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Bevezetés
Lowell Dittmer

1949
októberében megalakult a Kínai Népköztársaság (KNK)
létre a szigeten. Anélkül, hogy most belemerülnénk a gazdag jogi és történelmi
bonyolultságba, elég, ha annyit mondunk, hogy a sziget autonóm szuverenitása
azóta is vitatott, kezdetben azért, mert a KMT makacsul ragaszkodott ahhoz,
amikor fordult a kocka, azért, mert Tajvan nem volt hajlandó átengedni a
szuverenitást a szoros túloldalán létrejött, immár domináns hatalomnak. E sorok
írásakor a Tsai Ing-wen vezette Demokratikus Progresszív Párt (DPP)
kormányának 2016. januári megválasztása új fordulóponthoz érkezett a szigeten.
Ugyanis a 2000-2008 közötti Csen Shui-bian-kormányhoz hasonlóan a hivatalba
-rezsim is inkább lemondana arról, hogy a kínai szárazföldhöz
tartozzon, és politikai függetlenséget szeretne vállalni. Persze ezt nem merik
kimondani ilyen szavakkal, mert ezzel feldühítenék Pekinget, amely továbbra is
ragaszkodik ahhoz, hogy egyetlen Kína van, Tajvan ennek része, és hogy minden
Pekingnek jogában ál
okozna azon emberek életében és vagyonában, akikkel a szárazföldiek kínai
értelemben vett honfitársak,
tongbao), akiket a Kínai Népköztársaság célja az anyaország ölelésébe és esetleg a
i beavatkozás
Államok hivatalosan már nem ismeri el ezt a szuverenitást). Egy ilyen eszkaláció
nagy károkat okozhatna Kínának, a
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Államokba is. Más szóval, a Tajvani-szoros továbbra is
nemzetközi robbanáspont, a világ azon kevés helyeinek egyike, amely háborút
robbanthat ki két nagyhatalom között, amelyek mindketten atomfegyverrel
De az egyik dolog, ami Tajvant politikailag oly nehézzé és intellektuálisan oly
, hanem
egymással
összefonódását.
"nemzeti identitás". Ez egy olyan probléma,
amelyet Tajvannak a szárazföldi kritikusok szerint nem szabadna megengedni,
mert Tajvan nem is nemzet. A tajvaniaknak mégis van egyfajta kollektív
identitásuk, amelyet ott széles körben megkülönböztetettnek tekintenek, és
amelyet
nagyban
a "fegyveres felszabadítás"
helyett a békés újraegyesítésre helyezték a hangsúlyt, mivel a békés
újraegyesítésnek önkéntesnek kell lennie. A probléma második aspektusa
társadalmiAz 1979 utáni elmozdulás a békés újraegyesítés felé
azon a feltételezésen alapult, hogy "három közvetlen kapcsolat" - posta,
közlekedés és kereskedelem - révén a két népet a szorosnál elválasztó elkeseredett
szakadékot végül át lehet hidalni. Bár a "három kapcsolat" a Csang Csing-kuo
-et (nincs kapcsolat, nincs
kompromisszum, nincs tárgyalás) kapott, Peking mégis kitartott a "három
tajvani hatóságok
kapcsolatok
bizonyultak,
ve az utat a 2008-as
hivatalossá tételükhöz. A kommunikáció azonban nem éppen testvéri szeretetté
virágzott. A probléma harmadik dimenziója politikainemzeti és nemzetközi vonatkozásai egyaránt vannak. Nemzeti szinten mit vár
Kína
kapcsolatuktól - milyen kiigazításokat követelnek a
másiktól a strukturális politikai változások tekintetében, vagy milyen
hogyan tervezik e változások megvalósítását?
Nemzetközi szinten, hogyan valósulhat meg az újraegyesítés - vagy hogyan
milyen
hatással lesz bármelyik eredmény erre az egyensúlyra?
NEMZETI IDENTITÁS

A nemzeti identitástudatot a politológusok régóta a nemzetépítés létfontosságú
részének tekintik, mivel az etnikai-vallási szempontból heterogén
állampolgárokban lojalitást és részvételi buzgalmat, a nemzetállamban pedig a
kollektív összetartozás és a nemzetközi hovatartozás vagy irányultság érzését
kelti. Ugyanakkor bizony
törekvések irányítója is lehet. A kínai identitástudat Tajvannal és más perifériális
kommunista forradalmi korszakok között is: a felfogás szerint ezeket a
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területeket minél hamarabb és minél teljesebb mértékben be kell olvasztani az
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az etnolingvisztikai különbségek figyelembevétele. 1 Ezzel szemben Tajvanon a

mindössze tíz évvel
kínai-japán háború végén, a shimonoseki békekötés részeként Japánnak adták
ai identitást vezettek be a sziget

hogy
ez kisebb volt, mint a kortárs koreai gyarmaton, és a posztkoloniális Tajvan is
barátságosabb maradt Japánnal, mint Dél- vagy Észak-Korea, és a hidegháború
alatt Tajvan bekapcsolódott az amerikai-japán-tajvani biztonsági hálózatba.
Mindezeket az ident
A demokrácia bevezetésével a Csangok uralmának alkonyán
Az 1980impulzusok ösztönözték, többek között a hidegháború végével megzavarodott
nemzetközi helyzet, a
vonzó ajánlat a békés újraegyesítésre,
valamint az újonnan felszabadult tajvani választópolgárok törekvései. Amint Yihuah Jiang, a Kínai Köztársaság korábbi miniszterelnöke és a Tai- wani Egyetem
politológia professzora e kötet 2. fejezetében jelzi,
általános irányvonala inkább "modernista" volt. A tulajdonított és a megvalósult
identitások közötti minta-változó különbségtételre támaszkodva bemutatja, hogy
benshen- gren) és a polgárháború
waishengren) közötti
t. Ez nemcsak
abban mutatkozik meg, hogy egyre több állampolgár válaszol a "tajvani vagyok"
saját maga által kitalált, kifinomultabb felmérési eszközökben is, amelyek az
identitás
Ez pedig megfelel a
egyre inkább a függetlenség felé
tolódik el
teljesen ellentétes az anyaország preferenciáival, amely így arra ösztönözve van,
függetlenség felé halad. Jiang ironikus módon mégis azt találja, hogy bár a
ek a preferenciák nem

hajlandóak az ideális preferenciákat a politikai túlélésnek alárendelni. Innen ered
a "nincs függetlenség, nincs újraegyesítés" (bu du bu tong) következetes többségi
preferenciája. Tekintettel az országhatárokon átnyúló status quóhoz való
az "egy Kína" értelmezése a lényegesebb kérdés. Ha a Kínai Népköztársaság és a
Koreai Köztársaság egyetért abban, hogy a két kormány létezése ellenére
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amelyek azt állítják, hogy "Kína", csak egy Kína van a világon, ki a legitim
milyen következményekkel járnak
a szuverenitás kérdése: Ki uralkodik?
A Ma Ying-jeou-korszak tajvani nemzeti identitásának alakulásáról szóló 3.
fejezetben, amely egyike a kevés fennmaradt tanulmánynak, Jean-Pierre
nacionalista elnök 2008lépéseket tett az anyaországgal való megbékélés felé, a tajvani választók
mert a "kék" tábor (a pártok koalíciója, leginkább
Pártja, amely puhább álláspontot képvisel a KNK-val szemben, és támogatja az

végrehajtó és a törvényhozó hatalom nyolcéves
arra, hogy visszafordítsák a DPP
-mentesítési" lépését, és visszaállítsák az "egy Kínába" vetett
hitet, amelyet Tajvanon a Kínai Köztársaságként (ROC) értelmeztek. A Tajvaniszoroson
újraindultak a
rendszeres tárgyalások a tajvani Straits Exchange Foundation (SEF) és a kínai Association for Relations Across the Taiwan Straits (ARATS) között, amelyek
eredményeként mintegy két tucat megállapodás született, amelyek közül a
-es Eco- nomic
engedélyezték a
szárazföldi turizmust és befektetéseket a szigeten. Miután Peking már törvényt
fogadott el az "elszakadás" ellen, csökkentette inváziós fenyegetéseit, és
hogy olyan kereskedelmi megállapodásokat kössön Új-Zélanddal és
Szingapúrral, amelyeket korábban megakadályozhatott volna, és hogy részt
vegyen az Egészségügyi Világszövetségben. A szárazföldi hatóságok még abba is
beleegyeztek, hogy kulturális csereprogramokró
tárgyaljanak a szigettel. A Maután úgy döntött, hogy nem folytatja ezeket. És az a kísérlet, hogy a kétoldalú
megállapodás után a további gazdasági integráció felé haladjanak egy Sríktérségi
Szolgáltatáskereskedelmi Megállapodásban (CSTA), megakadt a törvényhozó
jüanban, ahol a KMT fölényes többséggel rendelkezik.
amelyet oly gondosan ápoltak
hozott, olyan gyorsan felbomolhatott. Hogyan történhetett ez? Cabestan rámutat
a szoros-határ menti enyhülés számos észrevétlen hibájára.
bizonyult olyan
csodaszernek, mint amilyennek hirdették. A tajvani GDP mintegy 70 százalékát
az export teszi ki, amelynek mintegy 40 százaléka Kínába vagy Hongkongba
megy. A KNK növekedése azonban 2010 óta több okból is lassul, amelyek közül

6

egyiknek sincs sok köze Tajvanhoz, és a sziget más kereskedelmi partnerei sem
tudtak nagyon látványosan kilábalni a válságból.
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a globális pénzügyi válság, így az export növekedése megtorpant. Az a
(rendelkezésre álló bizonyítékok által csak gyengén alátámasztott) vélekedés
A KNK által
nyújtott gazdasági "ajándékokat", mint például az ECFA utáni "korai betakarítás"
kereskedelmi megállapodásokat, Tajvanon általában nem veszik figyelembe,
mivel azok mögöttes politikai indítékkal bírnak (amit Kína soha nem tagadott).
A diákok által vezetett, CSTA-ellenes "Napraforgó mozgalom", amely 2014
tavaszán több héten á
tömeges támogatás mozgósításában, különösen a fiatalok körében, akik ironikus
sikeresebb a gazdasági integráció, annál nagyobb a tendencia a nemzeti identitás
ellensúlyként való mozgósítására.
A 4. fejezet, amelyet Shu Keng és Emmy Ruihua Lin, a Sanghaji Pénzügyi és
Közgazdasági Egyetem munkatársai írtak, a kirakós egyik kulcsfontosságú
darabjával
egymillióra becsült) tajvani üzletember vagy taishang politikai véleményével,
akik többé-kevésbé állandó jelleggel a szárazföldre költöznek, hogy
megélhetésüket biztosítsák. A Dongguanban és a sa
vendégmunkások körében végzett átfogó (452 válaszadó) felmérés alapján Keng
és Lin valóban sok változást talál: ezek a tajvaniak szívesen asszimilálódnak a
szárazföldi kultúrához, szívesen kötnek házasságot kínai házastársakkal és

függetlenségét (az arány drasztikusan csökken, 25,8 százalékról 3,5 százalékra),
mint kétszeresére, 9,9 százalékról 21,4 százalékra). A rejtély az, hogy mindezen
alkalmazkodás ellenére nem hajlandóak fe
méghozzá nagy (bár csökkentett) különbséggel. Hogy miért? Keng és Lin a
tajvani identitások ellenálló képességét a taishang-mobilitásnaktulajdonítja: mivel gyorsan
és könnyen visszatérhetnek, továbbra is "otthonuknak" tekintik Tajvant.
Lehetnek más válaszok is erre a kevéssé kutatott és módszertanilag
- az életszínvonal
Tajvanon továbbra is sokkal magasabb, mint a szárazföldön (még akkor is, ha az
pedig hajlamosak arra, hogy korlátozzák az asszimilációt, és saját klubokat,
társadalmi hálózatokat, iskolákat és közösségeket alakítanak ki a szárazföldön.
Végül a politika - bár az ideológiát lekicsinylik, és a tajvani demokráciát Kínában
gyakran kaotikusnak és korruptnak gúnyolják - szerepet játszhat. A teljes
identitáskonvergenciához generációknak (pl. tajvani-kínai házasságok
gyermekeinek) kell eltelnie. A kínaiak ragaszkodnak ahhoz, hogy a szárazföldi
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z 5. fejezetben Gang Lin (Sanghaji Jiaotong Egyetem)
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míg a tajvani értelmiségiek inkább a nemzeti identitást "konstruáltnak" tekintik,
- ahogy Hszi Csin-ping kínai
elnök fogalmazott a Ma Ying-jeou-val 2015-ben Szingapúrban tartott
találkozóján: "Semmilyen
vagyunk, akiket a húsunk akkor is összeköt, ha a csontjaink összetörnek, egy
család vagyunk, amelyben
kultúrára hivatkoznak, amelyet szintén nem alak
amelyet a Népköztársaság Tajvannal együtt most már tisztel.
összetartozás érzelmi alapjaként is felidézik: a két nép "a Strait-közi közös vágyak
közösségét" alkotja. Az intézményi integráció (azaz a kölcsönös strukturális
kiigazítások) bonyolult kérdését az "egy ország, két rendszer" formulával
Tajvan számára, mint Hongkong Különleges Közigazgatási Területének. A
tajvaniak sikeres integrációja a szárazföldi társadalomba jól példázza az
hallgatólagosan elismerik megközelítésük gyengeségét, megjegyezve, hogy a
polgári identitás az újraegyesítés mozgatórugójaként az etnikai identitás mögé

reformok bevezetése.
közvélemény
a közvélemény-kutatásokat ebben a kényes témában nem engedélyezik,
kétségtelenül azért, mert Peking békés újraegyesítéssel kapcsolatos reményeit a
kínai nacionalizmus kitörése könnyen kisiklathatja. A 6. fejezetben Rou-lan
Chen ezért a még érzékenyebb, de még mindig nem cenzúrázott Senkakuszigetek kérdésével foglalkozik, amelyeket Tajvanon (amelyhez a legközelebb,
mintegy 43,5 mérföldre vannak) Diaoyu Tai, a szárazföldön pedig Diaoyu Dao
néven ismernek. Japán felmérte a nyolc apró, lakatlan szigetecskét, terra
nulliusnak
-ben Okinawa prefektúra fennhatósága alá
Egyesült Államok 1945 és 1971 közötti megszállása óta japán
-ban felfedezett potenciális felszín alatti
szénhidrogénNépköztársaság is vitatja. Peking igénye a szigetekre másodlagos a Tajvanra
részét képezték. Bár a szigetekre Tajvan is igényt tart (Kína megelégedésére),
párhuzam
ifjúságának" (fen qing) polemikus célpontja. Chen a kínai civil társadalomnak ezt
a politikailag artikulált alosz
hivatalos internetes faliújságra érkezett több mint ezer hozzászólás mintáján
-politikai elemzésében azt találja, hogy
a felháborodott nacionalizmus, amelyet a téma kivált, mély ambivalenciát
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szimpatizál a kínai fiatalabb generációban. Dühük részben Japán ellen irányul,
amiért az olyan tulajdont követel magának, amely jogosan Kínát illeti, de
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a Kínai Kommunista Párt (KKP) vezetése ellen is, amiért ilyen gyengeséggel és
félénkséggel reagált a nemzeti szuverenitás megsértésére. Ez a nacionalista
felháborodás, amely alkalmanként tömeges tüntetések
formájában is megnyilvánult, az oktatási rendszer 1999 óta tartó masszív
e, a kollektív identitás kialakult intézményeinek (pl. a Kommunista

a társadalmi-gazdasági reagensek, úgy
POLITIKAI GAZDASÁGTAN

A 7. fejezetben Chih-shian Liou a politikai-gazdasági összefüggések tárgyalását a
kínai és tajvani állami vállalatok összehasonlító elemzésével kezdi. A Lenin-féle
alkotóelemeként a szoros mindkét oldalán az állami tulajdonú vállalatok hasznos
kiindulópontot jelentenek. Bár a kínai és tajvani állami vállalatok eredete azonos,

banki

hitelfeltételekkel,

fúziós

és

felvásárlás

-es évek óta
számos reformot hajtottak végre, az állami vállalatok de facto továbbra is puha
költségvetési korlátokat élveznek, míg az igazgatókat a KKP Központi
Bizottságának Szervezési Osztálya nevezi ki, és miniszteri ranggal rendelkeznek.
Az állam megpróbálta az állami vállalatokat "nemzeti bajnokokká" tenni,
amelyek képesek a multinacionális vállalatokkal globálisan versenyezni, aminek
-pec és a
China National Petroleum Corporation) egyaránt állami vállalat. Bár az állami
vállalatok 1978-ban Kína GDP-jének háromnegyedét tették ki, és mára ennek
kiváltságos ipari pozícióban maradnak. Tajvanon viszont, míg az állami
vállalatok kulcsszerepet játszottak a korai iparosítási szakaszban, a privatizációs
politikát az 1980-as évek végén vezették be. Így míg 1961-ben az állami vállalatok
-ben már csak 9 százalékát.
Japánnal, Dél-Koreával és Kínával ellentétben Tajvan növekedését a kis- és
középvállalkozások (kkv-k) vezették, amelyek általában családi irányítás alatt
Tajvanon átnyúló gazdasági kapcsolatok dinamikájához kapcsolja. A mindenkori
állami tulajdonú vállalatokat politikailag
zötti gazdasági kölcsönös
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felveti a kereskedelmi externáliák kérdését is: "Általában a szövetségesek közötti
kereskedelem pozitív biztonsági externáliát, míg a nem szövetségesek közötti
kereskedelem negatív biztonsági externáliát generál." Végezetül felmerül a
gazdasági aszimmetria kérdése: a Tajvannal folytatott kínai kereskedelem prorésze sokkal kisebb, mint Tajvan Kínával folytatott kereskedelmének aránya
(több mint 30 százalék), ami azt jelenti, hogy Tajvan jobban függ Kínától, mint
fordítva. A kétoldalú gazdasági integráció elmélyítése érdekében az anyaország
következetesen engedélyezte a kifizetések egyensúlytalanságát, amely nagyon is
Tajvan javára változik, ami szintén a kínai-tajvani kereskedelmi kapcsolatokat
értékesebbé teszi Tajvan számára, mint a KNK számára.
A 8. fejezet, amelyet Chung-min Tsai (National Cheng Chi University) ír, a
Strait-közi kereskedelemre és befektetésekre, valamint ezek politikára gyakorolt
hatására összpontosít. Megállapítja, hogy a kereskedelem és a befektetések az
sugallta, hogy a gazdasági integrációnak a neofunkcionális (és marxista) logika
szerint végül politikai integrációhoz kell vezetnie. Tajvan esetében a
kereskedelmet hamarosan követte a beruházás, és ahogy a beruházás növekedett,
úgy húzta magával a kapcsolódó kereskedelmet is. A tajvani befektetéseknek
négy nagy hulláma volt Kínában: (1) az 1980-as évek végén, miután a tajvani
piacokról, és a kormány
megszüntette a
-94-ben, Deng "déli utazása"
után, amely a liberális gazdasági újraformálás új hullámát indította el, és
egybeesett a szingapúri tárgyalásokkal; (3) a 2000high-tech recesszió idején, amikor a tajvani számítógépipar a szárazföldre
költözött, hogy árban versenyképes maradjon; és (4) 2010 után, az ECFA
ábításaival. Ahogy a kapcsolat

exportorientációtól akínai piacra való összpontosítás felé mozdult el. Ami talán
nem maradt észrevétlen, és az
mint Lee Teng-hui
és Chen ShuiÉs milyen hatással volt a politika a gazdasági integrációra? Kísérletek
Lee Teng-hui elnöksége alatt a szárazföldi befektetések "lassítására" (jieji
yongren) és Délkelet-Ázsiába való átirányítására irányuló intézkedéseknek az
1995-96Az ázsiai
pénzügyi válság (1997-98) azonban elriasztotta a taishangot Délkelet-Ázsiából, és
a 2000-es évek elején a szárazföld enyhítette a közvetlen külföldi befektetésekre
vonatkozó szabályokat.
taishangok kooptálására tett kínai
kísérletek némi hatást gyakoroltak a szavazási szokásokra (a többség "kékre"
szavaz), de a tajvani politikai döntéshozatalra nem. Bár a bizonyítékok nem
(bármelyik oldal részér
Shui-bian 2000-es megválasztása után (a csúcstechnológiai összeomlás miatt), és
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(a globális pénzügyi válság miatt) - a gazdasági megfontolások minden esetben
felülkerekedtek a politikai szempontokon.
vegyesek: a DPP vezetésének megválasztása nem ösztönzi a kínai politikai
vállalatok kárára próbálja felértékelni saját nemzeti bajnokait, és természetesen a
GDP-növekedés általános lassulása is megfi
ellentmondásos
-ellenes politikai
visszahatást hagynak maguk után. 2015-ben az Egyesült Államok volt Tajvan
legnagyobb exportcélja országonként, mivel a Kínával folytatott kereskedelem
iránti keresletet. 2 Eközben a KNK vezetése által "kimozdulásra" (zuo chuqu) és a
márkák és a szakértelem külföldi megszerzésére ösztönözve a szárazföldi
vállalatok mintegy 1,3 milliárd dollárt fektettek be a tajvani piacon, ahol vegyes
Az állami tulajdonú chipgyártó és a
Tsinghua Unigroup informatikai óriáscég nemrégiben tett kísérleteket arra, hogy
a
Silicon
Precision Industries Co. (SPIL) és a ChipMOS Technologies Inc. például
szemöldököket vonzottak a sziget üzleti és politikai köreiben.
A 9. fejezetben Tse-Kang Leng, a tajvani Academia Sinica munkatársa kifejezetenaz
stratégiai ágazata az 1990-es évek óta, és az export 30 százalékát teszi ki. A
koncepciója szerint a technológiaigényes koronaékszereket otthon kellett volna
tartani, míg a munkaigényes összeszerelési munkákat a szárazföldre kellett volna
áthelyezni. Ez a terv azonban a 2000-es évek elejének csúcstechnológiai
árak versenyképesek maradjanak - ha az egyik elhagyta a gyárat, a többinek is
követnie kellett, különben a távozónak alá kellett nyomnia az árait. Az egyre
globalizációjának csak egy részét képezi. Tajvan a hozzáadott értékláncok olyan
szövevényének része, amelyben az upstream nagyrészt az Egyesült Államokban
és Japánban található, míg a downstream (összeszerelés és export) az
(eredeti berendezésgyártás) gyártás területén találta meg a maga helyét. Ezt a rést
azonban veszélyezteti a japán és koreai cégek, mint például a Samsung upstream
versenye,
OEMárlásával vagy más
elkerüljék a kiszorulást, a tajvani cégek megpróbáltak az OEM(original brand manufac- ture)irányába elmozdulni, azaz a teljes láncot, beleértve a
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esetében. Ez azonban kihívást jelent a kemény nemzetközi verseny közepette, és
még nem tudni, hogy a tajvani cégek képesek-e megbirkózni a logisztikai és
hálózati követelményekkel. Tajvannak egyszerre kell "kezelnie a két helyzetet".
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a nemzetközi kereskedelmi verseny és a hazai biztonság (amelyben az ipari
A 10. fejezetben, amelyet You-tien Hsing, a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem
földrajzprofesszora és a Kína-tanulmányok központjának elnöke írt, a gazdasági
dimenzióról a Strait-közi kapcsolatok társadalmi dimenziójára helyezzük a
hangsúlyt. Hsing a közösségi média elterjed
összpontosít, amely a szigetország ipari terjeszkedésének funkcionális

cs
társadalmi vállalkozók és az olyan formális médiahálózatok, mint a PeoPo
számára, hogy kihasználják a "nem az én kertemben" (NIMBY) érzéseket. És

nagyarányú kivándorlását a szárazföldre, ahol a környezetvédelmi aktivizmus
kevésbé problematikus. Ebben az értelemben a tajvani demokratikus társadalmi
vállalkozói szellem ironikus módon hozzájárul a Tajvanon belüli gazdasági
közösségi média felhasználójával, szintén megtapasztalta az elektronikusan
tisztességtelen földkisajátítások, a környezetszennyezés, a korrupció, az
egészségügyi ellátással kapcsolatos visszaélések és
Részt vettek például
-keresésekben", amelyek az
internet segítségével azonosították és zaklatták a bizonyíthatóan korrupt
-os Japán-ellenes tüntetéseken) a
közösségi médiát használták a nyilvános tiltakozás megszervezésére. A közösségi

nyilvános kontextust egészen mássá teszi, mint Tajvanon, mivel az olyan állandó
hálózatok, mint a PeoPo, nem jöhetnek létre állami kapcsolatok nélkül. Tajvan
azonban politikailag elfogadhatóbb hozzájárulásokat is kifejlesztett a Tajvanon
zu Chi szervezet, egy buddhista jótékonysági
szervezet és a világ egyik legnagyobb emberbaráti szervezete, amelynek székhelye
Tajvanon van, de teljes mértékben
is, ahol kvázi
szocialista értékeket hirdet, nem támogatja a választási demokráciát vagy a piaci
kapitalizmust, és nem jelent veszélyt az államra sem Tajvanon, sem a KNK-ban.
POLITIKAI STRATÉGIA

címzettje is. A 11. fejezetben Yu-Shan Wu, a Tajvani Nemzeti Egyetem és az
Academia Sinica munkatársa Tajvan szokatlan, de nem egyedülálló helyzetét az
összehasonlító elemzés stratégiai elméleti keretébe helyezi, Ukrajna közelmúltbeli
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biztonsági dilemmájára összpontosítva. Ukrajnát szoros történelmi, kulturális és
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Föderáció, amely
kapcsolatokat. Ukrajna kísértésbe esett, hogy az orosz terjeszkedésnek az
Európai Unió terjeszkedési törekvéseivel való egyensúlyozással álljon ellen. Az
ukrán ellenállást azonban megnehezítette a bizonytalan belpolitikai
-hoz való
csatlakozás felé, a másik (Viktor Janukovics) pedig Oroszország riválisa, az
Eurázsiai Unió felé hajlott. Amikor ez a kényes egyensúly az Euromajdan
tüntetésekben (és azok leverésében), valamint Janukovics menekülésében
, hogy visszaállítsa
predemokratikus hegemóniáját. Tajvan stratégiai helyzete sok szempontból
hasonló. Igaz, Tajvan sokkal hosszabb ideje (több mint egy évszázada)
függetlenedett ténylegesen Kínától, és Angliához hasonlóan tengeri állam, amely
szoroson) keresztül. De Ukrajnához hasonlóan Tajvannak is szoros történelmi,

Ukrajnához hasonlóan Tajvan is igyekszik egyensúlyt teremteni Kína követelései
és az amerikai informális és am- biguózus biztonsági támogatás ígérete között
kapcsolatait - vagyis "fedezni". Vajon Ukrajna kudarca az elkötelezettség
megtagadásából fakadt, vagy abból, hogy egyszerre próbált mindkét oldal felé
azt sugallják, hogy a két
nagyhatalom között egyensúlyozó, viszonylag gyenge "pivot" pozíciója rendkívül
arra kényszeríti a pivotot, hogy "válasszon oldalt".
A 12. és 13. fejezet Tajvan stratégiai háromszögének másik két szögével foglalkozik.
Ami az amerikai politikát illeti, a hivatalos diplomáciai kapcsolatok és az
informális biztonsági kötelezettségvállalások között kínos szakadék tátong. Az
"egy Kína-politikával" összhangban, amely megkövetelte az államoktól, hogy
hivatalosan csak a ROC-ot vagy a KNK-t ismerjék el, Wash- ington a KNK-t
ismeri el egyetlen Kínának; 1979 januárjában megszüntette korábbi védelmi
szövetségét és Tajvan diplomáciai elismerését is. Az Egyesült Államok és Kína
három közlemény (1972, 1979 és 1982) által kiegészített elismerésre építette
kapcsolatát, amelyet a kétoldalú kereskedelmi és befektetési kapcsolatok
fontos stratégiai megállapodásokat
eredményezett olyan konkrét kérdésekben, mint a nukleáris fegyverek elterjedése
és az éghajlatvédelem. Az Egyesült Államok mégis védekezett azáltal, hogy
elismerési dokumentumaiba beillesztett egy rendelkezést a fegyverek további
eladásáról egy olyan Tajvan számára, amelyet hivatalosan már nem ismer el,
valamint egy olyan törvénnyel (a Tajvani Kapcsolatokról szóló törvény), amely
az informális kapcsolat
felértékelését sugallja. A 12. fejezetben Ping-Kuei Chen, Scott L. Kastner és
William L. Reed vitatja az amerikai Kína-politika egyes kritikusai által felvetett
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állítást, miszerint ez nem csak kétért
bizonnyal káros a szorosabb kínaiEgyesült Államoknak ezért vissza kellene vonnia informális biztonsági
megállapodását.
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Tajvan iránti elkötelezettségét, és mivel már kivonult a Tajvannal kötött védelmi

"újraegyesítést" képzeli el, valóban igaz lehet, hogy ha az Egyesült Államok
hajlandóbbá válnának arra, hogy Peking feltételei szerint újraegyesüljenek az
anyaországgal - ez pedig ártana az USA regionális stratégiai pozíciójának és a
biztonsági kötelezettségvállalások betartásának hírnevének. Chen, Kast- ner és
Reed azonban azzal érvel, hogy mivel ez csak egy lehetséges forgatókönyv, és
lenne, ha az Egyesült Államok
leállítaná a fegyvereladásokat, és Kína szankciókkal kényszerítené erre. Miért?
a fegyvereladások lemondása nem feltétlenül tenné Tajvant
hajlandóbbá arra, hogy alávesse magát az anyaországnak, vagy az Egyesült
Ál
elvégre az Egyesült Államoknak nem volt hivatalos biztonsági
kötelezettségvállalása Korea felé, amikor 1950 nyarán beavatkozott, hogy
ellenálljon egy észak-koreai támadásnak (1953-ban szövetséget kötöttek), vagy
Dél-Vietnam felé 1964-ben. Ha az Egyesült Államok leállítaná a fegyvereladásokat,
egyúttal szimpatikusabb áldozattá is tenné Tajvant, amelyet az amerikaiaknak
meg kellene menteniük egy indokolatlan támadás esetén, mivel azonnal
nyilvánvalóvá vál
ellenféllel szemben. Tajvan reakciói nem feltétlenül az
racionális
számításán alapulnak, és az amerikai reakciók sem teljesen kiszámíthatóak a
papíron vállalt kötelezettségek alapján.
Míg az amerikai védelem a Strait-közi status quo elkerülésére irányul...
fogad:
oldalán áll. Ugyanakkor Kína óvakodik a destabilizáló járulékos károktól (nem is
beszélve az Egyesült Államokkal való háborúról), és nagyon is a békés
n. Jing Huang, a Szingapúri Nemzeti Egyetem
Lee Kuan Yew Intézetének munkatársa szerint a kínaiak mind a répára
(társadalmi-gazdasági
támaszkodnak. Mivel azonban a répa eddig eredménytelennek bizonyult, és az
szigetellenes ellenérzéseket mozgósított, külföldön pedig rontotta a kínai puha
függetlenség felé irányuló mozgalom tiltására. Hu Jintao és Hszi Csin-ping alatt
Peking nem az eszközökre vagy új répákra helyezte a hangsúlyt, hanem a
diplomáciai és politikai tér fokozatos
"Tajvan beskatulyázása", ahogy Huang
fogalmaz, hogy Tajva
Pekingen keresztül. Ennek a fokozatos leépítési stratégiának finoman árnyaltnak
visszahatást és bátorítsa a Kína-barát érzelmeket, de nem eléggé ahhoz, hogy
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-ping alatt ez a finom egyensúly - a kínai külpolitikához
hasonlóan általában véve - hajlamos volt egy kissé határozottabb álláspont felé
elmozdulni, például
, vagy az "egy
keményebb vonal mé
-wen-korszakban.
Összességében azonban a stratégia legalábbis kvázi sikernek mondható, mivel
elnyerte a "kék" tábor és a szárazföldi gazdaságban érdekelt ipari érdekeltségek
korlátozott jóváhagyását, az Egyesült Államok toleranciáját, és a nemzetek
. De ahogy a
Napraforgó Mozgalom és a 2016. januári választások eredménye is mutatja, az,
hogy Tajvan csapdába esett, nem feltétlenül jelenti azt, hogy szeretik a csapdába
Tajvan az 1990-es években Délkelet-Ázsiát tekintette lehetséges kiútnak,
amint azt Samuel Ku, a Nemzeti Kaohsziung Egyetem munkatársa a 14.
fejezetben érdekes beszámolójában megállapítja, részben azért, mert a valuta

a sziget 1990-ben Indonéziában és Szingapúrban, 1991-ben pedig Bruneiben
elvesztette a diplomáciai elismerésért folytatott utolsó csatáit a KNK-val
szemben, Lee Teng-hui "vakációs diplomáciája" segített fenntartani az ottani
információs barátokat és üzleti kapcsolatokat, és Tajvan valamennyi délkeletázsiai országban tajvani ügyekkel foglalkozó irodákat hozott létre a
kereskedelem, a beruházások és az utazás megkönnyítése érdekében. 2010-ben a
Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) volt Tajvan második legnagyobb
kereskedelmi partnere a Kínai Népköztársaság után, 2014-re 93,64 milliárd USD
ér
(Tajvan teljes kereskedelmének 15,9 százaléka). Míg
Kína részvétele az indokínai háborúkban és számos más délkelet-ázsiai "nemzeti
-ázsiai
kormányoktól, Kína 1990-ben "jószomszédi politikát" hirdetett, és az 1990-es évek
elején aláírta a barátsági
(TAC), és csatlakozott az
ASEAN regionális fórumához (ARF), majd az észak-déli
és a kelet-ázsiai csúcstalálkozón.
Az igazi áttörést Kína számára az ázsiai pénzügyi válság (1997-98) hozta meg,
amikor nagyvonalú kölcsönöket nyújtott Thaiföldnek és Indonéziának, miközben a
Nemzetközi Valutaalap (IMF) szigorú megszorító feltételeket szabott a
m
-ben létrehozták a Boao Ázsiai Fórumot az
információs pán-ázsiai "kettes vágány" diplomácia megkönnyítése érdekében,
2010-ben pedig hatályba lépett a Kína-ASEAN szabadkereskedelmi
szabadkereskedelmi
megállapodása, amely Kínát gyorsan a legtöbb ASEAN kereskedelmi partner
2014-es elindításával és a 2013Selyemút gazdasági övezet és egy XXI. századi tengeri selyemút"
kezdeményezéssel, amely gazdasági folyosók létrehozására irányul, amelyek
összekötik Kínát Közép- és Nyugat-Ázsia, Délkelet-Ázsia és Európa más
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ugyanakkor Kína dél-kínai-tengeri tengeri területi követeléseit és az ezek
egyetlen délkeletázsiai ország sem üdvözölte. Kína gazdasági és diplomáciai kezdeményezéseivel
szemben Tajvan Ma Ying-jeou vezetése alatt feladta a Csen Shui-bian által a
versenyt egy nem konfrontatív túlélési stratégia javára, amely valamivel közelebb
állt a KNK álláspontjához. Bár Tajvan arra számíthatott volna, hogy profitálhat a
Kína túlzott regionális jelenlétével szembeni visszahatásból, Tajvan pozícióját
veszélyezteti az a tény, hogy tengeri területi követelései megegyeznek a KNK-éval
-es "tizenegy-vonalkás" térképen alapulnak). Tajvan Ma
szelídebb végrehajtási politikáját a szárazföldi politikától anélkül, hogy
tajvaniak, mint
délkelet-ázsiai, gazdaságilag befolyásos etnikai kisebbség mellett kínai
etnikumúak, igyekeznek a szárazföld nyomdokain haladni a magánvállalkozói
vállalkozásokban, valamint az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankban és a
Tengeri Selyemúton.
KÖVETKEZTETÉS

határvonalon átnyúló problémát egy évtizednyi szívélyes és konstruktív
ka
vereségével újraélesztette azt. Tsai Ing-wen elnök asszony világossá tette, hogy
nem szeretne gondot okozni a szárazfölddel, és talán nem is lesz. De még ha ez
igaznak is bizonyul, maga a választás sokat mond. Bár az eredményeket még
tematikusan meg kell vizsgálni a Ma-rezsimmel szembeni választói
nagy szerepet játszanak: pl. Wang Jin-pyng), az elégedetlenség egy részét a
Tajvanon átnyúló politikának kell tulajdonítani, már csak azért is, mert ez a
kérdés központi helyet foglalt el a Ma-programban. Tsai elnöksége logikusan úgy
máskülönben nem utasította volna el olyan határozottan, hogy aláírja az "1992-es
konszenzus" status quóját alkalmazása. Így egy szép új korszak küszöbén állunk.
Ha Tsai fenntartja jelenlegi álláspontját, miszerint nem hajlandó támogatni az 1992-es
Conés tartja magát ahhoz a kijelentéséhez, hogy "nem leszünk provokatívak, és
reméljük, hogy a két fél le tud ülni és racionálisan tud tárgyalni", Peking nem
fegyverekhez, amelyeket nem tud könnyen, saját érdekeinek sérelme nélkül
bevetni. 3
-közi kommunikáció faute de mieux a KKP-
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KMT fórumra korlátozódik. De a kapcsolat még a legjobb esetben is törékeny és
gyanakvó marad.
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Tajvan nemzeti identitása és a
Tajvani-szoros közötti
kapcsolatok
Yi-huah Jiang

A Tajvani-szoros helyzete a második világháború óta a világ egyik legaggasztóbb
sh pontja maradt. Még a szovjet blokk összeomlása után is fennáll a katonai
1995-96-os rakétakísérleti válság, amely Lee Teng-hui korábbi elnök Egyesült
Államokba tett látogatását követte, jól mutatta, hogy mennyire érzékenyek az
államhatárközi kapcsolatok, és hogy a politikai helyzet egyik napról a másikra
mennyire gyúlékony lehet.
Az elmúlt nyolc évben (2008-16) viszonylag békésen alakultak a szoros-határ
menti kapcsolatok ahhoz képest, ahogyan azok a korábbi elnök, Csen Suj-bian
(2000-2008) idején alakultak. Ez a békés
-jeou
elnök szárazföldi politikájának
amely a "konfrontációt"
felváltotta a "kötelezettségvállalással", megvalósította a "három közvetlen
kapcsolatot" (posta, közlekedés és kereskedelem) a szárazföldi Kína és Tajvan
(ECFA) és további húsz kétoldalú megállapodást a szárazföldi Kínával, amelyek a

területekre terjedtek ki.
Ennek ellenére Ma szárazföldi politikáját a Demokratikus Progresszív Párt
(DPP) hevesen bírálta, és gyakran Tajvan valódi érdekeinek elárulásaként
becsmérelte. A kritikusok azzal vádolták Ma kormányát és a Nacionalista Pártot
(Kuomintang, KMT), hogy "eladják Tajvant Kínának", azzal az indokkal, hogy a
KMT egy prounifikációs párt, és maga Ma soha nem azonosult Tajvannal. A
vádaskodás, bár érzelmi és túlzó volt, politikai hatást gyakorolt azok körében, akik
nem részesültek a szárazföldi politikájából. Az ezzel a politikával kapcsolatos
általános elégedetlenség, a kormány gyenge teljesítményével és a párton belüli
kellemetlen helyzetekkel együtt.
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-pyng, majd Eric Chu és Hung Shiu-chu között), a KMT
példátlan vereségéhez vezetett a 2014-es helyi választásokon és a 2016-os
elnökválasztáson.
A DPP 2016hagyományosan a de jure tajvani függetlenségi politikát támogatja, és az újonnan
megválasztott elnököt, Tsai Ing-wen asszonyt általában a függetlenség ügyének
-hui, a
Kínai Köztársaság (ROC) korábbi elnöke "két állam" koncepciójának (liang guo
lun) kidolgozója, és határozottan támogatta Chen Shui-bian "egy ország a
Tajvani-szoros mindkét oldalán" (yi bian yi guo) koncepcióját, amely két
elképzelését. Az elnökválasztás során Tsai azt állította, hogy a tajvaniak többsége
nem azonosítja magát Kínával, és hogy "a fiatalok többsége természetesen hajlik
Tajvan függetlenségére". Hogy Tsai szárazföldi Kínával kapcsolatos politikája
megváltoztatja-e Ma örökségét, és milyen következményekkel jár majd a
Tajvanon átnyúló kapcsolatokra (és a kelet-ázsiai biztonságra), az alapos
vizsgálatra szorul.
A nemzeti identitás és az egyesülés/függetlenség kérdései mindig is
a tajvani politikában és a Tajvani-szoros közötti kapcsolatokban kritikusnak. Ez
kontextusában,
Tajvanon, és megmutatja, hogy függetlenül attól, hogy melyik mérési módot
pontosítok, amely szerintem fontosabb és
figyelemre méltóbb kérdés, mint a nemzeti identitás kérdése vagy az
egyesülés/függetlenség választása. Végül elemzem, hogy a 2016-os választások
után milyen forgatókönyvek várhatók a két állam közötti kapcsolatokra, szem
nem pusztán kétoldalúak, hiszen
stratégiai háromszögkapcsolatba vonják be Tajvant, a szárazföldi Kínát és az
Egyesült Államokat, majd a két állam közötti kapcsolatok javítására vonatkozó
javaslatokkal zárom.
A NEMZETI AZONOSÍTÁS MEGVÁLTOZTATÁSA TAI WANBAN

A nacionalizmus és a nemzeti identitás elméleteit az elmúlt évtizedekben széles
körben megvitatták Tajvanon. 1 Nagyjából két nagy iskola létezik a nemzet
jelentésével
szerint a nemzet egy modern politikai konstrukció, amely az államépítés
folyamatában jön létre. Mivel a nemzetállamok globális rendszere legkorábban a
tizenhetedik században alakult ki, a modernisták azt állítják, hogy a nemzet, a

a nemzetállamok rendszere modern jelenség, a nemzetnek van egy korábbi
objektív
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létezés, amely az emberek lojalitását és identitását - többnyire a közös történelem,
alapján megidézi,
mozgósítsa
polgárait a haza nevében. 2
A legtöbb tajvani tudós hajlamos a modernista érvelést elfogadni, és a "tajvani
népet" a gyarmatosítás és a demokratizálódás folyamatában kialakuló modern
társadalmi konstrukciónak teki
egyetértenek: (1) A nemzet olyan személyek összessége, akiket közös származás,
nyelv, vallás vagy történelem köt össze egymással, bár a közösség érzése inkább
képzeletbeli, mint tényleges. (2) A nemzeti identitás olyan érzés, amelyet az

(3) A tajvani identitás a tajvani nacionalizmus és a tajvani na- tionalista
mozgalom forrása, amely a tajvani függetlenség politikai célját követi. 3 Mivel a
nevezik, a tajvani nacionalista tudósok nem haboznak a nacionalizmust olyan
doktrínának tekinteni, amely szerint "a politikai és a nemzeti egységnek
kongruensnek kell lennie", ahogy Ernest Gellner tömören fogalmaz. 4
A tajvani nemzeti identitás
dolgoztak ki
és széles
tajvani származás tudatát
célozza meg, mint a kínai
A második a tajvaniaknak
a szárazföldi Kínával való egyesüléshez vagy a szigetország de jure függetlenségéhezvaló
hozzáállását célozza. A harmadik azt vizsgálja, hogy a válaszadók milyen
mértékben tekintik magukat tajvani nacionalistának vagy kínai nacionalistának.
Mindhárom módszert sorrendben elemzem, és amellett érvelek, hogy egyik sem
egyik sajátos funkciót tölt be a
tajvaniak kollektív tudatának megértésében.
Kezdjük a
- ha az ember tajvani és kínai viszonyban van. Feltételezik, hogy azok, akik csak
tajvaniaknak vallják m
közösséggel azonosulnak;
azok, akik csak kínaiaknak vallják magukat, kínai nemzeti identitással
nemzeti identitással rendelkeznek.
A Nemzeti Csengcsi Egyetem Választási Kutatóközpontja által végzett
szisztematikus felmérés szerint a tajvani lakosok önazonossága látványosan
eltolódott a demokmásodik elnöki ciklusában uralkodó tajvani identitásra. Amint az 1. ábra
mutatja, az 1990-es évek elején a felmérésben megkérdezettek közel 25,5
százaléka válaszolta azt, hogy kizárólag kínaiaknak tartja magát. Ez az arány
2001-ben, Csen Sui-bián kormányzásának kezdetén 10,6 százalékra esett vissza,
és 2016-ban már csak 3 százalék volt. Ezzel szemben azok aránya, akik kizárólag
tajvaniaknak tekintették magukat, drámai mértékben emelkedett 17,6 százalékról

1. ábra . A tajvaniak tajvani/kínai identitásának változásai a Nemzeti Csengcsi Egyetem Választási Tanulmányi Központjának felmérései
alapján (1992-2016).
Forrás: Hui-ling Chen, "Taiwanese/Chinese Identification Trend Distribution in Taiwan (1992/06~2016/12)," Election Study Center, National Chengchi University, 2016.
augusztus 24., http://esc.nccu.edu.tw/course/news.php?Sn=166.
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1992-ben 41,6 százalékra 2001-ben, majd 59,3 százalékra 2016-ban. Ez azt jelenti,
hogy Tajvan lakosságának közel kétharmada kizárólag tajvaniaknak vallja magát,
és ennek a növekedésnek nagy része Ma Ying-jeou kormányzása alatt történt. Az
önmagukat tajvaniaknak és kínaiaknak egyaránt vallók aránya ugyanebben az
amatosan csökkent, 46,4 százalékról 33,6 százalékra. 5
Máshol már rámutattam, hogy a tajvaniak/kínaiak/egyszerre osztályozása
nem hatékony mércéje Tajvan nemzeti identitásának, bár fontos információkat
tár fel a tajvaniak
a kínai (Zhongguoren)
olyan személy megjelölésére, aki a kínai kultúrával azonosul, anélkül, hogy egy
konkrét politikai testületre utalna, v
jelöl, aki vagy a Kínai Népköztársasággal, vagy a Kínai Népköztársasággal
azonosul. Amikor valaki a "Kínai vagy tajvani?" kérdésre azt válaszolja, hogy
"Kínai vagyok", nem lehet eldönteni, hogy a kulturális identitásra vagy a politikai
identitásra utal. A szárazföldi Kínában, Tajvanon, Hongkongban vagy akár a
"kínai"-nak tekintsék magukat, ha kulturális vagy etnikai szempontból
gondolkodnak. Ha a kínai identitást kulturális értelemben értjük, ahogyan azt
sok tudós tette, amikor a felmérést idézte, akkor a "kínaiak" kategóriája nem
-val azonosuló emberek, és az "egyszerre kínaiak
és tajvaniak" kategóriája nem írható l
nemzeti identitás zavaraként. Ez utóbbi inkább csak a többszörös kulturális
6

A második megközelítés a tajvaniak identitásának megértéséhez az, hogy
felmérést végeznek
az egyesüléshez és a függetlenséghez való hozzáállásuk. Feltételezik, hogy ha
függetlenséggel szemben, akkor kínai nemzeti identitású személynek kell
Választási
Tanulmányok
Központjának
kutatócsoportja
a
bináris
egyesülés/függetlenség opciót tovább osztotta
osztályozásra. Az eredmény a 2. ábrán látható.
Ha a "függetlenséget minél hamarabb" és a "fenntartani a status quo-t, a
függetlenség felé haladni", az "egyesülést minél hamarabb" és a "fenntartani a
status quo-t, az egyesülés felé haladni", valamint a "fenntartani a status quo-t
határozatlan ideig" és a "fenntartani a status quoösszevetjük, azt találjuk, hogy a függetlenséget támogatók aránya az 1994-es több
mint 11 százalékról 2016-ra közel 23 százalékra emelkedett. Az egyesülést
támogatók aránya folyamatosan csökkent az 1994-es 20 százalékról 2016-ra
valamivel több mint 10 százalékra. A status quo-t pártolók aránya szintén
emelkedett, az 1994-ra közel 60 százalékra,
ami az elmúlt két évtizedben is a lakosság legnagyobb aránya maradt. 7
A felmérés fontos ahhoz, hogy megértsük a tajvaniak preferenciáit az
"egyesülés/függetlenség" kérdésében, de ez inkább a tajvani emberek

2. ábra . A tajvaniak egyesüléssel és függetlenséggel kapcsolatos álláspontjának változásai a Nemzeti Csengcsoui Egyetem Választási
Kutatóközpontja által végzett felmérések alapján (1994-2016).
Forrás: Hui-ling Chen, "Taiwan Independence vs. Unification with the Mainland Trend Distribution in Taiwan (1992/06~2016/12)," Election Study Center,
National Chengchi University, http://esc.nccu.edu.tw/course/news.php?Sn=167.
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összefügg, de mégis különbözik egymástól. Különösen akkor, amikor a
megkérdezettek több mint 60 százaléka azt válaszolja, hogy a status quo-t
részesíti e
identitást jelent. 8 A
visszatérek.
Wu
Naiteh azzal érvel, hogy az egyesülés/önállóság választásban felfogott nemzeti

hozzáállásukat. A nemzeti identitás rejtett, hosszú távú szemléletének feltárására
-e azzal, hogy Tajvan
független országgá váljon? (2) Ha Tajvan és Kína gazdaságilag, társadalmilag és
politikailag hasonlóan fejletté válna, akkor egyetértene-e azzal, hogy a Tajvaniszoros két oldalát egy országgá egyesítsék? 9
válaszolna
feltételek mellett
függetlenségre törekszenek, és nem hajlandók egyesülni Kínával, még akkor sem,
kérdésre "nemmel", de a másodikra "igennel" válaszolnak, "kínai
nacionalistáknak"
várják, de ellenzik a tajvani függetlenséget, még akkor is, ha nem lesz háború).
Azokat, akik mindkét kérdésre igennel válaszolnak, Wu "pragmatistáknak", míg
azokat, akik mindkét kérdésre nemmel válaszolnak, "konzervatívoknak" nevezi
(1. táblázat).
1992-es 9,3 százalékról 2005-re 27,7 sz
aránya folyamatosan csökkent, az 1992-es 38 százalékról 2005-re 13 százalékra.
A tajvani identitás növekedésének és a kínai identitás csökkenésének tendenciája
összhangban van a másik két fent tárgyalt módszer megállapításaival. Ami
azonban zavarta Shent és Wut, hogy mindig is létezett a pragmatisták egy
biztonságuk nem kerül veszélybe, és ugyanígy hajlandóak elfogadni a Kínával
való egyesülést, ha annak nincsenek negatív gazdasági vagy politikai
-ben 25 százalék, 2005-ben 30 százalék volt,
a csúcsot pedig 1996-ban érték el, amikor közel 40 százalékot, amikor a
szárazföldi kapcsolatok az 1950-es évek óta a legveszélyesebb pontra jutottak.
identitással rendelkeznek-e, vagy egyáltalán nincs különösebb nemzeti
identitásuk, ezért úgy döntöttek, hogy ezt a rejtélyt további tanulmányozásra
hagyják. 10
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1. táblázat Tajvani nemzeti identitások (Wu és Shen eredeti, a tajvani nemzeti identitások
-2005)

Elfogadják Tajvan
függetlenségét, ha nem történik
háború
Tajvan függetlenségének
elutasítása akkor is, ha nem lesz
háború

Elfogadják az egyesülést,
ha nincs
Tajvan és Kína között.

Elutasítja az egyesülést, még
akkor is, ha nincs különbség
Tajvan és Kína között.

Pragmatikusok

Tajvani nacionalisták

Kínai nacionalisták

Konzervatívok

Források: Shiau-chi Shen és Nai-teh Wu, "Etnikai és polgári nacionalizmusok: A tajvani nemzet kialakulásának két
útja", in The "One China" Dilemma, szerk. Peter C. Y. Chow (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 122.

Tajvan függetlensége
független országgá váljon? (4) Ha Tajvan és Kína gazdaságilag, társadalmilag és
politikailag nem válna összehasonlíthatóan fejletté, egyetértene-e azzal, hogy a
Tajvani-szoros két oldalát egy országgá egyesítsék? Csak az (1) és (4)
kombinációjával azonosíthatjuk a valódi kínai nacionalistákat (azokat, akik
elutasítják a függetlenséget még akkor is, ha nem történik háború, és akik akkor
is egyesülni akarnak Kínával, ha a politikai, társadalmi és gazdasági feltételek a
azonosíthatjuk a valódi tajvani nacionalistákat (azokat, akik elutasítják az
egyesülést még akkor is, ha a szoroson túl hasonlóak a feltételek, és akik
elszántan törekszenek a függetlenségre, még akkor is, ha ez háborút okoz). 11
Az igazi probléma azonban az, hogy Shen és Wu felmérése még mindig nem
tudja
ehelyett az elvh

hogy érzékeltesse a válaszadó
függetlenségre vagy egyesülésre való törekvésének mértékét, de nem alkalmas a
ággal, de
körülmények között elutasítja a tajvani függetlenségért való
küzdelmet vagy a szárazföldi Kínával való egyesülést, és nem mondhatjuk, hogy
identitással rendelkezni".
Ezért javasoltam egy másik módszert Tajvan nemzeti identitásának
vizsgálatára. Liu Iidentitását aszerint kellene megpróbálnunk megfejteni, hogy miként érzékelik
országuk területét és kik a honfitársaik. Az ezen a gondolatmeneten alapuló
magában foglalja-e

28

Második
fejezet

szárazföldi Kína vagy csak Tajvan? (2) Ön szerint honfitársai közé tartoznak-e a
területet és honfitársaikat ismerik el sajátjuknak, tajvani (vagy ROC) nemzeti
identitással rendelkeznek. Ezzel szemben azok, akik a szárazföldi Kínát is a
területükhöz és a szárazföldi kínaiakat is honfitársaiknak tekintik, nagy-kínai
nemzeti identitással rendelkeznek. 12
Amikor Liu 1998válaszadók mintegy 77 százaléka tajvani identitású volt, és körülbelül 9
százalékuk nagykínai identitású. A többiek vegyes identitásúak voltak, vagy nem
ki újra. 13 Az a gyanúm, hogy a tajvani tudatosság növekedésének több mint egy

már kevesebb mint 5

országgal azonosítják magukat, különbözhetnek egymás között a kulturális és
etnikai identitásu
érzikfüggetlenségre törekedjen-e vagy egyesüljön a szárazföldi Kínával), vagy a ROC
(vagy Tajvan) iránti hazafiságuk mértékében, de szigorúan politikai értelemben a
ROC (vagy Tajvan) országával azonosulnak. Azokat a keveseket, akik a
szárazföldi Kínával (vagy egy nagyobb Kínával) azonosulnak, tiszteletben kell
tartani, mindaddig, amíg betartják a Kínai Népköztársaság alkotmányát és
törvényeit. Más szóval, a nemzeti identitás Tajvanon nem olyan megosztó
kérdés, mint ahogy azt sok tudós képzeli vagy leírja, ha jól értjük a fogalmat. A
tajvaniak különbözhetnek kulturális hovatartozásuk, etnikai származásuk,
politikai választásaik vagy az eszméik követésére való elszántságuk tekintetében,
ahogyan különböznek a közpolitikai kérdésekben, az étel- és ruházati ízlésben, a
szórakozási stílusban, a sport iránti megszállottságban, az életfilozófiában és így
író egyszer megjegyezte: "Tajvan száz
százalékban egy ország. Ha nem ország, akkor mi az ország? "14 A legtöbb vita
-e, hanem abból, hogy "Kínai
Tajvan"-nak kell-e nevezni. Más szóval, ami
Tajvan nemzeti identitásának kérdését bonyolulttá teszi, az nem Tajvan határa,
lakossága vagy szuverenitása, hanem az "egy Kína" körüli vita.
elv, amelyre most rátérünk.
AZ "EGY KÍNA" PROBLÉMA

Tajvanon

nem

pontosan

azt

tükrözik,

amit

állítólag

mérnek.

A
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kultúrák befolyásolják a tajvaniak önképét, de ez nem fordítható le egy konkrét
egyesülés/függetlenség/státusz quo besorolás megmondja, hogy a tajvaniak milyen
a kívánságnak csak azzal a feltétellel van
értelme, hogy Tajvan olyan politikai entitás, amely képes választani. A
iak figyelembe
Segíthet megkülönböztetni a mérsékelt nacionalistákat a hajthatatlan
nacionalistáktól, de önmagában nem a nemzeti identitás mérése.
Ha ragaszkodunk a nemzeti identitá
adott szuverén területhez és egy közös életapasztalatal
tartozás érzéséhez), akkor világossá válik, hogy a tajvaniak tudják, hol van az
országuk és kik a honfitársaik. Néhányan nem értenek egyet a túlnyomó
többséggel ebben a kérdésben, de ez nem jelent nagy problémát. Lehet, hogy a
tajvaniak megosztottak a függetlenség vagy az egyesülés kérdésében, de nemzeti
identitásukkal teljes mértékben tisztában vannak. Más szóval, a nemzeti identitás
nem igazi kérdés Tajvanon. Ez sajnos sok politikus kedvenc politikai mozgósítási
eszköze a választások idején.
Az egyesülés/függetlenség sem igazi kérdés. A KMT-t gyakran nevezik
egyesüléspártinak, a DPP-t pedig függetlenségpártinak. Ez akkor igaz, ha
vitatkoznak egymással, mint az egyesülés vagy a függetlenség ügyéért.
Mindazonáltal, mint minden közvélemény-kutatás mutatja, a tajvaniak több
mint 60 százaléka a status quo fenntartását szeretné; és csak mintegy 24
százalékuk támogatja a függetlenségi politikát, és csak 9 százalékuk az egyesülési
politikát. A közvélemény ismeretében sem a KMT, sem a DPP nem jelentette ki,
ajtana végre. Éppen
arról, hogy a status quo fenntartásával jobban járnak, mint a másik. Azok a
politikusok, akik nem ragaszkodnak a status quóhoz, hanem a függetlenséget
vagy az egyesülést támogatják, vagy politikai számításból céloznak meg egy
bizonyos választói réteget, vagy politikai öngyilkosságot követnek el.
Ha a nemzeti identitás nem jelent komoly problémát, és az
egyesülés/függetlenség
a tajvani politikát
olyan viharossá és antago- nisztikussá? A válasz a Kínai Kommunista Párt (KKP)
-t, és a
nacionalista kormányt Tajvanra kényszerítette, a kommunista kormány azt
állítja, hogy a Kínai Népköztársaság (KNK) Kína egyetlen legitim
a
évtizedekben Peking következetesen
ragaszkodott az "egy Kína elvéhez", amely azon a feltevésen alapul, hogy (1) a
világon csak egy Kína létezik; (2) Tajvan Kína része;
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és (3) a KNK az egyetlen legitim kormány, amely Kínát képviseli.
következik az a politika, hogy minden országnak, amely diplomáciai
kapcsolatokat kíván létesíteni a KNK-val, meg kell szüntetnie a hivatalos
kapcsolatokat a Kínai Népköztársasággal. Ezeknek az országoknak el kell
ismerniük a KNK-t mint a szárazföldi Kína és Tajvan egyetlen legitim

Népköztársaság között. Amikor egy ország elismeri a Kínai Népköztársaság
jogállását, a Kínai Népköztársaság azonnal megszakítja diplomáciai kapcsolatait
az adott országgal, és fordítva. A politika arra is kényszeríti Tajvant, hogy
mert nem engedheti meg magának, hogy politikailag vagy gazdaságilag
versenyezzen Kínával.
stratégiája miatt nehéz nemzetközi helyzetbe került. Különösen azután, hogy az
1980-as évek végén felold
tilalmat, a Kínai Népköztársaság úgy találta, hogy nincs mód arra, hogy elkerülje
a tárgyalásokat a Kínai Népköztársasággal a közigazgatási ügyek tekintetében.
Amikor azonban a KNK a Tiananmen téri incidens következtében súlyos
-politikáját.
Ez volt a háttere az "1992ts
Exchange Foundation (SEF) és a Tajvani-szoroson Túli Kapcsolatok Szövetsége
(ARATS) kötött.
Az 1992-es konszenzus legfontosabb pontja az, hogy a Kínai Népköztársaság
és a Kínai Népköztársaság egyetért abban, hogy csak egy Kína létezik, de abban is
megegyeznek, hogy mindkét fél sajátosan értelmezheti, hogy mit jelent az "egy
Kína", így a szuverenitással kapcsolatos vitáktól mentesen folytathatják a
funkcionális munkát. A SEF 1992. november 3hangzott: "A hongkongi tárgyalásokon az ARATS ragaszkodott ahhoz, hogy
mindkét fél "nyilvános nyilatkozatokat" tegyen az "egy Kína" fogalmáról. A
kontinentális ügyek tanácsának felhatalmazásával a SEF egyetért azzal, hogy
szóbeli
nyilatkozat tartalmát illeti, azt a Nemzeti Egyesítési Irányelvekkel és a Nemzeti
Egyesítési Tanács által 1992. augusztus 1-jén elfogadott, az
szóló határozattal összhangban fogjuk kifejteni."15 Ez a híres "egy Kína,
yizong gebiao) formula a Peking által állított "egy Kína
elv" kezelésére: a ROC hajlandó elfogadni azt az elvet, hogy csak egy Kína van, a
Pravda-közi ügyek feldolgozása érdekében, de fenntartja magának a jogot, hogy
tekinti az "egy Kínának", mint a KNK-t. Az "egy Kínát".
Az SEF bejelentését hamarosan az ARATS is megismételte, és kijelentette:
"A SEF hivatalosan értesítette az ARATS-ot, hogy az érintett tajvani aukcióktól
megkapta a hozzájárulást "a vonatkozó értelmezésük szóbeli közléséhez". Az ARATS
teljes mértékben tiszteletben tartja és elfogadja a SEF javaslatát.
Most az
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Az ARATS tájékoztatni kívánja
a SEF-et szóbeli nyilatkoza
kapcsolatok
A Tajvani-szoros mindkét oldala ragaszkodik az egy Kína elvéhez, és törekszik a
nemzeti
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egyesítés; az "egy Kína" jelentése azonban nem vehet részt a szoroson átnyúló,
16
Az 1992-es konszenzust 1993 és 2008
között olyan okokból, amelyeket itt nem tudunk részletezni, nem tartották
tiszteletben.17 Amikor Csen Suj-bián 2000-ben hatalomra került, még tagadta is
egy ilyen konszenzus létezését. Ma Ying-jeou azonban úgy döntött, hogy 2008-as
elnökké választása után az 1992-es konszenzus alapján újraindítja a tárgyalásokat
elve nagyon fontos szerepet játszott a Sztraittérség közötti kapcsolatok
között.
Az 1992James Kelly helyettes külügyminiszter az amerikai
kongresszus
és Hu Dzsintao elnök George W. Bush
elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében is elismerte. 18
vagy nem voltak hajlandóak elismerni a konszenzus létezését, vagy nem voltak
hajlandóak elismerni annak legitimitását, vagy nem voltak hajlandóak
egyetérteni azzal, hogy a konszenzus jó Tajvan számára.
Azok, akik azt állítják, hogy nincs 1992-es konszenzus, azt mondják, hogy a
koncepciót a korábbi anyaországi ügyek miniszterhelyettese, Su Qi találta ki. Ha
pedig mégis elismerik, hogy a két fél között létrejött valami olyasmi, mint a
konszenzus, akkor azt mondják, hogy az nem legitim, mert az "egy Kína elvére"
utal, ami csak azt jelentheti, hogy Tajvan Kína része. Nagyon jól megértik, hogy a
nacionalista kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a ROC az "egy Kína", de nem
hiszik, hogy a konszenzus teret enged Tajvan számára, hogy az "egy Kína"
kifejezést másképp értelmezze. Úgy gondolják, hogy a szárazföldi Kína
monopolizálni fogja az értelmezést, mert a nemzetközi közösségben sokkal
19

Tsai Ing-wen 2000-ben tett hivatalos nyilatkozata, aki Csen Shui-bian
kormánya idején a szárazföldi ügyek tanácsának minisztere volt, nagyon

találkozó folyamatának leírására. Ez egy olyan leírási mód, amelyet az új
kormány elfogadhat, de ez nem jelenti azt, hogy elfogadtuk Peking 'egy Kína
elvét'. "20 2003álláspontját a kérdésben, hangsúlyozva, hogy a
ROC és a KNK nem tartozik egymáshoz. "Egy oldal, egy ország" - hangsúlyozta "ez egy ténymegállapítás".
Amikor Tsai 2012-ben indult az elnökválasztáson, megpróbálta megszüntetni
(idegen)
kormány, amely jelenleg Tajvanon uralkodik. A Kínai Népköztársaság kínai
voltát szubjektív státuszból objektív státuszba kell áthelyezni, és meg kell engedni
a tajvani voltnak". A közvéleményt is igyekezett arra permódon gondolkodjon a Tajvan-közi kapcsolatról: "Nincs 1992-es konszenzus.
Én azt javaslom, hogy az 1992-es konszenzus helyébe egy tajvani konszenzus
lépjen, amelyet törvényhozással és népszavazással ratifikálnának. Ez az új
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Tsai elvesztette a 2012a tajvani konszenzus megvalósíthatóságának bebizonyításának kudarca volt az
magyarázza, hogy miért döntött úgy,
hogy a 2016-os elnökválasztási kampány során nem használja újra a
terminológiát. Mégis ugyanolyan rendíthetetlenül állt az 1992-es konszenzus
kérdéséhez, mint korábban. Annak kilátásba helyezésével, hogy a DPP
megnyerheti mind a 2014-es helyhatósági választásokat, mind a 2016-os
általános választásokat, elég magabiztos volt ahhoz, hogy azt higgye, még a KNK
is engedni fog az 1992-es konszenzusról alkotott véleményének azután. Ezt egy
interjúban mondta: "Bárki is legyen ha
szerepeljen az idei helyhatósági választásokon. Ha jól teljesítünk, még Kína is a
DPP irányába fog elmozdulni. Ha úgy érzik, hogy a DPP-nek van a legnagyobb
esélye a 2016feltételeit. "21
Ezzel a magabiztossággal Tsai készen állt arra, hogy az 1992-es konszenzus
jóváhagyása nélkül a status quo-t támogató többséghez forduljon. Sikeres
stratégiája a 2016-os elnökválasztáson az volt, hogy a nemkívánatos "tajvani
konszenzus" helyett
hogy mit is jelent valójában a "status quo". A Stratégiai és Nemzetközi
Tanulmányok Központjában 2016. június 3-án tartott beszédében megismételte,
hogy a status quo fenntartása "minden érintett fél legjobb érdekét szolgálja", és
megfogadta, hogy "elkötelezett lesz a Kínával való következetes, kiszámítható és
fenntartható kapcsolat mellett". Azt is hangsúlyozta, hogy megválasztása esetén
"a Tajvani Nép akaratával és a fennálló ROC alkotmányos renddel összhangban a
Tajvani Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban szorgalmazni fogja a
Tajvani-szoros közötti kapcsolatok
szavaim). Mindazonáltal, amikor a hallgatóság arra kérte, hogy fejtse ki a
tézise a DPP függetlenségi programjával, nem volt hajlandó
22

újra
a tajvani többség kedvenc választása. A "
Köztársaságnak nevezett ország, amely egyetért az anyaországgal abban, hogy
atus quo
egy különálló ország, Tajvan, amely soha nem értett egyet Kínával abban, hogy
-jeou
többször is megismételte, a legtöbb tajvani számára a status quo egy békés, teljes
a három nem alkalmazása" - politikája által létrehozott, a Kínai Népköztársaság
alkotmányának keretein belül kialakított, a két ország közötti kapcsolat. Ez az
1992-es konszenzuson (nevezetesen a
értelmezések")
alapuló, a Tajvan-közi párbeszédek eredménye is. Ha Tsai Ing-wen "status quo"-
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ja hasonló lenne a Ma által létrehozott
status quo-hoz, akkor nagyon örülne, ha
kapcsolatok
áját. 23 Sajnos Tsai
világosan jelzi, hogy nem fogadja el az 1992-es konszenzust, és nem ért egyet
azzal, hogy Tajvan és

36

Második
fejezet

Kína

KMT

USA

DPP

A világon csak egy Kína létezik.
Tajvan Kína része.
A "Kína" kifejezés többféleképpen is

X
X
?

X
X
X

X
X

X

Kínát a Kínai Népköztársaság képviseli.
Kínát a ROC képviseli.
Tajvan nem része Kínának.
Kína és Tajvan két ország.

X

X

X

X
X
X

a szárazföld ugyanahhoz a Kínához tartozik, még akkor is, ha ez a ROC
alkotmányának kerete. Megváltoztatja a status quo-t, és úgy tesz, mintha nem így
lenne. Tsai most elismeri, hogy 1992-ben volt egy megbeszélés a Tajvani-szoros
két oldala között, de még mindig nem ismeri el, hogy a két fél konszenzusra
jutott volna. Az 1992-es konszenzussal kapcsolatos eredeti álláspontjának ez a
május 20-i beiktatási beszédében jelent meg újra. Azt állította: "Történelmi tény,
hogy 1992-ben volt egy kétoldalú csúcstalálkozó, és kölcsönös felismerés volt "a
közös alapok keresése a különbségek félretétele mellett"." Mindazonáltal nem volt
hajlandó elismerni, hogy a "közös alap" az 1992-es konszenzus vagy az "egy Kína,
része lesz, függetlenül attól, hogy mit jelent a "Kína". Peking azonnal válaszolt,
hogy ez nem a "vizsgálatra" adott válasz (azaz nem
a KKP hajlandó a

2. táblázat
egyetért abban a nem részletezett kijelentésben, hogy "csak egy Kína van a
mai
különbségek mutatkoznak. Ez azt is megmagyarázza, hogy miért nem lehet az
"egy Kína elvvé", "egy Kína keretrendszerré" vagy bármilyen terminológiává
fejleszteni, amely magában foglalja az "egy Kína" kifejezést. Tajvanon az igazán
megosztó kérdés nem a nemzeti identitás, nem az egyesülés vagy a függetlenség
választása, hanem az "egy Kína" jelentése és következményei.
A SZOROSOKON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOKKILÁTÁSAI

A Tajvan és a szárazföldi Kína közötti kapcsolatok problémája soha nem
korlátozódik kizárólag Tajvanra és a szárazföldi Kínára. Ez érinti a Kínai
Népköztársaságot, a Kínai Népköztársaságot és az Egyesült Államokat, és a két
országon belül
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ROC ez egy vitás kérdés a KMT és a DPP között. Ezért négy kulcsfontosságú
stratégiai háromszögkapcsolatként írható le. Ennek az összetett
tásait és reakcióláncait.
Oroszország) és az Egyesült Államok közötti kölcsönhatást tipikus "nagy
stratégiai háromszögnek" tekintik, míg a Peking, Tajpej és Washington közötti
kölcsönhatás
k
háromszögkapcsolat, mert a Kínai Népköztársaságnak szüksége van az Egyesült
Államokra, hogy ellenálljon a Kínai Népköztársaság politikai és katonai
nyomásának, a Kínai Népköztársaságnak szüksége van az Egyesült Államok
hallgatólagos támogatására, hogy megakadályozza a Kínai Népköztársaság de
jure függetlenségre való törekvését, az Egyesült Államok pedig azt akarja, hogy a
Kínai Népköztársaság és a Kínai Népköztársaság korlátozza ellenséges
viszonyát24 Továbbá a kis stratégiai háromszög kiegyensúlyozatlan, mivel a
Kínai Népköztársaság és az Egyesült Államok hatalma és befolyása aránytalanul
nagyobb, mint a Kínai Népköztársaságé. Ahogy Yu-shan Wu rámutat, amikor

aszimmetria más változókra is hatással van, például a gazdasági integráció
motivációjára, a katonai konfrontáció
változásaira, a választási kampányok stratégiájára stb. 25

Kínai Népköztársaság a XXI. században be kívánja fejezni egyesítési
vállalkozását, különösen Xi Jinping elnök "kínai álmának" iránymutatása alapján,
amely a gazdagság, a hatalom és a modernizáció elérésére irányul Kína egésze
számára. A KNK felismeri, hogy egyre több tajvani vállalja a tajvani öntudatot és

de jure függetlenség felé, a KNK arra törekszik, hogy a két fél között olyan
politikai megállapodás szülessen, amely hivatalosan is elismeri azt az elvet, hogy
a világon csak egy Kína létezik, és hogy mind a szárazföld, mind Tajvan Kína
része. Amikor azonban Ma kormánya a Vang házelnökkel 2013-ban kirobbant
párton belüli konfliktus és a Napraforgó mozgalom 2014-es zavargásai után
politikai kihívások elé került, gyakorlatilag elvesztette a lendületét, hogy
bármilyen politikai megállapodásról tárgyaljon a szárazföldi Kínával, legyen szó
, akár a "katonai kölcsönös bizalom
-os választásokon a
legjobb eredmény, amire a KNK számíthat, az az 1992-es konszenzus biztosítása
sa. Ha
ez a minimális elvárás nem teljesül, Hszi Csinkell mérlegelnie. A KNKÁllamokkal, amikor Kínának sokkal fontosabb céljai vannak, de a tajvani
függetlenség kérdése túl komoly ahhoz, hogy elhanyagolja. Xi semmiképpen sem
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annak megakadályozásában,
hogy a DPP semmissé tegye az 1992-es konszenzust.
A KMT-ben Ma volt elnök és politikai szövetségesei úgy vélik, hogy az 1992es
értelmezések" értelmében) a legjobb
politika a két ország közötti kapcsolatokban. A jelenlegi elnök, Hung Hsziu-csu
kapcsolatokat. Hung azzal vádolja a DPP-t, hogy a demokrácia nevében Tajvan
függetlenségét szorgalmazza, és azt jósolja, hogy ez "veszélyt jelent a
nemzetbiztonságra, még jobban elszigeteli Tajvant, gazdasági stagnálást okoz, és
értelmezések" politikával sem elégedett. Azt állította, hogy a legjobb politikának
az "egy Kína, azonos értelmezés" (yizhong tongbiao) lenne a legjobb a szárazföldi
kapcsolatok számára, és azt mondta, hogy Tajvannak békemegállapodást kellene
aláírnia a szárazföldi Kínával, azzal a feltétellel, hogy a ROC alkotmányát
tiszteletben tartják és a nép akaratát tiszteletben tartják. 26 Hung nyilatkozatát
általában az egyesülést támogatónak tekintik, és azonnal gyanakvást és kritikát
vált ki a KMT politikusai körében, akik jobban érzik magukat Ma "három nem"je mellett. Hogy enyhítse a párton belüli ellenállást, Hung azzal érvel, hogy
-es konszenzust, nem pedig "felváltja" azt.
Mindazonáltal egyre világosabbá válik, hogy nem fogja folytatni Ma politikáját.
Az egységesítés felé tett lépése segít a DPP-nek abban, hogy inkább a status quo
szószólójaként jelenjen meg. Hogy Peking hogyan fog reagálni Hung javaslatára,
még nem tudni.
Ami a DPP-t illeti, Tsai Ingtajvaniakat.
népének, a KNK-nak és az Egyesült Államoknak, hogy elnöki hivatali ideje alatt
nem törekszik Tajvan de jure függetlenségére. Ebben a nehéz kérdésben azt kell
elérnie, hogy megtalálja a finom egyensúlyt a DPP "tajvani függetlenségi
platformja" (amely egy új alkotmány kidolgozását és a Tajvani Köztársaság
létrehozását javasolja) és a közvélemény azon aggodalma között, hogy háború
veszélye fenyeget, ha a DPP Tajvan függetlenségét követi, vagy a jelenlegi
alkotmány egyes kritikus cikkelyeit módosítja. Tsai ismételt kijelentése, miszerint
"fenntartja a status quo-t", arra tesz kísérletet, hogy biztosítsa az embereket arról,
hogy nem törekszik nyílt függetlenségre, és nem próbálja meg a függetlenség
érdekében módosítani a Tajvani Köztársaság alkotmányát. Ennek ellenére a DPP
támogatói (különösen a "fundamentalisták", vagyis a függetlenség kérdésében
álláspontja között. Beiktatása óta
közvetlenül a szárazföldi Kínával,
tagadása, a dél-kínai-tengeri vitával
rejtélyes buszbalesetben meghalt

óvatos volt, hogy ne szálljon szembe
de az 1992-es konszenzus következetes
kapcsolatos változó álláspontja, a tajvani
kínai áldozatok iránti közönye, több

hongkongi függetlenségi mozgalom hallgatólagos támogatása mind arra
késztetik a KKP-t, hogy gyanakodjon a status quo fenntartására irányuló
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(ideiglenes) fedezetet nyújt a ROC-nak, amely stratégia kielégítheti az Egyesült
Államokat, de nem nyerheti el Kína bizalmát.
PekingTajpej-Washington kis stratégiai
békés és stabil strájtközi kapcsolatok fenntartása, váratlan egyoldalú politikai
vagy katonai lépések nélkül. Az 1996-os rakétakísérleti válságot az amerikai
-hordozó harccsoportok e térségbe való telepítésével oldották meg. A
Chen Shui-bian által kezdeményezett "egy ország mindkét oldalon" vitát és
függetlenségi népszavazást az amerikai kormány elmarasztalta. Abból, ahogyan

status quoEgyesült Államok üdvözli Tajvan és a szárazföld közötti párbeszéd folytatását,
abból kiindulva, hogy Bei- jing állítása szerint csak egy Kína van, és csak egy
kormány képviselheti azt legitim módon, és ragaszkodik ahhoz, hogy a
szárazföld és a Tajvan közötti ellentétek megoldásának békésnek kell lennie.
Nem támogat semmilyen egyoldalú lépést Tajvan függetlenségére való törekvés
érdekében; nem támogatja nyilvánosan sem az 1992-es konszenzust, sem az "egy

az Egyesült Államok változtat-e álláspontján, és arra ösztönzi-e Tajvant, hogy
tartson nagyobb távolságot Kínától. Egyes DPPgondolják, hogy még ha Tajvan a függetlenség felé mozdul is, az USA válasza
megváltozhat a 2002-4Államoknak és a KNK-nak annyi érdekellentéte van a Kelet-kínai-tengeren és a
Dél-kínai-tengeren. De ugyanezen okból kifolyólag a Kínai Népköztársaság az
álláspontját az "egy Kínával" kapcsolatban. Ahogy Huang Jing jelzi, Hszi Csinfogja
hagyni, hogy Tajvan legyen az alku tárgya a KNK és az Egyesült Államok új
kapcsolatáról szóló tárgyalásokon. 27 A sokéves interakció tapasztalatai után
megbízhatóan áll hozzá ahhoz, hogy "nem támogatja Tajvan függetlenségét".28 Az
kihasználja a tajvaniak Kína-ellenes hangulatát, és hallgatólagosan támogatja a
DPP azon állítását, hogy Tajvan nem része Kínának. Washington szempontjából
az 1992-es konszenzuson alapuló, a két ország közötti párbeszéd további
támogatása stabilitást jelent Keletszárazföldi Kínához. Másrészt az 1992-es konszenzus nélküli, új, a Tajvanon
-ázsiai partnerei közötti
megtorlásának kockázatát is. Washington ítélete és döntése ebben a kérdésben
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A Strait-közi kapcsolatok nagyon bonyolultak és kiszámíthatatlanok. Amikor
Ma Ying- jeou-t megválasztották Tajvan elnökévé, eltökélten törekedett a
szárazföldi Kínával való kapcsolatok javítására, és több tucatnyi megállapodást
volt, hogy egyes tudósok még a Kínai Népköztársaság és a Kínai Népköztársaság
29
A tajvaniak
fejezték ki a Tajvanon belüli közeledés ütemével kapcsolatban. 30
Az elmúlt nyolc évben a 2000kapcsolatok viszonylag békés és stabilak maradtak, mivel a két fél konstruktív
st tudott folytatni az 1992-es konszenzus alapján.
Most azonban, hogy a DPP visszanyerte a politikai hatalmat, a kommentátorok
t el lehet képzelni - a DPP
-központú identitás
integráció ellenére, egészen a Kínai Népköztársaság gazdasági rossz közérzetének
akáig -, amelyek Pekingben a Tajvani-szoros hosszú távú tendenciáit
vezethetnek". Ha e forgatókönyvek bármelyike
valóra válik, nem zárható ki
távú tendenciák megváltoztatása érdekében vívnak". 31 Bár Kastner úgy véli, hogy
rövid- és középtávon van okunk optimistának lenni a Strait-közi kapcsolatok
igényel. 32
Mi fog történni, ha a Tsai-kormány továbbra is elutasítja az 1992-es konsensus? Ezt a kérdést nehéz megválaszolni. A KNK-nak számos eszköze van arra,
hogy a DPP-t visszaterelje az "egy Kína" útra, beleértve a diplomáciai, gazdasági,
politikai és katonai intézkedéseket. Diplomáciai szempontból a KNK
kér, hogy azonnal szakítsa meg hivatalos kapcsolatait Tajvannal, vagy azzal, hogy
visszavonja a Tajvan nemzetközi szervezetekben való részvételéhez nyújtott
támogatását. 33 Gazdaságilag a KNK szigoríthatja
vállalatok pénzügyi ellátását, korlátozhatja a tajvani áruk és szolgáltatások
portját, vagy csökkentheti a Tajvanra látogató kínai turisták
kvótáját. Politikai szempontból lemondhat minden, a Tajvanon átnyúló
tárgyalást, találkozót, tudományos
, sporteseményt és kulturális cserét.
Katonai szempontból pedig ismét rakétá
a sziget fölé, katonai
a légvédelmi
-hordozókat és hadihajókat küldhet a Tajvanibizonyulhatnak, és inkább haragot és neheztelést, mint félelmet kelthetnek a
tajvaniak körében, de a KNK-nak nehéz lehet másként cselekednie.
Az intézkedések egy része csak Tajvannak fog ártani, más részük az Egyesült
Államokat teszi majd
ideges, és nem hagy más választást, mint hogy hasonló intézkedésekkel
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válaszoljon. A helyzet nem biztos,
hogy átfogó háborúvá fajul Kína és az Egyesült
kapcsolatok
Államok között.
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Államok (és kelet-ázsiai szövetségesei), de egyfajta politikai patthelyzet vagy
katonai konfrontáció nem teljesen
Kína fokozatos eszkalációs stratégiát alkalmaz, és inkább nyomást gyakorol
almazni Tajvan ellen mindaddig, amíg Tsai kerüli
a Tajvan függetlenségének kifejezett politikáját, ugyanakkor semmi jele annak,
hogy Kína engedményt tenne Tsai 1992-es konszenzus elutasításának. Az
a Tajvan és a Sztrájk
közötti kapcsolatokra.
KÖVETKEZTETÉS

Tajvan nemzeti identitása és annak hatása a Tajvan és Kína közötti kapcsolatokra
, hogy Tajvan "belügye", vagy legfeljebb Tajvan és Kína közötti
kétoldalú kérdés. De mint bemutattam, ennek a problémának sokkal messzebbre
pártok álláspontját tükrözi az egyesülés/függetlenség kérdésében, hanem Xi
Jinping "kínai álmának" megvalósítását is érinti. Nem csupán az Egyesült
Államokat érinti a Kínával szembeni tengeri szövetség megszilárdítása
értelmében, hanem a szuperhatalmak XXI. századi strukturális átalakulását is
érinti. 34
tszólag
"belpolitikai" kérdésének politikai következményeire, akkor nem leszünk képesek
megbirkózni az egyik legnehezebb kihívással, amellyel Kelet-Ázsia jelenleg
szembenéz.
egy adott
etnikai vagy kulturális közösséghez való tartozás érzését jelenti, néha pedig egy
adott állam tagjaként való önazonosságot. A nacionalista tudományosság
hajlamos összekapcsolni a két elemet annak érdekében, hogy a nemzetállam
kialakulását ábrázolja vagy megjósolja, de ez a lépés nem indokolt, mert egy
kulturális csoport tudata nem mindig áll összhangban egy politikai közösség
identitásával. Azt feltételezni, hogy a politikai és a kulturális egységnek egybe kell
s tanulmányozásában.
- a
kínai/tajvani/két identitás mérése, az egyesülés/függetlenség mérése és a "kínai
nacionalista kontra tajvani nacionalista" mérés - fontos információkat tár fel a
tajvaniak kollektív
emberek politikai identitását. Ezért egy negyedik módszert ajánlok, amelyet
gyakran figyelmen kívül hagynak a tajvani tanulmányokban: azt a módszert,
amely azt vizsgálja, hogy a válaszadók hogyan határolják el honfitársaikat és
nemzeti
identitása nem olyan megosztó kérdés, mint ahogyan azt sok tudós vagy
politikus leírja. A tajvaniak különbözhetnek abban, hogy kínaiak vagy tajvaniak,
törekedjenek a függetlenségre), de a legtöbben közülük a
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a status quo (sem az egyesülés, sem a függetlenség), és talán több mint 85
száz
országhoz tartozik.
Tajvanon, az 1992-es konszenzusban foglalt egy Kína elvének kezelése valódi
probléma. Ma kormánya huszonegy megállapodást írt alá sikeresen a szárazföldi
Kínával az 1992-es konszenzus alapján a kormányzása alatt. A DPP támogatja az
aláírt megállapodásokat, de az 1992hajlandó többé tárgyalni a Kínai Népköztársasággal. A DPP új szárazföldi
politikája és a KKP reakciója hatással lesz a kelet-ázsiai stabilitásra, és tovább
destabilizálja az amúgy is feszült kínai-amerikai kapcsolatokat.
A Tajvanivan. A
-went és a DPP-t arról, hogy
Tajvan számára jó lenne, ha az 1992-es konszenzus alapján fenntartanánk a
Tajvani-szoros közötti kapcsolatokat, de Hszi Csin-pingnek vagy a KNK-nak el
kellene ismernie a konszenzus "elté
kedvenc "egy Kína" része mellett. Ebben az esetben Tsai talán képes lenne
fenntartani a status quo-t a ROC elnevezéshez való ragaszkodással. Egy másik
értene abban,
hogy az 1992-es konszenzus nem az egyetlen formula a béke és stabilitás
biztosítására a Tajvani-szorosban, és ha Tsai innovatív, megvalósítható és
politikátnyújtana. Ez az 1992-es konszenzus korszakának végét és egy új
korszak kezdetét jelentené, amelynek irányát jelenleg senki sem tudja
megjósolni. A harmadik megoldás az lenne, ha felkérnénk minden érintett felet,
hogy tanácskozzanak az "egy Kína"
, és találják ki, hogy egy
jobb meghatározás vagy értelmezés kielégítheti-e az összes fél céljait. Nehéz
minden érintett félnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
megakadályozza a politikai feszültség eszkalálódását és biztosítsa a népek közötti
tartós békét.
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Változó identitások Tajvanon Ma
Ying-jeou alatt
Jean-Pierre Cabestan

Tajvan demokratizálódásának 1980-as évek végi kezdete óta az identitások a
hivatalos neve, legtöbb polgára kínaiaknak tekintette magát, és csak egy
kisebbség tartotta magát tajvaniaknak. Ez utóbbi társadalmi szegmens az
újonnan alakult és legalizált ellenzéki csoportban, a Demokratikus Progresszív
Pártban (DPP) és annak környezetében összpontosult. Mára a helyzet
megfordult: a ROC polgárainak kevesebb mint 5 százaléka tekinti magát
kínaiaknak, 60-70
magukénak: tajvaniak és kínaiak egyaránt. Más szóval,
beleértve a Kuomintangot (KMT) is, amely sokáig domináns és valójában
egypárti állást élvezett, és arról álmodott, hogy uralma alatt újraegyesíti Kínát,
"tajvanizálódott". Sok ROC-polgár azonban készséggel vallja magát politikailag
tajvani, de kulturálisan kínai, ami arra utal, hogy - mint sok modern
társadalomban - a többszörös identitás egyre gyakoribb, és nem feltétlenül okoz
társadalmi vagy politikai feszültségeket. Csak a legharcosabb függetlenségpárti
zni a kínai és a
tajvani kultúra között, hangsúlyozva az utóbbi különlegességét és sajátosságát.
Ugyanakkor Ma Ying-jeou tajvani elnökké választása után és a
A KMT 2008-as hatalomra kerülése után Ma, a KMT és az úgynevezett "kék
tábor" (fanlanjun, a KMT, a
Minkuotang [MKT] koalíciója) kísérletet tett a hagyományosabb kínai és ROC
n, másrészt
politikai ellenfeleik, a Kínai Népköztársasághoz (KNK) való közeledés
gyengítésének stratégiájaként.
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fanlüjun) általában és
a DPP különösen. Ezzel párhuzamosan a Tajvani-szoroson túli gazdasági és
polgárai közötti interakciókat.
Ez a két tendencia ellentétes következményekkel járhat: segíthet áthidalni a
sz
segíthet a két társadalom közötti különbségek
hangsúlyozásában is, és - egy máshol megfigy

feltárásában

vagy
-

társadalmi-gazdasági környezethez és államformához tartoznak.
Feltételezésem szerint a tajvani politikai vagy polgári identitás, amely
szorosan kapcsolódik a sziget demokratizálódásához és a demokratikus élethez,
tovább fog szilárdulni. A 2014 tavaszi Napraforgóveresége a 2014. november végi helyhatósági választásokon, és ami még
fontosabb, Tsai Ingmind ezt a tendenciát illusztrálja. Ezzel
párhuzamosan tanúi vagyunk a tajvani létmódok diverzifikálódásának, ami
egyeseket arra késztet, hogy identitásukat a helyi kultúrával, egy új tajvani nemzet
kapcsolják
össze, másokat pedig arra, hogy a tajvani emberek identitását egy demokratizált,
szuverén és de facto független ROC-hoz igazítsák Tajvanon.
VÁLTOZÓ POLITIKAI IDENTITÁSOK TAI WANBAN
ÁTTEKINTÉS

Ezt a szakaszt néhány általános és jól ismert tendenciával kezdjük: A National
Chengchi University's Election Study Center, a sziget egyik legelismertebb és
legmegbízhatóbb közvélemény-kutató szervezete szerint 2016 júniusában a
megkérdezettek 59,3 százaléka tekintette magát tajvaniaknak, szemben az 1992es 17,6 százalékkal és
43,7 százalékuk 2008-ban; 3,4 százalékuk tekinti magát kínaiaknak (1992-ben
25,5 százalék, 2008-ban 4,1 százalék); 33,6 százalékuk pedig tajvani és kínai
egyaránt (1992-ben 46,4 százalék, 2008-ban 44,7 százalék). 1
identitás
ma már uralja a társadalmat, teljesen háttérbe szorítva a kínai identitást. A
második, hogy a 2008csoportja Ma Ying-jeou megválasztása óta csökkenni kezdett, ami kétségeket
ébreszt a KMT-nek a sziget "gyantásítására" tett kísérletének hatékonyságával
kapcsolatban. A harmadik, gyakran figyelmen kívül hagyott következtetés
azonban az, hogy 1992-ben, Tajvan demokratizálódásának kezdetén a kínai
identitást vallók már kisebbséget alkottak, amely az évtized közepén
tajvaniaknak vallók mögött, már az évtized közepén.
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mint 1995-ben (20,7 százalék a 25,0 százalékkal szemben). Más szóval, amikor
identitással rendelkezett, és majdnem kétharmaduk vagy tajvani és kínai, vagy

gyengesége: nem tesz különbséget a kulturális és a politikai identitás között. 2 A
polgári és kulturális jelenség. A február 28-i mészárlásra (a KMT vezette tajvani
kormány elleni 1947tott, és
amely becslések szerint tízezer halálos áldozatot követelt), valamint a KMT
politikájára adott válaszként alakult ki, amely megtiltotta és büntette a tajvani
minnan, a tajvaniak Tâi-oân-oê vagy Tâi-gi néven ismerik)3 , és tágabb
értelemben az 1949-es polgárháború által okozott ellentmondásra az ROC "egy
Kína" elve vagy jogi fikciója és a tajvani geokulturális valóság között. Míg az
olyan politikai aktivisták, mint Peng Ming-min, már az 1960-as években a
demokratizálódási követeléseikhez szorosan kapcsolódó tajvani identitást
követeltek, az 1970-es években ennek az identitásnak a kialakulása egyben a
"nativizálás" (bentuhua) kulturális jelensége is volt, különösen az irodalomban és
kultúrára és kulturális termelésre adott reakcióként alakult ki. Politikai téren a
KMT-nek magának a hadiállapot ellenére nem volt más választása, mint a
"tajvanizálódás" (1986-ban tagjainak 66 százaléka volt tajvani), egy folyamat,
amely 1986-ban érte el a vezetését (amikor a nagyhatalmú Központi Állandó
48 százalé
-kuo elnök
legalizálta a DPP-t és feloldotta a hadiállapotot (1987), elindítva Tajvan
demokratikus átmenetét. Az 1950-es évek eleje óta engedélyezett helyi és
(részleges) országos választásokon (az országos választásokon 1969dangwai)
jelöltek egyre gyakrabban hajlamosak voltak arra, hogy kampányaik során a
mandarin helyett a tajvani nyelvet használják, hozzájárulva egy olyan politikaikulturá
is figyelmen kívül hagyott, de aktívan lekicsinyelt. Az 1970közvéleményben is egyre inkább tudat
"szubetnikai" csoportok (zuqun) fogalmának megalkotásához vezetett, hogy
fulao) vagy dél-fudzsiani
bevándorlók (a lakosság 70 százaléka), a hakka (kejiaren, 15 százalék), a
szárazföldiek (waishengren,
shandiren és a
demokratizálódás után a yuanzhumin
, 2 százalék). 4
más meghatározását, elfogadva a huaren vagy etnikai kínai, de nem a
zhongguoren
Más szóval, a kulturális identitás és a kulturális
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A tajvani identitásviták szorosan kapcsolódnak a demokratizálódáshoz, és

megkérdezettek, mind a nyilvánosság számára, hogy azok domináns politikai,
pontosabban polgári dimenzióval rendelkeztek: más szóval egy új tajvani
nemzeti "polgári identitás" kialakulását jelezték5 .
Egy másik, vitatottabb kérdés, hogy van-e közvetlen kapcsolat az identitás és a
nemzet, a politikai identitás és a nemzeti identitás, valamint a tajvani identitás és
Tajvan de jure vagy de facto függetlenségére való törekvés között. Ez a kapcsolat
nyilvánvaló: ahogy Christopher Hughes érvelt, Tajvanon kialakult egy "polgári
nacionalizmus". 6
7

A tajvani polgári és nemzeti identitások néha közelednek
egymáshoz, nevezetesen azok esetében, akik a formális függetlenséget vagy a
Kínától való végleges elszakadást támogatják, de néha eltérnek egymástól, azok
esetében, akik inkább megtartanák az ROC alkotmányos burkát vagy "rendet",
hogy a Tsai Ing-wen elnök által 2016. májusi beiktatási beszédében javasolt
kifejezést használjam, vagy akár az "egy Kína" (ROC) elvét, ahogy azt a KMT
8
És amint azt az
alábbiakban látni fogjuk, a szakadék a különálló és új tajvani nemzet felépítésére

9

Másként fogalmazva, Tajvanon minden más helynél
jobban és a jól ismert nemzetközi korlátok miatt az identitás és a nacionalizmus
közötti kapcsolat bonyolult maradt. 10
Az identitáspolitikát széles körben tanulmányozták Tajvanon. Ez a fejezet nem
a
hely e gazdag szakirodalom bemutatására vagy áttekintésére. Elég, ha csak annyit
mondunk, hogy Tajvan
rosszul elismert államisága és nemzetközi státusza, valamint a 1,5 millió
szárazföldi vagy "kívülálló" (waishengren, akik 1945-50 között érkeztek, szemben a
vagy benshengrenekkel) hosszú uralma miatt a
demokratizálódás közvetlen hatással volt mind az identitáspolitika központi
szerepére, mind a tajvani polgári - és nagymértékben nemzeti - identitás gyors
megszilárdulására. Következésképpen az 1990-es évek eleje óta az
identitáspolitika minden pártot befolyásolt. A KMT esetében fájdalmas
, szerepet játszott a Lee Teng-hui (1988-2000) alatt
zhuliupai), amely
támogatta az elnök tajvanizációs folyamatát, és
(feizhuliupai)
tagjai, mint Hau Pei-tsun

szelleme az ország egészének javára). 11
történelemtankönyvek felülvizsgálatára és a
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12
az "Ismerd meg Tajvant" (Renshi Taiwan
A KMT
elnökeként töltött
Lee Teng-hui egyensúlyt tartott Tajvan
identitásának, egyediségének és államiságának
és a
között. 13 Az 1993-ban indított tajvani ENSZ-pályázat jó példa volt az akkor
választott középútra: Tajvan azt javasolta, hogy ROC néven térjen vissza az
ENSZ-be, nem pedig Tajvan néven, ahogy azt a DPP szerette volna. A tajvani
kormány pedig a Tajvani-szoros közötti kapcsolatokról szóló 1994-es fehér
könyvében ragaszkodott ahhoz az elképzeléshez, hogy csak egy kínai nemzet
(guojia) létezik, miközben arra kérte Pekinget, hogy ismerje el, hogy két "politikai
egységre" (zheng- zhi shiti) oszlik.
Miután azonban 1996-ban a teljes tajvani választóközönség újraválasztotta,
-ben egy (kvázi) kétállami
megközelítést szorgalmazott a két állam közötti kapcsolatokban, amely
a tajvani nemzet felépítésének prioritása nemcsak a
KNK-tól, hanem a valóságban is Kínától elkülönül. Ezzel egyrészt a DPP

másrészt a KMT-t próbálta az általa kívánt irányba terelni. Ez a változás számos
KMT-jeou-t, aki 1998-ban, amikor Tajpej
polgármesteri székéért indult, kijelentette, hogy szárazföldi származása ellenére
"új tajvani" (xin Taiwanren). Mindenesetre érdekes megfigyelni, hogy a magukat
kizárólag tajvaniaknak valló ROC-polgárok arányaaz1995-ös 25 százalékról 1999-re
ennél is alacsonyabbra csökkent (az
1995stabil
maradt (1995-ben 42,5 százalék, 1999-ben 47 százalék). 14
tudjuk,
1986demokratizálásának célja körül, de megosztott volt a hivatalos függetlenségre
való törekvés tekintetében. Akkor a Formosa-frakciót (meilidao)
mint az Új Dagály-frakciót (xin chaoliu), amely egy új nemzetet, a Tajvani
Köztársaságot akarta létrehozni. Végül 1999-ben valamennyi DPP-frakció
tagadta, hogy Tajvan Kína része lenne, ugyanakkor elfogadta a ROC
intézményeit és a "ROC = Tajvan" formulát. Más szóval, az 1990-es évek végére a

jelöltje, Csen Suj-es elnökválasztáson. 15
A KMT 2000-es választási veresége fordulópontot jelentett Tajvan
identitáspolitikájában. Miután hatalomra került, Chen Shuia ROC tajvanizálását: a ROC útlevelét kiegészítette a "Tajvan" felirattal, 2002
után ragaszkodott a szigetország külön államiságához ("egy ország a szoros
mindkét oldalán", vagy yibian yiguo), és új történelmi narratívát és mindenféle
kulturális tevékenységet támogatott, amelyek hangsúlyozták Tajvan különálló
identitását
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méretek. Például megpróbálta propagálni Shi Ming (Su Beng) értelmezését
- és
függetlenségi harc volt,16 és a kormány honlapján (GIO) bemutatta Zheng
Chenggong (vagy Koxinga), a Ming-korabeli tábornok alakját, aki a XVII.
században ténylegesen "sinizálta" Tajvant, hogy jobban ellenálljon a Csingolyan kulturális
szokás vagy hagyomány tajvani jellegét, amelyek a kínai szárazföldön is
megtalálhatók, különösen a tajvani nyelv származási helyének számító déli
Fujianban. Tajvant pedig olyan kulturális olvasztótégelyként mutatta be,
amelyben minden küls
17
A Lee saját változtatásainak folytonosságával
készült számos ilyen kezdeményezés Tajvan közösségi érzésének és nemzeti
18
biztonságának meg
De visszatekintve, ennek az új tajvani
nacionalizmusnak a legradikálisabb megnyilvánulásai
tudott bevezetni, nemcsak Kína ellenállása és megfélemlítése miatt, hanem az

és a kék tábor vádjait, miszerint Csen "dezinicializálja" (qu Zhongguohua)
Tajvant, éppen akkor (2005 áprilisában), amikor Lien Chan, a KMT elnöke
a Kínai Kommunista Párttal (KKP). Bizonyos értelemben azzal lehet érvelni,
-adminisztráció
hozzájárult ahhoz, hogy a KMT narratívája a sötétebb kék pozícióba kerüljön. A
politikai polarizáció ezekben az években (2004-8) szintén szerepet játszott abban,
hogy a szigeten két gyökeresen ellentétes narratívát és identitást támogattak.
Helyénvaló azonban megvizsgálni a tajvani kínai identitás KMT általi
-hoz való közeledési politikája közötti kapcsolatot, és
kísérletére, hogy visszatérjen szárazföldi gyökereihez és eredeti értékeihez.
Mindenesetre a
e rövid áttekintése képezi a
hátterét Ma Ying-jeou azon kísérletének, hogy visszaállítsa a
hagyományosabbnak mondható "ROC kínai" identitást, valamint a negatív
reakciókat, amelyeket ez kiváltott a tajvani társadalomban, a Kína és Tajvan
vált ki.
A KMT ÚJ KÍNAI NACIONALIZMUSA

Miután Ma 2008-ban hatalomra került, a KMT bizonyos mértékig újjáélesztette
hagyományos és kissé régimódi kínai nacionalizmusát, egy olyan
nacionalizmust, amely ismét a kínai nemzet/nemzetség (zhonghua minzu)
Ez az új/újjászületett narratíva nem csak a KMT és Peking által Csen Shui-bian
"deszinicizációs" politikájának nevezett Csen Shui-bian politikájának elítélésére
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irányult, hanem Lee Teng-hui "deszinicizációs" politikájának
fejezet
negligálására is.
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a KMT és a ROC korábbi lokalizációs - tajwanizációs vagy nativizációs kísérletei. Ezzel Ma egy olyan narratívát és diskurzust aktivált újra, amely a
hadiállapot idején domináns volt, és csak rossz emlékeket ébreszthetett fel az
KMT nem demokratikus hajlamaihoz kapcsolódtak. Bár Ma nem támogatta a
sötétkék nézetet, amely szerint Tajpej 1949 óta csupán az OSZK ideiglenes
visszaállítani a kínai kultúra és identitás központi szerepét, és hozzájárult a
feszültségek kialakulásához a kínai nacionalizmusuk és a helyi tajvani identitás és
választók ápolásának szükségessége között. 19 Más szóval, a tajvaniak
újraegyesítése helyett, ami a hivatalos céljuk volt, Ma és a KMT új diskurzusa új
törésvonalakat hozott létre a társadalomban.
Native Spirit
címmel:
"négyszáz év tragédiája" narratívát, és hangsúlyozta a Qing adminisztrátorok,
például Liu Minchuan és az R
-kuo
hozzájárulását Tajvan modernizációjához. 20 Ebben a könyvben minimalizálta a
csatlakoztak a Japán elleni kínai ellenálláshoz (a
a háborúban harcoló tajvaniak többsége a japánok oldalán harcolt). Kritizálta a
DPP nativizálási változatát is, mint egy soviniszta és megosztó, Tajvan
olyan változtatást vezetett be, amelyek rávilágítottak valódi szándékaira:
zhonghua minzu
(kínai nemzet) részeinek nevezte, ahol a minzu fogalma a közös faji és kulturális
identitásra utalt; a Taiwan Postot (a tajvani postaszolgálatot) China Postnak
nevezte át, amely a Chen Shui-

a Csiang Kaj-sek Emlékcsarnok eredeti nevét (Csen átnevezte Nemzeti Tajvani
Demokrácia Emlékcsarnoknak, és elnöksége utolsó évében nagy pillangókat
függesztett ki benne), azt a benyomást keltve, hogy politikailag rehabilitálja a régi
diktátort, a kínai turisták nagy örömére. Ennél is fontosabb, hogy hangsúlyozta a
mai Tajvan és a régi ROC közötti folytonosságot az intézmények és a területek
tekintetében, ragaszkodva a ROC jogi meghatározásához, amely szerint a ROC a
szárazföld és Taj
KNK és a ROC által elfogadott 1992-es konszenzus szerint (az "egy Kína"
-ben az "egy
ország, két terület" (yiguo liangqu) formula szerint is. Végezetül pedig igen
határozottan lépett fel országa területi követeléseivel kapcsolatban mind a Keleti, mind a Dél-kínai-tengeren (Diaojutai, Spratly-szigetek), és kacérkodott azzal a
21
a kérdésekben. Más szóval, ahogy Stéphane
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Corcuff rámutatott, hogy Ma, aki Hongkongban született szárazföldi, a Tajvanmentesítés politikájába kezdett, és - ahogy Chris Hughes rámutatott - megpróbálta
22 .

A KMT új vagy újjáélesztett kínai nacionalizmusa egyértel
hogy Tajvant a kínai nemzetbe illessze, áthidalja a Kínai Népköztársasággal
szembeni szakadékot, ellenezze Tajvan függetlenségét, támogassa a megbékélést
és végül a szoros két oldala közötti egyesülést (meredek feltételekkel), és
legitimálja saját közeledési politikáját Peking felé. Igaz, hogy Ma Ying-jeou és
pártja 2008fokozatos demokratizálása is, de nem sokat tettek ennek érdekében, és a KNK
másként gondolkodókkal szemben rendkívüli óvatosságot tanúsítottak: Ma
például nem volt hajlandó fogadni a Dalai Lámát vagy a vak aktivistát, Csen
Kuang-csenget, amikor azok a szigetre látogattak, vagy nem adott vízumot az
Ujgur Világkongresszus elnökének, Rebija Kadeernek. Mindenesetre a Maadminisztráció számára Tajvan gazdasági integrációja a KNK-val volt a fontos,
amit a gazdaság fellendítésének, a marginalizáció elkerülésének, valamint a
regionalizáció és a globalizáció elfogadásának legjobb módjának tekintettek. A
KMT és a KKP kapcsolatainak meghitt volta egyre nagyobb gyanakvást váltott ki
a tajvaniak körében Ma közeledési politikájával kapcsolatban, és nem csak a DPP
szavazói körében. 23
Mint tudjuk, 2008 és 2016 között példátlan fejlemények történtek.
a szoroson keresztül, beleértve a közvetlen légi és tengeri összeköttetések
létrehozását, huszonhárom megállapodás megkötését, valamint a
kínai turisták számának növekedését (2015-ben több mint 4,3 millió). Ezek a
a kölcsönhatásokat nemcsak a két
kormány, hanem a két társadalom között is. Befolyásolták azonban a tajvaniak
identitását?
M A KÍNAI NACIONALIZMUS HATÁSA ÉS VISSZAHATÁSA

A válasz nem, pontosabban igen, de nem a várt módon. Ha valami, akkor az,
gazdasági integráció Tajvan és Kína között Ma alatt paradox módon
meg
körében. A Tai- wan Brain Trust, egy "zöld" agytröszt szerint, amely
kiegyensúlyozott felméréseket és közvélemény-kutatásokat készít, 2014
augusztusában a húsz és huszonkilenc év közötti megkérdezettek 78 százaléka
tekinti magát tajvaniaknak, szemben az ötven és ötvenkilenc év közötti 52
magukat tajvaniaknak, mint a férfiak (67 százalék a férfiak 54 százalékával
inkább tajvaniaknak érzik magukat (63 százalék az 57-59 százalékkal szemben).
Hasonlóképpen, a fiatal tajvaniak körében a támogatás a
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függetlens
status quo) vonatkozó felmérésben sokkal magasabb: 44 százalék a húsz és
huszonkilenc év közötti korosztályban, szemben az ötven és ötvenkilenc év
közötti korosztály 18 százalékával és a hetven év felettiek 19 százalékával; a status
egyesülés támogatóinak adatai pedig 2 százalék, 8 százalék és 8 százalék. 24
a tendenciának az okait. Bár a legtöbb tajvani
támogatta Ma szárazföldi politikáját, miután 2008-ban megválasztották,
fokozatosan egy nagy részük elkezdte kritizálni azt, hogy túl messzire ment
Pekinghez való alkalmazkodásban, anélkül, hogy meghozta volna az általa ígért
gyümölcsöket. A közszférában és különösen az interneten az etnikai
reprezentációkat továbbra is vitatták és támogatták. 25 A KMT gyantásítási tervével
kor Ma kénytelen volt
elvetni azt az elképzelését, hogy 2012-es újraválasztása után politikai
tárgyalásokat kezdjen a KNK-hsziungnak az "egy ország, két terület" formulát 2012
márciusában Kínában tett bejelentését, amelyet túl közelinek véltek a mostanra
híressé vált "egy ország, két rendszer" koncepcióhoz, a tajvaniaknak csak 33
százaléka támogatta (és 55 százalékuk ellenezte). 26 Ám Ma második ciklusában
amikor 2014 márciusában a KMT néhány törvényhozója megpróbálta (a DPP
szerint anélkül, hogy a DPP eléggé megvitatta volna a tartalmát a parlamentben)
ratifikálni a Tajpej és Peking tárgyalópartnerei által 2013 júniusában aláírt, a
kereszt-szoros szolgáltatáskereskedelmi megállapodást (CSTA). Ez a
szerencsétlen döntés a demokratikus Tajvan történetének egyik legnagyobb
polgári engedetlenségi mozgósítását váltotta ki: a huszonhárom napos
politikai és társadalmi-gazdasági okok egyaránt voltak, ez a megmozdulás Tajvan
között a magukat tajvani identitásúnak valló tajvaniak aránya 58,2 százalékról
60,5 százalékra emelkedett. 27
nem volt szinkronban a tajvani társadalomban zajló tendenciákkal, és
hozzájárult a KMT szárazfölddel szembeni diskurzusának és politikájának
gyengítéséhez, valamint a sziget tajvani identitásának
. 28 Ennél is
frusztrációját, akiket már amúgy is súlyosan érintett a stagnáló életszínvonaluk,
Általánosabban szólva, Ma kínai nacionalizmusa csökkentette a KMT esélyeit
arra, hogy 2016 után is hatalmon maradjon. A 2014. novemberi helyhatósági

MT
jelöltjével, Eric Chu Li-luanChu-yu-val (13 százalék) szemben a 2016. januári elnökválasztáson, valamint a
Napraforgó Mozgalomból az Új Hatalom Párt (shidai liliang) kiemelkedése.
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a politikai spektrum "zöldebb" és függetlenségpártibb oldalán (öt törvényhozó, a
szavazatok 6 százaléka).
Tajvan sajátos identitásának megszilárdulása a globalizációval szembeni
reakció részeként is
amely világszerte, így Európában is zajlik.
Ebben az értelemben ez sokkal kevésbé paradox, mint amilyennek látszik.
Mindazonáltal Tajvan esetében azt is mutatja, hogy a nemzeti identitást nem az
tendenciák, mint "a szuverenitás gyakorlata a szavazóurnákon keresztül és a
kontextusában, amelyben az identitások változnak, kölcsönhatásba lépnek és
versenyeznek."29 Tajvan esetében a különálló identitás megszilárdulása egyben
társadalom, üzletemberek, média és elit befolyásolására képes: más szóval, ez
egyrészt válasz, másrészt kísérlet arra, hogy kompenzálja és kiegyensúlyozza a
30

állítása nem fog-e végül kudarcot vallani. A Tajvan és Kína közötti
aszimmetrikus integrációs folyamat már most is hatással lehet az
identitáspolitikára, és ami talán még fontosabb, fokozatosan szétválasztja az
identitás és a szárazföldi politika között fennálló szoros kapcsolatot.
A D OMINÁNS, DE VÁLTOZÓ, DE

IDENTITÁSTUDAT

Hongkong, és hogy a volt brit gyarmattal
ellentétben, amely beleegyezett a KNK-ba való visszailleszkedésbe, amíg ez az
"egy ország, két rendszer" keretein belül történik, a Koreai Népköztársaság de
nélkül. A két civil társadalom között azonban van némi hasonlóság
identitáspolitikájuk tekintetében: mindkét társadalom a lokálisat állítja szembe a
glob
- Kína felemelkedésével szemben. 31 Sok fiatal hongkongi aktivista utazott Tajvanra 2014 nyarán, hogy a
tanuljon, és utóbbiak
közül néhányan Hongkongba mentek, hogy támogassák az Occupy Central
mozgalmat. A 2014 tavaszi Napraforgó-

és a válságérzetet emeli ki.

32

Ugyanakkor ennek a válságnak egy másik

melyeket a politikai pártok kínálhatnak
polgáraiknak, és amelyeket az egyének, különösen a fiatalok, életük és karrierjük
szempontjából mérlegelhetnek.
Ami Tajvant illeti, amióta 2016 májusában hivatalba lépett, Ms.
Tsai Ing-wen nagyon keményen próbálta me
-t a szorosban,
és
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mindezt annak ellenére, hogy Peking nyilvánvalóan nem volt hajlandó
-es
2015 júniusi amerikai
-t", a
"ROC alkotmányos rendjét", és - Csen Sui-biannal ellentétben - nem okoz rossz
"meglepetéseket" Washingtonnak vagy Pekingnek. 33 Ha a DPP sokkal
óvatosabbá vált, az azért is van, mert Tajvan társadalma, gondolkodásmódja és

fo
vonzóbb, mint a szigetország, még akkor is, ha többségük szívesebben maradna
Tajvanon (egy nemrégiben végzett felmérés szerint 40 százalék a 32 százalékkal
szemben). 34
funkcionális kapcsolatot akartak kialakítani az anyaországgal, általában
nagyvállalatokhoz vagy KMT-barát cégekhez kapcsolódtak. Ez már nem így van:
ma már egyre több tajvani kisvállalkozás, köztük a "zöld" déli (Kaohsziung,
Tainan, Chiayi), érdekelt a Kínával való stabil kapcsolatok fenntartásában.
Például a kínai turistáktól való gazdasági függésük egyre nyilvánvalóbbá vált,
különösen 2012 óta, és a kínai turisták számának 2016 eleje óta tartó csökkenése
néhányukat arra késztette, hogy tiltakozzanak az új ROCmég az 1992bár Tsai hivatalba lépése óta aktívan támogatja az "Új Délre irányuló politikát",
szorosabb kapcsolatok kialakítása az ASEAN-országokkal, Dél-Ázsiával és
Ausztráliával, Tsai világosan jelezte azt is, hogy nem fogja semmiféle, a Makormány által Pekinggel kötött egyezményt elvetni, és nem fogja megállítani a
Tajvanra látogató kínai turisták áramlását. És mindenesetre az új politikai
továbbra is magas marad.
inkább
e realitások korlátozták, és fokozatosan elszakadt Tajvan teljes államiságra való
indig
hozzájárul Tajvan politikai autonómiájának védelméhez, a tajvani identitás már
megpróbálja csökkenteni azt, Tai- wannak el kell fogadnia és kezelnie kell ezt a
ás szóval, a tajvani identitás egyre inkább "hongkongizálódik", vagy
Peking "egy Kína" elve és kérése által korlátozottá válik.
különbségek vannak, mivel az utóbbi de facto állam é
nem városállam (a fiatal hongkongi aktivisták egy kisebbségének új törekvése
különösen a fiatalok, lazább és reálisabb megközelítést alkalmaznak a saját
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talán kevésbé lesz választási téma.
Identitások és
Ahogy a tajvani társadalom egyre inkább globalizálódik, úgy válik egyre

szorítsák. Egyrészt több tanulmány is kimutatta, hogy a tajvani fiatalok
rugalmasabban és pragmatikusabban viszonyulnak a KNK-hoz35: mint már
említettük, szakmai karrierjük gyakran magában foglalja legalább az ideiglenes
kevésbé jól fizetett állásokat kínál. Háború esetén a legtöbben inkább
elmenekülnének, minthogy besorozással szembesüljenek és a Kínai
Népköztársaság fennmaradásáért harcoljanak, és egyre nyitottabbak a szoroson
is. 36
Van egy másik, inkább kulturális irónia is a tajvani identitás kialakulásában: a
részén. Bár a választási kampányokban még mindig széles körben használják, a
fiat
- virág
guoyu-t használták egymás
között vagy a hatóságokkal folytatott tárgyalások során. És ez a mozgalom nem a
tajvani identitás nevében harcolt, hanem Tajvan egészének, mint politikai
közösségnek az érdekeiért, és különösen azon társadalmi rétegekért, amelyek
rsadalmi és gazdasági
törésvonalak bizonyos mértékig felváltották az identitásbeli különbségeket és
összecsapásokat. 37 Bár a 2008 óta kialakult társadalmi mozgalmak némelyikének
van identitáskomponense, ezek egyre inkább nagyon konkrét kérdésekre
összpontosítanak, mint például a környezetvédelem (a
elleni tiltakozás), a gazdák védelme, az emberi jogok (például a halálbüntetés
38

mértékben
tajvani kulturális identitás. A posztmodern és globalizált társadalmak tagjai
valójában nem egy egyedi identitáson keresztül látják magukat. Ma a tajvani és a
kínai kultúra közös vonásait a legtöbb tajvani még mindig jól ismeri és elfogadja,
ahogyan a kínai kultúra domináns befolyását is Tajvanon, ha ezt a kultúrát
másként értelmezik, mint a KNK kommunista hatóságai által propagált hivatalos
és neokonzervatív kínai kultúrát. Ennek eredményeként csak néhány militáns
próbálja még mindig a helyi kultúra minden aspektusát tajvanizálni, és egy még
elmúlt négy évszázadban
létrejött nagyszámú vegyesházasság alapján. Mindenesetre maguknak a tajvani
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származó délkelet-ázsiai munkás is táplálja, megakadályozza a tajvani kultúra
felépítését, nem is beszélve a tajvani nacionalizmusról, amely a még mindig
domináns hoklo szubetnikai csoport és annak nyelve köré épül.
A kínai házastársak és más tajvani lakosok, valamint a szárazföldön
üzletemberek (tais-hang)
vés a róluk
szóló alapos kutatás. 39 Bár az elmúlt mintegy húsz évben mintegy 350 000
szárazföldi kínai házastárs kötött házasságot tajvani állampolgárokkal (közülük
nagyjából 320 000-ban élnek), a szigeten
40
Az illegális KNK-állampolgárok száma szintén növekszik, és nehéz nyomon
követni. Viszont egy és kétmillió tajvani között van
száma, akik közül néhányan helyi házastársakkal házasodtak össze. Mindenesetre
és megváltoztatni Tajvan KNK-ról alkotott képét (és Kína Tajvanról alkotott
-15 százaléka) lassan
megváltoztatja az ottani társadalmi szerkezetet. Ezeknek a kölcsönhatásoknak a
puszta nagyságrendjét nem lehet mar- ginalitásnak tekinteni, különösen egy
olyan társadalomban, amelynek termékenységi rátája az elmúlt húsz évben
folyamatosan csökkent (2016es 1,76-os értékkel). 41 Bár ennek a jelenségnek
nem lehetnek
közvetlen következményei - Tajvan és Hongkong helyi polgári identitása eddig
tovább szilárdult , és végül mindkét hely
identitástudatát módosítja Kínával szemben.
A taishangról szóló tanulmányok arra a következtetésre jutnak, hogy a legtöbb
tajvani dolgozó
hogy többségük taj
maradni, ugyanazon a területen élni, és inkább hokkienül, mint mandarinul
beszélnek egymás között. Azzal is lehet érvelni, hogy a KNK adminisztratív
1979) kerültek - a "tajvani
honfitársak", akik különleges azonosító és úti okmánnyal, a taibaozhenggel
rendelkeznek refor
-visszafordulási engedéllyel", a
huixiangzhenggel láttak el), kívülállók maradtak. Bár a becslések szerint
körülbelül kétharmaduk hajlik arra, hogy a KMT vagy a kék tábor jelöltjeire
szavazzon, a többségük még mindig tajvani identitást vall (50 százalék, szemben
a nem Kínában dolgozók 62 százalékával). Bár nagyobb arányban vallják
akik
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nem dolgoznak Kínában), csak kevesen tekintik magukat kizárólag kínaiaknak (6
százalék a 4 százalékhoz képest). Ráadásul a legtöbb tajvani továbbra is a Kínai
Népköztársasággal azonosul, nem pedig a Kínai Népköztársasággal; majdnem
annyira hisznek abban, mint a tajvani lakosság többi része, hogy Tajvan
"szuverén, független ország" (59 százalék a nem Kínában dolgozók 65
százalékával szemben); továbbra is tömegesen támogatják a Tajvani-szorosban a
status quofüggetlenséget (25 százalék a 26 százalékkal szemben), mint az újraegyesítést (11
százalék a 6 százalékkal szemben). 42 Mindent egybevetve, bár a taishangok azzá
váltak, amit én "az alkalmazkodás ügynökeinek" neveznék, még nem "az
azok43.
egyesülés ügynökei", é
Az identitáspolitika hanyatlása
Némileg paradoxon, hogy miközben a tajvani identitás megszilárdult a szigeten,
az identitáspolitika visszaszorulóban van. De van némi logika ebben a
paradoxonban. Mivel a legtöbb ROC-szavazó Tajvanon született és ott

már adott.
Igaz, hogy
anyaországi lakos támogatásával Ma, aki maga is anyaországi lakos, részben
éhez is hozzájárult. A Ma és a törvényhozó
-pyng a Napraforgó mozgalom békés befejezésében és a törvényhozó jüan egyes
aktivisták általi elfoglalásában - közötti szakítás ezen a szemszögön keresztül is
látható. A legutóbbi választásokon azonban az identitáspolitika kevésbé volt
téma, és háttérbe szorult a kenyér- és vajas, közpolitikai és szociális kérdések
w
hirdette, igyekezett elkerülni az identitáspolitika felelevenítését, jól tudván, hogy
ez egyrészt kockázatos fegyver, másrészt olyan érv, amely nem biztos, hogy a
választók többségének, különösen a fiatal szavazóknak tetszene.
A Ko Wencsökkenését Tajvanon. A 2014 novemberében Taipei polgármesterévé választott
sebész, akit a KMT jelöltje, Sean Lien Sheng-wen, Lien Chan fia ellenében
választottak meg, új a politikában, és függetlenként indult. Bár a DPP támogatta,
Napraforgó Mozgalomban is, reméltek, hogy megtörik a KMT-DPP és a
szárazföldi és a bennszülöttek közötti
polarizáció. 44
Ez a fejlemény mind a DPP-t, mind a KMT-t arra kényszerítette, hogy
alkalmazkodjon, és ha nem is szorította háttérbe, de legalábbis visszavett az
identitáspolitikából. A DPP részér
-wen jobban igyekezett
gazdaságot
újjáéleszteni
Kína-politikát folytatni, mint hogy hangsúlyozná
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Tajvan és
Kína kapcsolatának különleges jellegét. A
-min
például 2013-ban - bár kritizálta Tsai mérsékletét - azt javasolta, hogy a szoros
mindkét oldala váljon "testvérállammá" (xiongdi zhi bang), pontosabban
ugyanazon államszövetségen belüli testvéri entitásokká. 45
A KMT oldalán a kínai identitás fokozatos háttérbe szorulását érzékeljük,
e a hatalmat, még akkor is, ha 2016
márciusában Hung Hsziu-csu, egy Zhejiangból származó szárazföldi lakos lánya
októberében, alig három hónappal azután, hogy kézzel választották ki, Hungot
Kína-barát hajlamai miatt leváltotta elnökjelöltjeként
Új-Tajpej város polgármestere (aki 2015 januárjától 2016 januárjáig a KMT
elnöke volt) helyettesítette, rávilágít a választókkal való jobb kapcsolatteremtésre
és a párt újrataiwanizálására való hajlandóságra. Eric Chu vegyes családi
tajvani identitás segített neki: kiválóan beszél hokkienül, és Kao Yu-jen, az apósa,
egy helyi tajvani, akit az 1970-es és 1980-as években Csang Csing-kuo
elnöke), szoros kapcsolatokat ápol mind a helyi KMT-, mind a DPP-elitekkel. De
ami ennél is fontosabb, Eric Chu, aki elhatárolódott a KMT "e
Wu Poh-hsziung és a "kínai nacionalistáktól", mint Ma Ying-jeou vagy Hung
asszony, tisztában volt azzal, hogy pártjának az identitással kapcsolatos kérdések
helyett a társadalmi és gazdasági kérdésekre kell összpontosítania. Ezen okok
mi
kerüljön.
Az identitáspolitika hanyatlása a Tai-nak lenni sokféleképpen lehet.
wanese, a helyi identitá
mértékig a többszörös identitások rugalmassága, ami a legtöbb posztmodern és
ek számít. Más szóval, az
identitáspolitika visszaszorulása a tajvani demokrácia érésének és talán
megszilárdulásának jele.
KÖVETKEZTETÉS

A sziget demokratizálódásához és a demokratikus élethez szorosan kapcsolódóan
a tajvani identitás
identitás is gyengül a szigeten. A 2014 tavaszi Napraforgó mozgalom és a KMT
2016. januári országos választásokon bizonyos mértékig illusztrálták ezt a
tendenciát. Ugyanakkor azonban tanúi vagyunk a tajvani létmódok
diverzifikálódásának is. Ez egyeseket arra késztetett, hogy identitásukat a helyi
kultúrával és nyelvvel, valamint egy új tajvani nemzet de facto, ha nem is de jure,
de örökre független, a tajvaniaktól de facto független nemzet építésével hozzák
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Kína, míg másokat arra késztetett, hogy identitásukat egy demokratizált,
szuverén és de facto független tajvani ROC-hoz igazítsák, és megint másokat bár ez egy kis kisebbség után), de megtartva tajvani kulturális identitásukat. 46 Az identitások és a Tajvan

is tisztában van azzal, hogy országa számára az egyetlen életképes megoldás a
ROC intézményi burka, a status quo a szorosban, az USA informális, de
megbízható védelme, valamint a KNK. Mindezzel együtt a legtöbb tajvani most, ellentétben az 1990-es
évekkel vagy a 2000-es évek elejével, a ROC-ot Tajvannal azonosítja, és nem
helyesli a szárazföld bármilyen jogi beillesztését a saját államformájába:47 még ha
részben kínaiaknak is érzik magukat, a szemükben a KNK egy másik ország. Más
szóval, az á
vagy Tajvannal, vagy azzal, amit Lee Teng-hui az 1990-es évek végén szeretett a
Tajvani Kínai Köztársaságnak nevezni: ez a legtöbb tajvani számára a nemzeti
identitás egy formája.
Egyes tajvaniak számára identitásuk holisztikus marad, mind politikai, mind
kulturális szempontból.
egyre kisebb lesz, mivel Tajvan egyre inkább integrálódik Kínával, de egyben
megosztottá válik. Ennek eredményeképpen az identitások és az identitáspolitika
fenyegeti katonailag a Kínai Népköztársaság, egy olyan hatalom, amely még
hivatalos nevén, a ROC alatt is tagadja a létezését, és el akarja csatolni, a politikai
vagy polgári identitásként értelmezett tajv
és a demokráciával együtt az egyik legtermészetesebb bástya marad Peking
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Összeolvadás, de nem összeolvadás
Változások és folytonosságok a tajvaniak
identitásában a kínai anyaországban
Shu Keng és Emmy Ruihua Lin

MIÉRT KÉRDÉS A TAJVANIAK IDENTITÁSA A
SZÁRAZFÖLDÖN?

Az elmúlt két évtizedben az identitás volt a tajvani politikai politika
kulcskérdése. 1
társadalmi megosztottságban és a politikai versenyben. Egyesek Tajvan politikai
minden, amit Tajvan tesz, a nemzeti identitás megvédésére irányuló
z identitáspolitika állt Tajvan azon
külpolitikáját Kínával, az Egyesült Államokkal és más országokkal szemben. A
"tajvani identitás-projektnek" azonban lehet egy Achilles-sarka: a szárazföldön
Kínai Kommunista Párt rap- prochementje, valamint a globális
termelési/outsourcing hálózatok térnyerése óta a szárazföld lett a tajvani külföldi
befektetések els
A szoros gazdasági kapcsolatok több migrációs hullámot indítottak el Tajvanról
a szárazföldre. Egyes becslések szerint háromszáz-négyszázezer tajvani él
Kínában. 2
A közvetlen/közvetlen családok száma körülbelül kétmillió ember, ami Tajvan
lakosságának körülbelül egytizede. Fontos kérdés, hogy ezek a tajvaniak hogyan
azonosítják magukat. Alkalmazkodnak-e a kínai identitáshoz, vagy továbbra is
fenntartják tajvani
és egyre
alkothatnak a tajvani politikában3 - de a legtöbb
taishangnak megszakadna a szíve, ha azt érezné, hogy honfitársai ilyen szemmel
tekintenek rájuk. Ezért,
61
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a tajvaniak identitása a szárazföldi Kínában mindig is vitatott kérdés volt
Tajvanon. Egyes tudósok bevándorlóknak tekintik ezeket a tajvaniakat, és az
asszimiláció jeleit keresik
mobilitásukat (az anyaország és Tajvan közötti ingázást) és pszichológiai
állandóságukat hangsúlyozzák. Az empirikus kutatások azonban, miután
elutasították az asszimilációval kapcsolatos korábbi "olvasztótégely" elvárásokat
(mint például Fong Xiaoqian), nem támogatták teljes mértékben a migrációs
elméletekre támaszkodó asszimilációs elvárásokat sem (mint például Shu Keng),
fenntartásában és az új identitás elfogadására irányuló nyomásnak való
ellenállásban. 4 Több mint egy évtizede folynak kutatások ebben a konkrét
témában, de a tudósok nem jutottak egyetértésre.
Saját kutatásunk ebben a témában 2002-ben ke
megállapítást tenni a témáról, hogy tisztázzuk a tajvani identitás jelenlegi
helyzetét Kínában, majd némi magyarázatot adjunk rá. A fejezet öt részre
telepednek le és olvadnak be a tajvaniak, de miért nem hajlandók magukat
kínaiakként azonosítani? A harmadik szakasz azt próbálja megmagyarázni, hogy
a tajvaniak miért tartják fenn identitásukat. Azt állítjuk, hogy ez a mobilitási

Kínában élés hatását. A negyedik szakasz azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a
tajvaniak miért vonakodnak egy kevésbé "exkluzív tajvani identitást" vállalni.
Ebben a szakaszban a tajvani és a kínai politikai és társadalmi kultúra közötti
különbségeket és konfliktusokat vizsgáljuk. Az utolsó részben arra a
globalizálódó korszak identitására. A globalizáció a tajvaniakat az anyaországba

illusztrálják.
A TAJVANIAK FOGYATKOZÁSA A SZÁRAZFÖLDÖN:
ÁTKÖLTÖZÉS ÉS ASSZIMILÁCIÓ, DE NEM VÁLTOZIKAZ
IDENTITÁSUK

tek a szárazföldön

összefüggésben, amelyekre ezek a tudósok összpontosítanak. Más szóval, a
"identitás" fogalmából adódik. Az identitás ebben a fejezetben a "társadalmi
identitásra" vagy a "kapcsolódó személy identitására" utal, különösen a
társadalmi kategóriával vagy csoporttal való azonosulására, valamint arra, hogy a
személy mennyire tartja magát a társadalmi kategória vagy csoport tagjának. A

Tajvanon belüli kapcsolatok összefüggésében a tajvaniak identitása
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a kínaiak és a tajvaniak közötti választásként is ábrázolható. A "kínai" és a
"tajvani" megkülönböztetése
ahol a fogalom alkalmazható. A kínai identitás jelenthet "kulturális értelemben
vett kínait" vagy "nacionalista értelemben vett kínait". A Tajvanon általánosan

kétféle identitástípust különböztethetünk meg a tajvaniak körében: egy "inkluzív
tajvani identitást" (azaz, aki "kínai"-ként azonosítja
magát) vagy egy "exkluzív tajvani identitást" (azaz, aki csak tajvani-ként
azonosítja magát).
tajvaniak identitásának kérdésében van néhány
szembesülnek az identitás kérdésével, akik szeretnének letelepedni és maradni.
Másodszor, ami a társadalmi életet illeti, csak azok szembesülnek az identitás
kérdésével, akik az etnikai határaikon kívül is szeretnének barátokat szerezni. Az
identitás kérdésének tehát három aspektusát különböztethetjük meg: (1) a
pszichológiai beilleszkedés, amelyet az "egész család áthozatalára" és a "hosszú
távú terv a maradásra" vonatkozó kérdések rögzítenek; (2) a társadalmi
beilleszkedés, amelyet a "kik a közeli barátaid" és a "kihez mehetsz feleségül a
csoporthoz való elképzelt tartozás és különösen a befogadó vagy kizárólagos
tajvani identitás igénye.
A tanulmány a Hongkongi Egyetem és a Nemzeti Csengcsi Egyetem "A
végzett közös projektjének adatait használja fel. Ebben a felmérésben a tizenkét
kutató, illetve hat kutatócsoport összesen hat hétig készített interjúkat olyan
tajvaniakkal, akik mind Sanghaj nagy körzetében, mind a Dongguan környéki
kérdéseit tettük fel a megkérdezetteknek. Ezután további kérdéseket tettünk fel a
korábbi kérdésekkel kapcsolatban, és kötetlenebb beszélgetésekbe kezdtünk a
kapcsolódó témákról. A párbeszédeket rögzítettük és átiratba foglaltuk, hogy a
gondolatait.

formáját m
hólabdázás módszerét alkalmaztuk a megkérdezettek esetében, és a "maximális
variáció" szabályát követtük az információforrásaink diverzifikálása érdekében.
Ennek eredményeként interjúalanyaink között egyaránt találunk tajvani
második
generációs tajvaniakat; munkaigényes és csúcstechnológiát alkalmazó gyártók
alkalmazottait; tajvani cégek, vegyesvállalatok, külföldi cégek és kínai cégek

tajvaniakat;
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tajvaniak identitását.
A 3. táblázatban összefoglalt megállapítások alapján jól látható egy tendencia
a tajvaniak identitásában a szárazföldi Kínában: A tajvaniak nagyrészt
letelepedtek, és könnyen be tudnak olvadni, de nem hajlandók "kínaiakként"
hogy a megkérdezett tajvaniak több mint fele (52,3 százalék) már áthozta a
családját és letelepedett az anyaországban, vagy tervezi ezt. Ez gyakran a hosszú
távú karriertervezéssel, a családtervezéssel és a helyben való "otthonosság"
érzésével függ össze. Ahogyan egy Sanghajban letelepedett tajvani nyilatkozott:
"Nem okoz gondot, hogy új sanghajiként emlegetem magam.
asszimilációt.

korlátozottan is, a tajvaniak mintegy negyede (26,3 százalék) már most is a

akivel házasságot kötnének: csak körülbelül 5 százalék (5,2 százalék) zárja ki a
házasságot a szárazföldi kínaiakkal, míg a legtöbben (58,9 százalék) nagyon is
egyetértenek a házasságkötéssel. Más szóval, a tajvaniaknak egyáltalán nem okoz
gondot az etnikai határ átlépése a barátságok és a bizalom megteremtése
érdekében. Egy helyi sanghaji szerint: "A csiangszui és anhui migránsokhoz
képest a tajvaniak számomra nem jelentenek semmi különöset, és soha nem
Bár a tajvaniak letelepedést terveznek, és nem okoz nekik gondot a beolvadás,
nem akarják feladni eredeti identitásukat, vagy alkalmazkodni egy
engedékenyebb és kevésbé befogadó identitáshoz. Amint a 3. táblázat mutatja, a
tajvaniak legalább 62 százaléka fenntartja a "kizárólagos tajvani identitást".
Ahogy egy fiatal tajvani mondta: "Valóban Sanghajból származom, de ha tévesen

összehasonlítjuk a tajva
tajvaniakéval, amelyet a 4. táblázatban foglaltunk össze.
A 4. táblázatból látható, hogy a politikai álláspontok, különösen a
pártidentifikációval kapcsolatosak tekintetében óriási különbség van a Tajvanon
és a Kínába költözöttek között. A pán-kék táborba (KMT, People
First Party [PFP], New Party [CNP], vagy Minkuotang [MKT]) tartozók aránya
majdnem megduplázódik (26,4 százalék vs. 45,1 százalék), míg a pán-zöld
táborba (Democratic Progressive Party [DPP], Taiwan Solidarity Union [TSU],
Taiwan Independence Party [TAIP], vagy Taiwan Constitution Asso- ciation
[TCA]) tartozók aránya
csökken (28,6 százalékról 15,7 százalékra esik

vissza).

-
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táblázat A tajvani identitás szempontjai

Letelepedés és
identitás
Számlá
k
(#)
Nagyon nem
hajlandó
Akaratlan

maradásKözelibarátokKihez

Arányok
(%)

31

5.7Túlnyomórészttajv

Számlá
k
(#)

Arányo
k
(%)

247

45.6

152

28

Számlák
(#)
Csak tajvaniak27

Arány
ok
(%)
5.2

ani
136

25.1Tovább
tajvaniak

, mint

férjhez menniP Személyes

36
tajvan

Számlák arányok
(#)(%)
Tajvani
személyazonosító
igazolvány
Exkluzív tajvani
azonosító

20038

32762

i187
Nincs vélemény
Willing
Nagyon
készséges
Összesen

91
203
80
541

16.8
37.5Többmint kínai
14.8Túlnyomórésztm
int kínai
100összesen

101

18.6

elfogadható300

57.7

31
11

5.7
2

kínai6

1.2

542

100

Összesen520

100

Összesen

527100

(Nemzeti Csengcsi Egyetem és Hongkongi Egyetem, 2009-12).

Fél azonosítása
Tajvaniak
Tajvanon

Egyesülés-függetlenség álláspont
Tajvaniak
Kínában

Személyes
identitás

Tajvaniak TajvanonTajvaniak
TajvanonKí
na

Tajvaniak
Tajvanon

Tajvaniak
Kínában

Pan-Blue
Semleges
Pán-zöld
Összesen

26.4
45
28.6
100

45.1
39.2
15.7
100

Pro-status

Függetlenségpártiak25.85.5 Tajvani
quo64.373.1
Kínai
Egyesüléspártiak9.921.4
Összesen100100
Összesen

62.7
3.6
33.7
100

60.2
6
30.8
100

Forrás: A tajvani tajvaniakra vonatkozó információk a Tajvani Választási és Demokratizálódási Tanulmányból (TEDS; 2012) származnak. A szárazföldi tajvaniakra vonatkozó információk
etem és Hongkongi Egyetem, 2009-12).
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még nagyobb szakadékok a tajvaniak között Tajvanon és Kínában. A
függetlenséget támogatók aránya 25,8 százalékról 5,5 százalékra csökken, míg az
egyesülést támogatók aránya 9,9 százalékról 21,4 százalékra emelkedik. Ha ez így
van, akkor hogyan változtak a személyes identitással kapcsolatos atti
hiszen
ezek
Amint a 4. táblázatban
láthatjuk, szinte nincs különbség a tajvaniak között Tajvanon és Kínában: a
aránya 62,7 százalék, míg
az utóbbiaké 60,2 százalék. Más szóval, részben az önszelekció, részben a
környezeti hatások miatt, a pártidentifikáció és az egyesülés/függetlenség
kérdésében elfoglalt álláspont tekintetében
különböznek a Tajvanon maradókétól. Az identitás dimenziójában azonban a
két csoport nem különbözik szignifikánsan. Mi magyarázza ezt a rejtélyes tényt?
Miért akarnak a tajvaniak Kínában élni és beolvadni, ugyanakkor miért nem
hajlandók változtatni az identitás
MOBILITÁS, ASSZIMILÁCIÓ ÉS IDENTITÁS: MIÉRT
RAGASZKODNAK A TAJVANIAK IDENTITÁSUKHOZ?

Mi a baj a korábbi javaslatokkal, amelyek a tajvani identitás fokozatos
elhalványulásával számolnak? És hogyan tartják fenn a tajvaniak kizárólagos
tajvani identitásukat, miközben egy új környezetben élnek? A kulcs itt a
"környezeti nyomás" és a "személyes akarat" közötti kötélhúzás. A hagyományos
migránsok

szá

migráns képtelen ellenállni, különösen azok, akiket nem védenek az etnikai
közösségek. Végül fokozatosan fel kell adniuk régi identitásukat, és fel kell
venniük az új identitást a társadalmi asszimiláció "olvasztótégely" modelljéhez
hasonló folyamat során.
Ez a forgatókönyv bizonyos mértékig érvényes a korábbi bevándorlási
hullámokra, például a huszadik század elején New Yorkba érkezett
bevándorlókra. De még történelmileg sem volt mindig érvényes, és még kevésbé
érvényes a globális korszakban. A határokat gyakran át lehet lépni és újra át lehet
lépni, és a közlekedési és kommunikációs
bevándorlók könnyen fenntarthatják kapcsolataikat az anyaországgal. Ennek
eredményeképpen feltételezzük, hogy könnyebben ellenállnak a környezeti
nyomásnak, és könnyebben ragaszkodnak a kívánt identitásukhoz.
A változó globális termelési hálózatok a tajvaniakat gazdaságilag és
tá
választásuk, hogy oda utaznak vagy ott maradnak, bizonyos mértékig önkéntes.
A tajvaniak szabadon jöhetnek és mehetnek. Ráadásul a közlekedési és
kommunikációs technológia forradalma miatt a határokon átnyúló utazás és
kommunikáció könnyebb és konve- nensebb. Ezért az asszimilációs nyomás nem
olyan félelmetes és ellenállhatatlan. A weboldalon
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Emellett a tajvaniaknak nem nehéz fenntartaniuk társadalmi és pszichológiai
évente négy-hat alkalommal (nem üzleti célból) utazott oda-vissza a Tajvaniszoroson túlra. Ahogy egy tajvani vállalkozó Dongguanból leírta: "Sokan
közülünk még mindig Tajvanon üzletelnek. Legalábbis vannak szüleink,
testvéreink,
Egy másik, Sanghajban letelepedett tajvani pedig azt mondja: "A legtöbb tajvani
néznek tévét. Soha nem hallottam, hogy bármelyik tajvani egész nap kínai
A nemzetközi gazdasági és kulturális cserék
a legtöbb
nemzetállam megkönnyíti és felgyorsítja a személyzet határokon átnyúló
áthelyezésének folyamatát. Ez a Tajvaniazásra is igaz,
tekintettel a Kína és Tajvan közötti egyedülálló politikai helyzetre. Mindkét
kormány elfogadja az útlevelek helyettesítését, és bizonyos fokú "rugalmas
állampolgárságot" engedélyez az állandó lakóhely, az ingatlanok tulajdonlása és a
jóléti programok tekintetében. 5 Ezt a megállapodást Tomas Hammar denizenshipnek nevezte el: az állampolgárság nélküli állandó tartózkodás státusza,
dolgozzanak és tartózkodjanak, de politikai jogokkal ne rendelkezzenek. 6 Ezért,
ahogy egy kunshani tajvani vállalkozó megjegyzi: "Soha nem hallottam még
arról, hogy egy tajvani lemondott volna az egészségbiztosítási programjáról
[jianbao], nem is beszélve a tajvani személyi igazolványáról [shenfenzheng]. Nem
dolgokról".
- kényelmes utazás, mindennapi
kommunikáció,
és a tartózkodás
ellenálljanak a szárazföldön tapasztalható asszimilációs nyomásnak. A mobilitás
abban is, hogy ne tegyék ezt. E tajvaniak
közül sokan bizonytalanok abban, hogy Kínában, Tajvanon vagy esetleg máshol
fognakmaradhatnak. Egy tajvani a jetlaget használja metaforaként a mentalitás
ösztönzést érzel arra, hogy átállítsd a biológiai órádat". Bizonyos értelemben a
globalizáció korában kialakult mobilitás életmódja nagymértékben csökkentette
a lokalizációra gyakorolt nyomást és az arra való ösztönzést, nem is beszélve a
személyes identitás felülvizsgálatáról.
ellenállásának sok köze van a globalizációhoz. Ezért ez a tendencia nem csak a
szárazföld
szakmunkásra és üzleti vállalkozóra, akik a világ minden táján utaznak. A
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tajvaniak esete egyedülálló abban az értelemben, hogy olyan helyre utaztak,
amellyel közös a kulturális eredetük. Összefoglalva, a tajvaniak azon képessége,
hogy ellenállnak a helyi társadalomba való beilleszkedésnek.
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A kínai társadalom teljes mértékben szemlélteti a globalizációnak az államra és

KAPCSOLATOK, KÉPEK ÉS IDENTITÁS: MIÉRT
NEM ADJÁK FEL A TAJVANIAK SOHA AZ
IDENTITÁSUKAT?

Bár a tajvaniak ragaszkodhatnak régi identitásukhoz, nem feltétlenül kell
ragaszkodniuk hozzá. Mivel a tajvaniak többsége a szárazföldön fog letelepedni,
és mivel közülük keveseknek okoz gondot a beilleszkedés, miért nem hajlandóak
mégis felülvizsgálni tajvani identitásukat, hogy az nyitottabbá és befogadóbbá
váljon?
Az identitás a
a "mi" és
általában a csoportközi
kapcsolatok tapasztalataiból származik. Ha a tapasztalatok negatívak, így az
zítani vagy áttörni a határt.
gyakori, hogy azok a tajvaniak, akik pozitívan viszonyulnak Kínához (da
zhongguo zhuyi), amíg Tajvanon élnek, cinikusak és negatívak lesznek Kínával
kapcsolatban, amint ténylegesen meglátogatják vagy odaköltöznek. De ha ez így
is van, egy másik tézis (a "kontaktushipotézis") azt sugallja, hogy a gyakori és
állandó kapcsolatok mégis felülvizsgálhatják identitásukat, és fokozatosan
kiigazíthatják a kínai társadalomhoz való viszonyukat. És ha ez a helyzet,
lehetségeskínai identitással? Más szóval, lehetséges-e, hogy az asszimilációs folyamat csak
Terepmunkánk alapján úgy véljük, hogy ez a feltételezés nem igaz. Intermegváltoztathatja az egyén identitását, de ennek is megvannak a maga korlátai.
A migránsoknak nem kell mindenkivel találkozniuk, csak azokkal foglalkoznak,
akikkel akarnak. A múltbeli tapasztalatokon alapuló identitás tehát azt is
irányítja, hogy kivel lép
kapcsolatokat elkerülnek, aminek következtében soha nem szereznek olyan
vizsgálják ezt az
kutatócsoportunk egyik tagja megállapítja: "Ha ezek a tajvaniak egyszer már
hisznek a sztereotípiában, akkor minimális kapcsolatot tartanak fenn a helyi
kínaiakkal. És eze
sztereotípiát. Leggyakrabban a sztereotípiákat a "kiválasztott" kapcsolataik
A sztereotípiák így önmagukat reprodukálják és
7
álandósítják. " Ez az általánosítás különösen a magasabb vagy magasabb pozícióban
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akarnak. És általában
vannak. Ennek eredményeképpen, hacsak nem történnek szokatlan események,
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identitásuk, függetlenül attól, hogy meddig maradnak. A letelepedés, még ha
tartósan is, kevéssé befolyásolja az identitásváltozást.
tajvaniak kínai és kínai társadalomról alkotott képének kialakításában?
Terepkutatásunk szerint a legbefolyásosabbak azok a tapasztalatok, amelyek a
tajvani és a kínai kultúra közötti különbségekre világítanak rá, amelyek viszont
mélyen gyökereznek a két ország közötti gazdasági és politikai különbségekben.
csoporthatár érzését. A privát szférában az ilyen különbségek arra vonatkoznak,
hogy a kínaiak hogyan mutatják az "osztályt" vagy a "civilizációt" a mindennapi
életben (shenghuo shuiz- hun). Ha a tajvaniakat a helyi kínaiakról alkotott
benyomásaikról kérdezzük, általában a köpködésre, a szemetelésre, a hangos
beszédre és a közlekedési szabályok be nem tartására hoznak példákat. Mindezek
(mei shuizhun), és a legtöbb tajvani a szárazföldön "szégyelli magát, ha
ínaiakként azonosítják". Ahogy egy néhány hónapra Kínába

nyilvánosságban az ilyen különbségek arra vonatkoznak, hogy mennyire tartják
civilizáltnak a kínai kormányt; a válaszadók úgy jellemzik, hogy "annyira
elmaradott, annyira civilizálatlan, majdnem egy évszázaddal elmarad a tajvani
kormánytól". Dióhéjban, a tajvani lakosok tapasztalatai a helyi kínaiakkal és a
helyi kormánnyal való találkozás során egy "osztálylétrát hoznak létre az etnikai

letelepedtek Kínában, és kevés problémájuk volt a kínaiakkal való keveredéssel,
akarnak "kínaiakká válni". És amikor
tajvaniakkal találkoznak, gyakran gúnyolódnak a helyi kínaiakon (a-lar-a).
Vannak eltérések: például az olyan nagyvárosi
mint a

többnyire borsóhangyák vagy vándormunkások, inkább negatív benyomásaik
vannak a helyi kínaiakról, és "kizárólagos tajvani identitással" rendelkeznek. A
fiatalabb tajvaniak általában érzékenyebbek a helyi kínai kormányok
"kizárólagos tajvani identitást". Ezzel szemben azok, akiknek volt már

rint a
tapasztalatok számítanak: a kínai nép és kormányzat észlelt "osztálya" vagy
"civilizációja"
negatív benyomásainak eltéréseihez, és megmagyarázza, miért kívánják
megkülönböztetni magukat a kínaiaktól. Az adatokat a terepkutatásunkból levont
hipotézisek tesztelésére használtuk. Az eredményeket az 5. táblázatban foglaltuk
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5. táblázat A tajvaniak
letelepedésének, asszimilációjának ionjának és identifikációjának
magyarázata a kínai kontinensen.
Letelepedés és
Coeff.

maradásKözeli barátokSzemélyes
S.D.

Coeff.

S.D.

Iskolai végzettség
-0.166

0.115

-0.19

Coeff.

S.D.

Coeff.

barátokSzemélyesidentitás
S.D.

Exp(B)

mint alapcsoport)
0.097

-0.034

0.058

0.081

0.22

1.084

0.109

0.226**

0.066

-0.879**

0.264

0.415

0.103
0.089

-0.704
0.278

0.381
0.326

0.494
1.321

-0.621
0.072
-0.004
0.105

0.259*
0.313
0.021
0.112

0.537
1.075
0.996
1.111

0.057

-0.091

0.214

0.913

0.059

-0.156

0.224

0.855

Nem
Férfi

0.054

0.129

0.288**

Etnikai származás (Hakka mint alapcsoport)
Mainlanders
Minnan

0.274
0.057

0.204
0.173

-0.063
-0.113

0.17
0.145

0.135
0.099

Generáció ("1970 és 1978 között születettek" mint
alapcsoport)
1979 után
Lakókörnyezet

0.021
-0.094
-0.012
0.122

0.134
0.156
0.011
0.058*

0.161
0.094
-0.012
0.001

0.113
0.131
0.009
0.048

0.04
-0.309***
-0.003
0.003

0.068
0.08
0.006
0.029

Helyszín ("letelepedés a Zhu folyó deltájában" mint
alapcsoport)
Jangce folyó. Delta

0.281

0.111*

-0.089

0.093

0.024

Ágazat (feldolgozóipar mint alapcsoport)
Szolgáltatás

0.016

0.115

0.226*

0.097

0.073

("KözépÉszak-TW
Dél-TW

-0.045
0.131

0.142
0.196

-0.052
0.013

0.119
0.165

0.02
-0.011

0.072
0.1

-0.133
-0.317

0.275
0.378

0.875
0.728

0.06
0.081
11.403

-0.416
1.123**
9.79

0.221
0.371
41.974

0.66
3.074
17858

Politikai álláspontok (semleges mint
alapcsoport)
Pan-Blue
Pán-zöld
Állandó
N
Adj. R2
S.E.E.
d.f.
p

0.039
-0.305
27.373

0.119
0.158
22.488
541
0.029
1.163
14
< .05

0.094
-0.125
25.794

0.1
0.133
18.842
542
0.027
0.979
14
< .05

-0.064
-0.285***
7.732
520
0.078
0.579
14
< .001

N
Nagelkerke R2
G2
d.f.
p

Csengcsi Egyetem és Hongkongi Egyetem, 2009-12).

527
0.182
35.155
14
< .001
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5. táblázatban
a - ez

identitásának alakításában: a férfiak (a legtöbb üzletember férfi) könnyebben
kerülnek közeli barátságba a szárazföldiekkel, és tudatosabban és nyíltabban
vállalják identitásukat. Kutatásunk azonban nem talált bizonyítékot a férfiak és
(benshengren) vagy eredetileg a kínai
vándoroltak (waishengren)
különbségtétel elveszíti a társadalmi törésvonal funkcióját, amint a tajvaniak
Kínába érkeznek.
hatást a
generációk között
különbségeket találtunk. Az általános minta az volt, hogy a fiatalabb válaszadók
A "kapcsolatok és tapasztalatok" kategóriában az egyetlen olyan kategória,
amely egy
foglalkoztatás, amely hozzájárult a helyi kínaiakkal való barátságok ápolásához).
földrajzi elhelyezkedés és (4) a korábbi élettapasztalatok egyike sem gyakorolt
szignifikáns hatást. Ez arra utal, hogy a tajvaniak kínai társadalomhoz való
asszimilációjával kapcsolatos korábbi várakozásokat - amelyek a bevándorlási
elméleteken alapulnak, amelyek szerint a hosszabb tartózkodás a fogadó
helyeken való tartózkodás és a kapcsolatok pozitívabb tapasztalatai a
bevándorlók gyors asszimilációját eredményezik - nem támasztják alá empirikus
bizonyítékok.
kapcsolatos nyitottabb és befogadóbb állásponthoz vezetett: a személy politikai
kormányról alkotott benyomásaihoz.
BEVÁNDORLÁS ÉS IDENTITÁS A GLOBÁLIS
KORSZAKBAN: A HAJLANDÓSÁ G, A Z ELLENÁLLÁS
ÉS A MOZAIK
A NEMZETI IDENTITÁS TÁJKÉPE

A tanulmány célja, hogy feltárja azt a rejtélyt, hogy a szárazföldön letelepedett és
kérdésének elismerését. Véleményünk szerint egy ilyen tanulmány segíthet
gazdagítani és il-e, vagy csak expatriáltak. A tanulmányunkban

niak közül sokan, ha nem a legtöbben, akik
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mindenféle migrációs szándék
nélkül költöztek, végül mégis letelepedtek, és kevés problémájuk volt a helyi
kínaiakkal való keveredéssel.
Van azonban egy másik oka is annak, hogy sok tajvani tudós nem tekinti
ezeket az embereket migránsoknak: még mindig ragaszkodnak tajvani
identitásukhoz. Ez pedig ellentmond a migránsok asszimilációjának
hagyományos elméleteivel. Véleményünk szerint azonban ez a hagyományos
elméletek korlátaival függhet össze. Ezen elméletek általános forgatókönyveiben
a legtöbb migráns azé
helyre utazik. A globalizáció korában azonban a migránsok is utaznak a világban,
alacsonyabb életszínvonalú helyeken telepszik le. Ennek következtében sok
társadalomba,

, hogy tovább utazzanak, vagy

hagyományos értelemben vett migránsok. Egyes tudósok "transznacionális

felelnek meg a "bevándorlók" osztályozott definíciójának, és valójában a
"bevándorlás globális korszakában" példaként szolgálnak. Mivel a tajvaniak
számos kulturális vonást osztanak meg a szárazföldi kínaiakkal, képesek
beolvadni közéjük, ugyanakkor vonakodnak felülvizsgálni identitásukat,
tökéletesen illusztrálják a globalizáció által kiváltott új migrációs folyamatot.
Következésképpen jobban megérthetjük általuk az olyan fogalmakat, mint a
Segítségükkel jobban megérthetjük azt is, hogy a kulturális szakadékok és az
utazás képessége hogyan eredményezi az identitások változását és konti- nuitását
a globalizáció korában.
A kutatás másik megállapítása, hogy a Tajvani-szoroson túli kulturális
identitásának kérdését. Ezek fokozatosan alakultak ki az elválasztottság elmúlt

Tajvan ezt nem teszi meg, a kínai egyesülés
soha nem fog alulról felfelé haladva megvalósulni. Ezek a megállapítások
belüli status quo-t az egyesüléssel vagy a függetlenséggel
szempontból, a tajvani közvélemény hasonló
nem sokat számít,
hogy a KMT elnöke, Ma vagy a DPP elnöke, Tsai van-e hatalmon: Kínapolitikájuk nagyjából ugyanaz lenne.
MEGJEGYZÉSEK

Szeretnénk köszönetet mondani Richard Weix
igazgatójának.

74

Negyedik
fejezet

Szabadkereskedelmi Zóna a Fujian-i Pártiskolában, az adminisztratív támogatásért. Továbbá a Shu
Keng által a Kínai Népköztársaság Oktatási Minisztériumának bölcsészet- és társadalomtudományi
kutatásokra vonatkozó általános támogatásai (projektkód: 14YJAGAT001) nélkül ez a közös kutatás
nem lett volna lehetséges p .
1. Alan Wachman, Tajvan: Sharpe, 1994); Lowell Dittmer, "Taiwan and the Issue of National
Identity," Asian Survey 44, no. 4 (1994): 475-83.
2. Shu Keng, Gunter Schubert és Emmy Ruihua Lin, szerk., Taishang yanjiu [The study of
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3. Shu Keng és Gunter Schubert, "A tajvani-kínai egyesülés ügynökei? The Political Roles of
Taiwanese Business People in the Process of Cross-Strait Integration," Asian Survey 50, no. 2 (2010):
287- 310.
4. Fong Xiaoqian, "Quanqiuhua chongji xia dalu taishang de rengtong wenti" [The identity of
mainland China's Taiwanese businesspeople under globalization], in Shimao zuzhi yu liang'an
fazhan [The World Trade Organization and cross-Strait development], szerk. Xu Guangtai (Taipei:
Institute of International Relations, 2003), 489-504; Shu Keng, "Zixunren yihuo Taiwanren?
Dashanghai diqu ga- okeji taishang de guojia renting" [Merely professionals or still Taiwanese? The
national identity of the Taiwanese in the high-tech sector in Greater Shangh
Annual Confer- ence o n Politics and Information (Yilan: Foguang University, 2002).
5. Aihwa Ong, Rugalmas állampolgárság: The Cultural Logics of Transnationality (Durham, NC:
Duke Univer sity Press, 1999).
6. Tomas Hammar, "Állam, nemzet é
Immigration and the Politics of
Citi- zenship in Europe and North America, szerk. W. R. Brubaker (Lanham, MD: University Press of
America, 1989), idézi: Yen-fen Tseng és Jieh-min Wu, "Reconfiguring Citizenship and Nationality:
Dual Citi- zenshi p of Taiwanese Migrants in China," Citizenship Studies 15, no. 2 (2011): 265-82.
7. Jiang Yiqing, "Qunji jiechu dui denglu taiwanren dangdihua zhi yingxiang: Yi Dongguan ji
Shanghai weili" [The impacts of inter-group contacts on the assimilation of the Taiwanese in
mainland China: The study of Dongguan and Shanghai] (MA disszertáció, Graduate Institute of East
Asian Studies, National Chengchi University, 2006).
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Kínai nemzeti identitás az
újjáépítés alatt
Gang Lin és Weixu Wu

Nem sokkal azután, hogy Mao Ce-tung a Tiananmen színpadán kijelentette,
majdnem befejezte a nemzetépítés folyamatát, amelyet a százéves nemzeti
akkor Tajvan volt, amely 1945 óta a kínai nacionalisták (Kuomintang, KMT)
-szoroson túl két
különbö
természetesen a "kínaiak" részét képezik, beleértve a han kínaiak túlnyomó
belüli ötvenöt kisebbségi etnikum egyikének tekintenek.
A tajvani identitástudat
a szigeten a Tajvani-szoros közötti
kapcsolatok elmúlt nyolc év
azonban rávilágított a kínai
nemzeti identitás (guojia rentong) marginális létezésére a szigeten. Mivel
manapság Tajvanon egyre többen vallják magukat tajvaniaknak, nem pedig
azon, hogy a Tajvanipolitikai kommunikáció, gazdasági
integráció, társadalmi csere és kulturális asszimiláció révén újraépítsék az egy
Kína fogalmát. Olyan új jelszavakat alkottak, mint a "két part, egy szoros család"
(liangan yijiaqin) és "a kínai álom megvalósítása [a szoros mindkét oldalán]"
(gongyuan zhongguomeng
frazeológiához, a "szoroson átnyúló közös sorsközösség" (liangan mingyun
gongtongti
zhonghua minzu de
weida fuxing).
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Ez a fejezet a kínai nemzeti identitás Tajvannal kapcsolatos újjáépítésére

folyamatosan gazdagodott,
kulturális asszimilációnak a történelem során. 1949 és 1979 között, politikai
konfrontáció és katonai feszültség közepette a szárazföldi kínaiak arra
Tajvanon
, és visszahozzák a
szigetet az anyaországba. 1979tapasztalatai és a
szárazföldi lakosság modernizációs elképzeléseit, és növelték a nemzeti
identitásról alkotott elképzeléseiket. A múltbeli tapasztalatok azt sugallják, hogy
a Tajvaniasszimilációtól,
hanem a szárazföldön a közigazgatás és a politikai tervezés javításától is.

A TAI WAN
KÍNA
A NEMZETI IDENTITÁS REKONSTRUKC IÓJA

A szárazföldi kínai kormány nyilvánvalóan aggódik amiatt, hogy ha a tajvaniak
és
Makaó visszakerült az anyaországhoz, Tajvan végleges egyesülése a szárazfölddel
még fontosabbá vált Kína megfiatalodása szempontjából. Ez nem jelenti azt,
hogy Tajvan az utolsó elveszett terület, amelyet az anyaország visszaszerez, és
ezzel véget vet Kína évszázados nemzeti megaláztatásának a külföldi hatalmak
által. Peking
nézve a terület-visszaszerzés kérdése inkább a
második világháború vége óta megoldódott. Ahogyan Hu Csinegyszer állította:
Bár a szárazföld és Tajvan 1949 óta nem egyesült újra, a körülmények önmagukban
nem jelentik a kínai terület és szuverenitás megosztottságát. Inkább csak a politikai
ellentétek állapotáról van szó, amely az 1940-es évek közepén és végén vívott kínai
polgárháború öröksége - bár még mindig tart. Ez azonban nem változtat azon a
tényen, hogy a szárazföld és Tajvan egy Kínához tartozik. A szoros két oldala
számára az egységhez való visszatérés nem a szuverenitás vagy a ter- ritórium
újbóli megteremtését jelenti, hanem a politikai ellentétek megszüntetését. 1

hszincsiangi szeparatistákhoz, még akkor is, ha Tibet és Hszincsiang már a KNK
emzeti szuverenitás és a
területi integritás fenntartása érdekében Peking pragmatikusan egyesítette ezt a
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Donghang és Xie Weimin rámutatnak a kínai nemzeti identitásépítés
problémájára
2
Yao Dali szerint fontos a politikai demokratizálódás felgyorsítása a
nemzeti identitás ápolása és megszilárdítása érdekében egy olyan

nemzetállam szelleme és a demokrácia alapelve is. 3 Jin Taijun és Mi Jing azzal
érvel, hogy az olyan politikai eszmék, mint a demokrácia, a szabadság és az
emberi jogok, valamint az ezeken alapuló intézmények a legfontosabbak a
nemzeti identitás szempontjából, különösen egy olyan országban, ahol az
globalizáció eredménye.

4

Lin Shangli egyetért azzal, hogy a nemzeti identitás
azonosulás, amelyek

nemzeti identitás politikai alapja a modern társadalomban. 5
Tajvan esetében azonban a szárazföldön a politikai diskurzus középpontjában
az áll, hogy
úgynevezett intézményi identitásra (zhidu rentong) - a Tajvani-szoros másik
oldal
nyilvánvalóan az az oka, hogy a tajvani lakosság túlnyomórészt han kínai (kivéve
részét), és Peking "egy ország, két rendszer" egyesítési formulája
kizárja a szoros két oldalának intézményi konvergenciáját. Azért is, mert - ahogy
Jean-Pierre Cabestan a 4. fejezetben mondja - Tajvanon sokan könnyen
bevallják, hogy politikailag tajvaniak, de kulturálisan kínaiak. Feltételezve, hogy
"a vér gondolkodóbb, mint a víz" (xue nong yu shui), a szárazföldi kínai kormány
már 1979-ben, amikor a Tajvannal való politikai és szimbolikusan katonai
embereknek szóló cserét javasolt Tajvannal. Azóta Peking ahelyett, hogy a
"nyomorult tajvani honfitársak felszabadításának" célját hangoztatta volna a
KMT önkényuralma alól, inkább a békés egyesítésre szólította fel a szigetet,
reményét nemcsak a tajvani népre, hanem a Csang Csing-kuo vezette KMT
hatóságaira is alapozva.
társadalom közötti
kapcsolat helyreállítására. A legdrámaibb példa erre egy 1982. júliusi nyílt levél
volt, amelyet Liao Cseng-kuo, a Kínai Kommunista Párt (KKP) Központi
Bizottsága Egyesült Frontjának minisztere írt Csang Csing-kuónak. A levélben
Liao arra szólította fel Csang Csingfájdalmas harci tapasztalatok után is testvérek, és könnyen elfelejthetik
újra találkoznak" (dujin jiebo xiongdi zai,
xiangfeng yixiao min enchou
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a KMT-nek még az 1920-as években, támogatva a KMT-CCP Egyesült Frontot,
és a KNK
korábbi elnöke, Yang Shangkun 1987-ben nyíltan kijelentette, hogy a tajvani
hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk a kínai "általános nemzeti érdekeket"
(minzu dayi)
szoros másik oldalán Csang Csing-kuo még azt is fontolóra vette, hogy hivatalos
januárjában elhunyt.6 Bár az 1980-as években nem került sor béketárgyalásokra
a Tajvani-szoros mindkét oldalán l
két uralkodó fél
között, Csang Csing-kuo 1987 novemberében hozott egy döntést, hogy
engedélyezi a Tajvani-szoroson keresztüli családegyesítéseket azoknak a régi
katonáknak, akik az 1940-es évek végén követték Csangot Tajvanra. Peking
nyitott ajtók politikája és a sziget békés egyesítésére irányuló felhívása, valamint
Tajpej 1987-es döntése ösztönözte a két fél közötti, a családi kötelékek, a
zárazföld szempontjából a két fél közötti érdemi
ellenszerként
szolgálhatnak a szigeten tapasztalható szeparatista tendenciák ellen, amelyek
in "Nyolc pont" (1995) és
Hu Jintao "Hat pont" (2008 decembere) egyaránt kiemelte a kínai kultúra és a
szerepét a Tajvani-szoros két oldalának
összekötésében, az elmúlt három évtizedben a Tajvani-szoros közötti
kapcsolatok hullámvölgyei ellenére.
" KÉT PART, EGY SZOROS CSALÁD"

A nemzeti identitás kérdésében a két fél közötti szakadék csökkentése és a
TajvaniCsin-ping legutóbb 2014. február 18-án, a KMT tiszteletbeli elnökével, Lien
Csannal folytatott találkozóján
a Tajvaniszoros két partján
egy szoros családot alkotnak". Hszi Csin-ping
szerint a
vérségi kötelékek
történelmében és kultúrájában gyökerezik. 7 A Strait-közi kapcsolatok nem
szomszédok vagy barátok (nemhogy ellenségek) közötti kapcsolatok, hanem
családtagok közötti kapcsolatok. 8 Hszi Csin-ping szentimentálisan vonzó
megfogalmazásokkal, mint például "mindkét fél beteljesíti a kínai álmot", azt a
hasonló gondolatot próbálja közvetíteni, hogy mind a szárazföld, mind Tajvan
egy Kínához tartozik, és hogy mindketten "Kína újraegyesítésére törekedhetnek".
Hangsúlyozta, hogy az egyesülés a Tajvanib
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hivatkozást Tajvannal kapcsolatban, a szárazföld gazdasági fellendülése és
kulturális újjáépítése óta, az 1990-es években egyre gyakrabban alkalmazzák.
Amikor 1995-ben Lee Teng-ben a kínai kultúrát ismerte
el a Tajvanon folyó cserék alapjaként, nagyobb bizalommal tekintett Tajvan
szerepére a kínai kultúra - és újjáépítésében, mint a szárazföldi Kína szerepére.
Valóban, a kulturális sinicizáció (wenhua zhongguo hua) volt a nemzeti egyesülés
-es iránymutatásai szerint - a másik
három
társadalmi pluralizmus. Tajvanon sokan, köztük a függetlenségpárti
Demokratikus Haladó Párt (DPP) néhány támogatója azt állítják, hogy a kínai
kultúra jobban megmaradt a szigeten, mint a szárazföldön, mivel Tajvanon nem
volt jelen a Szoros túloldalán az ikonikus Negyedik Május mozgalom és a
kulturális forradalom. A szárazföldön azonban a kulturális újjáépítés az 1990-es
mszabályok jól
alkalmazkodtak a modernizálódó kínai társadalomhoz, és a kulturális iparágak
Múzeum építészete, amely a hagyományos szemléletet a modern dizájnnal
vegyítette. Tajpejnek a DPP-kormányzat alatti deszinkronizációs tevékenységei
csak emlékeztették a szárazföldet a kínai kultúra fontosságára, mint a két fél
közötti szellemi kapocsra.
hatalomba.
hatalomra került 2008-jeou hagyományos kínai
kultúra és a kínai nemzet iránti
A Sztraithorszki Kulturális
Ipari Vásár 2008ötödik KKP-KMT fórumot 2009-ben a Hunan állambeli Csangshában tartották,

ötti
(3) az oktatással kapcsolatos, a Strait-határvonalon átnyúló csere és
haixia luntan), amelyet azóta minden évben összehív, és a
két fél közötti civil és kulturális cserékre összpontosít. A 2010-es Strait Forum
például egy kulturális hétnek adott otthont, amelynek középpontjában Mazu (a
egy kulturális fesztiválnak, amely Zhu Xi, a Song-dinasztia híres konfuciánus
tudósának emlékét idézte, aki Fujianban született és ott töltötte életét; valamint
egy fórumnak a hakka kultúráról. Mindezen tevékenységek célja az volt, hogy
kiemeljék a kínai kultúra azon aspektusait, amelyekben a Szoros mindkét oldalán

és Henan tartományokban, valamint a kínai kal
jingben. 9 Bár a Tajvani-szoros két oldala

nem

tudott

kulturális
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szóló megállapodást aláírni Ma Yingfejezet
idejében.
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a kulturális csereprogramok várhatóan folytatódtak második hivatali idejében is.
A kulturális csereprogramok témái az oktatás, a könyvkiadás, a könyvtárak, a
kiállítások, a médiakommunikáció, a vallások, a zene, a tánc, a dráma, a világi
ikus kultúra területére terjedtek ki. A 2012es évben Tajvanon megrendezésre került a Tajvani-szorosközi szellemi kulturális
örökség hónapja és a TajvaniTajvani-szorosközi kulturális barátsági hetek és a szárazföldi kulturális kiállítás.
Annak érdekében, hogy a tajvani fiatalok számára is olvashatóvá tegyék a
szárazföldön kiadott könyveket,
en
1858 tajvani fiatal érkezett a szárazföldre tanulni, míg 951 szárazföldi fiatal ment
Tajvanra nappali tagozatos diákként. A Kínai Népköztársaság Államtanácsa alá
tartozó kulturális minisztérium statisztikái szerint 2013-ban 324, a két fél
zajló kulturális csereprogramot tartottak. A 2014-es
10
Ahogy Liu Xiangping megjegyzi, a
kulturális identitás a nemzeti identitás egyik alapeleme, amelyet az etnikai
identitás (minzhu rentong) és az állami identitás (guojia rentong) követ. A
kulturális identitás tekintetében a két oldal inkább hasonlít egymásra, mint
különbözik, de a nemzeti identitás tekintetében a két oldal közötti szakadék
11

Amint Lowell Dittmer rámutat, a nemzeti azonosítás számos tárgya közül az
egyik

12

i
Az anyaország

befolyásolhatják a nemzeti identitást. Ahogy Hszi Csin-ping 2014. február 18-án
Lien Csannak mondta, a szárazföldi kínaiak osztoznak azokban a fájdalmas
érzésekben, amelyeket a tajvaniak a múltbeli politikai események miatt éreznek,
biztosíthatja a szerencsét minden kínai társország számára, egy gyenge és
13
Mivel a közös
identitás kialakításában, a
szárazföldi média és a tudományos diskurzus az elmúlt években kiemelte, hogy a
KKP és a KMT hogyan fogott össze a japán invázió elleni harcban az 1930-as és
1940folyóiratokban felelevenítették. Különösen Tengcsong, a délnyugat-kínai
hadserege közötti híres csatatér volt, vált
olyan tudományos
konferenciák megrendezésére, amelyeken tajvani tudósok, köztük a zöld
(függetlenségpárti) táborhoz tartozók is részt vesznek. A szárazföld szándéka
akkor is, ha a régi KMThogy a Tengcsongban történt történelmi események számukra irrelevánsak.
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ellen az 1930-as években a japán gyarmati uralom ellen indított híres
emelje a
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történelem. Valóban, Japán brutális fellépése a Wushe felkelés ellen és a nanjingi
lakosok lemészárlása ugyanabban az évtizedben történt a Tajvani-szoroson túl. A
felkelésre 1930. október 27-én került sor a Nantou megyében található Wushe
a szeediq néven ismert lakosok voltak, akiket
akkoriban az atayal törzs egyik alcsoportjának tekintettek, de 2008 áprilisában
14
A felkelés kiváltó oka
vezetésével a szeediqek ötven napig tartó fegyveres felkelés keretében fellázadtak
a
- a felkelés során mintegy ezer szeediq halt meg.
Wei Te-sheng tajvani
A szivárvány
harcosai címmel tervezett filmet készíteni: Seediq Bale 2008 szeptemberében, és a
15
A film felébresztette az incidens
- wan-szoros
két oldalán, valamint külföldön, különösen az interneten. A szárazföldön
azonban a mainstream vélemény az volt, hogy az incidenst a japán uralom elleni
kínai ellenálláshoz vagy a japán invázióhoz kötik a szoros mindkét oldalán. 16
Mivel 2015A japán agresszió elleni népi ellenállási háború, valamint a második világháború
emlékére a szárazföldön számos tevékenység zajlott, amelyek célja a nemzeti
ajvani-szoroson túl. Szeptember 2-ping kínai elnök kitüntetéseket adott át
az ellenállásban harcoló veteránoknak, köztük a KMT egyik csapatának
"nyolcszáz bátor katonája" (babai zhuangshi)
Beszédében Xi
hangsúlyozta, hogy mind a KMT által vezetett frontvonalbeli (zhengmian
zhanchang), mind a KKP által vezetett hátvéd (dihou zhanchang) katonák
sök. 17 Szeptember 3-án Pekingben a tervek szerint
megemlékezések sorát tartották meg 18
tizenkilenc or
A katonai parádén
részt vett néhány, eredetileg a KMT csapataiból származó nyugalmazott katona,
és a megemlékezéseken részt vett Lien Chan, a KMT korábbi elnöke, Yu Mumin, az Új Párt elnöke, Chin Chin Chin-sheng, az
és

aratott a japán agresszió elleni ellenállási háborúban, anélkül, hogy konkrétan
megemlítette volna, hogy ki vezette ezt a háborút, a KMT vagy a KKP, bár a
elleni ellenállás egyesített frontja, amelyet a KKP kezdeményezett" zászlaja alatt
folyt.19 Amikor Xi szeptember 1-jén találkozott Lien Channal és más tajvani
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Frontot, amelyet a KKP és a KMT közösen hozott létre, és elismerését fejezte ki a
Továbbá Xi
szándékosan a tajvani nép ötven éven át tartó japán megszállás elleni küzdelmét
az egész kínai nemzet ellenállási háborújának fontos részeként említette. 20 Yu
Zhengsheng, a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Konferencia elnöke egy nappal
korábban, amikor Lien Channal találkozott, megemlítette, hogy az 1930-as és
1940-es években több mint ötvenezer tajvani érkezett az anyaországba, és
csatlakozott a japán agresszió elleni ellenállási háborúhoz. 21 Lien Chan hasonló
kijelentéseket tett a Hszivel, illetve Jüvel való találkozói során.
Tajvanon azonban kevesen támogatták Lien pekingi tevékenységét, beleértve
-jeou és Hau Pai-tsun, egy magas rangú tábornok és
Hao Lung-pin volt tajpeji polgármester apja egyaránt bírálta Lien-t a pekingi
megemlékezésen való részvételért. Szerintük a japán agresszió elleni ellenállási
háborút a Kínai Köztársaság (ROC) vezetése alatt vívták, amely megérdemelte a

háborúhoz. Valójában a háború alatt több tajvaniakat toboroztak a japán
csapatok,
22
Az ilyen nézetek tipikus példája Lee Teng-hui, aki
nyíltan japánnak vallotta magát, és aki azt állította, hogy a Diaoyusziget Japánhoz tartozik. Érdekesség, hogy Lee és Lien az 1996-os
megjegyzései bizonyos nosztalgiát tükröznek a japán gyarmati uralom iránt,
érzések a politikai szocializáció révén átragadtak néhány fiatalra, akiknek nem
ri ju)
nevezzék, ahogyan azt a Ma-kormány által támogatott új tanítási vázlat (kegang)
tette. Ez 2015 augusztusában kegang-ellenes tüntetésekhez vezetett. Visszatekintve, a
migrációja a háború 1945-ös befejezése után
ptív kategóriákat" hozott létre a nemzeti identifikációban
Tajvanon,23
a
szigeten a japán agresszió elleni ellenállási háború történelmi emlékezetének
politikai felépítésében és rekonstrukciójában. A szárazföld számára a Tajvanikulcsfontosságú a nemzeti összetartozás építéséhez. Ezért Peking a kulturális
hasonlóságok és az etnikai egyenrangúság mellett a történelmi emlékeket is
felhasználta a "szoroson átnyúló közös sorsközösség" eszmei keretének utólagos
megszilárdítására.
A történelmi rekonstrukció egy másik tipikus példája volt a felemelése
k a Népi Felszabadító
Hadsereg (PLA) és a nacionalista csapatok katonáinak, akik 1949 októberében a
Jinmen-szigeten vívott csatában haltak meg.
csapatok megtámadták a
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Jinmen, és három napig tartották a szigetet, de végül a nacionalista hadsereg
A veszteségek mindkét oldalon

Ahogy egy sanghaji nyugdíjas katona a rendezvényen elmondta, a csatatéren
elesett régi társainak emlékére jött Jinmenbe, de végül a tisztelet érzésével
érkezett el mindenki iránt, aki ott halt meg, függetlenül attól, hogy melyik
hadsereghez - a PLA-hoz vagy a KMT-hez - tartoztak. Érdekes módon a
tisztelgett a PLA és a
24
Ezzel a
tragikus polgárháború emlékét egy másik emlékké, az
invázió ellen harcoló összes kínai katona
.
Visszatekintve, mint katonai határ Tajvan és a szárazföld között az 1950-es
években, Jinmen
szolgált a két fél között az
azért, mert mind a szigeten l
nacionalista rezsim, mind a szárazföldi KNK kormánya szuverenitást követelt
magának a sziget felett, ami azt sugallta, hogy Kína polgárháborúja még nem ért
véget. Az elmúlt években azonban Jinmen békehatárként szolgált, kezdve a
három minikapcsolattal (xiao santong), amelyek a Chen Shui-bian-kormány
idején létesültek közte és a KNK által igazgatott Xiamen szigete között, majd
egyre több szárazföldi turista látogatta meg. Az 1950-es évek vége és az 1970-es
évek közöti bombázásokból visszamaradt tüzérségi lövedékek felhasználásával
Jinmenben készült konyhakések történetét, amikor több mint egymillió lövedéket
kis szigetre, a közmédia jól keretbe foglalja, hogy ösztönözze az
en
szárazföldiek körében. Jinmen szerepét a Tajvani-szoros két oldala közötti
szakadék csökkentésében jól megvilágította a 2015 májusában ott tartott
hivatalos találkozó, amelyen Zh
Tajvani Ügyek Hivatalának (TAO) igazgatója és Xia
szárazföldi ügyek tanácsának (MAC) elnöke vett részt. Mivel Jinmen sokkal
közelebb van a szárazföldhöz, mint Tajvanhoz, a két fél megállapodott abban,
hogy exkerültek Jinmen és Xiamen között, beleértve egy tervezett hidat és egy
elektromos hálózatot, amely áthaladna a két szigeten.
EGY KÖZÖSSÉG A KÉT PART KÖZÖS SZERENCSÉJÉÉRT

A gazdasági cseréket és az integrációt szintén fontosnak tartják a szoros két
oldala közötti közösség kialakításában. A neoliberális vagy neo-funkcionális
feltevések szerint a gazdasági integráció végül politikai és politikai integrációhoz
vezet.
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ség Karl Wolfgang Deutsch "biztonsági közösség" koncepciója szerint - túlságosan
költségessé teszi a háborút ahhoz, hogy az megvalósítható legyen. A két fél
közötti üzleti cserekapcsolatok az 1980-as évek közvetett formájából
napjainkban, különösen 2008
StraitA 2008-as 129 milliárd dollárról 2015-re 188 milliárd dollárra emelkedett, ami
Tajvan teljes külkereskedelmének mintegy 30 százalékát teszi ki. A sziget
hatóságai által jóváhagyott tajvani közvetlen befektetések a szárazföldön a 2008as 1,9 milliárd dollárról 2012-ben 1,5
2008-as 4,37 mill
5.5
25

liansuo shequn) hozott
létre a Tajvanirámutatott. 26 A 2012-es tajvani választások során számos nagyvállalkozó
mezések" elképzelését,
amely közel áll Peking azon elvéhez, hogy csak egy Kína van, és csak egy
kormány (a KNKazon álláspontjától, hogy a KNK-nak és a ROC-nak "államközi" kapcsolatokat
kell fenntartania. Másrészt a tajvaniak többsége vitathatatlanul nem részesült
közvetlen
(rangli
szorosbeli
tárgyalásokon
keretmegállapodás és a Szoroson átnyúló szolgáltatáskereskedelmi megállapodás
aláírását, a tajvani átlagemberek nem tapasztaltak nagy gazdasági fellendülést a
Szoroson átnyúló csere eredményeként, sem általában a szigetet, sem a

reakciót váltottak ki, amint azt a diákok Napraforgó-mozgalma, amely 2014
márciusában a Tajvanon folyó szolgáltatáskereskedelmi megállapodás ellen
tiltakozott, szemléletesen megmutatta. Tekintettel a tajvani társadalmi
megosztottságra, Peking nagyobb figyelmet fordított
rétegek és a fiatalok hangjára, akik a regionális gazdasági integrációs folyamat
közepette frusztráltnak és viszonylag kizsákmányoltnak érezték magukat.
A TajvaniBeijing tajvani döntéshozói a neofunkcionalizmus szellemében azt javasolják, hogy
"
gazdasági és könnyebb kérdéseket oldják meg, a politikai és nehéz
táni KKP-KMT fórumok nagyrészt a gazdasági
-es fórumot, amely a
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témának. Peking
közvetlen politikai célja a Ma-kormány idején az volt, hogy békemegállapodást
írjon alá Tajpejjel, és közös megegyezésre jusson a
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-as
és 2014-es év
, hogy az "egy
Kína" keretén belül politikai párbeszédet folytasson
ha a két fél politikai tárgyalásokat tud
folytatni ebben a keretben, és
tudja oldani Tajvan nemzetközi
színtéren való részvételének kérdését, akkor a két fél közötti politikai kapcsolatok
javulni fognak, és a
Amikor Hszi Csin-ping 2015 májusában találkozott a KMT elnökével, Csu Lilunnal, azt javasolta, hogy a Tajvani-szoros két oldala dolgozzon együtt egy
közös sorsú közösség építésén. Xi öt javaslatot tett arra vonatkozóan, hogyan
politikai alapja az 1992-es konszenzushoz való ragaszkodás lenne (az az
elképzelés, hogy Tajvan és a szárazföld egy Kínát alkot, bár a két fél nem ért egyet
Másodszor,

a Tajvaniak célja a szárazföld és Tajvan érdekeinek közeledése, a kölcsönös

Tajvani-közi csereprogramok az emberek közötti
-szívig tartó csereprogramok lennének a
nemzeti identitást. Negyedszer, a KKP-nak és a KMT-nek, valamint a Tajvaniszoros mindkét oldalának fel kellene fognia az általános helyzetet és tisztelnie
kellene egymást. Nemcsak a konvergenciára kell törekedniük, miközben
csökkentésén, miközben növelik a közös nézeteket és a kölcsönös politikai

világossá tette, hogy Tajvan szívesen csatlakozik az úgynevezett "Egy övezet és
egy út" (a Kínát Nyugat-Ázsiával, Közép-Ázsiával, Dél-Ázsia egyes részeivel és
-, útményezett
Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankban.
létrehozására irányulóan
a tajvani politikai változások miatt megszakadt. Amint azt a március 18-i
Napraforgó Mozgalom tüntetései és a 2014. novemberi tajvani helyhatósági
választások eredménye is jelezte, a 2016. januári elnökválasztás újabb
hatalomváltáshoz vezetett a status quo-párti KMTMivel a kormányzó DPP nem akarja elfogadni az 1992-es konszenzust, a két fél
közötti hivatalos és félhivatalos kapcsolatok megszakadtak, és a Tajvani-szoroson
túli Kapcsolatok Szövetsége a szárazföldön és a tajvani Straits Exchange
Foundation között nem születhetnek új megállapodások a gazdasági és kulturális
változásokról. Ahogyan Hszi Csin-ping egy évvel korábban megjósolta, ha az 1992es konszenzus alapja sérül, a Strait-közi kapcsolatok visszatérnek a korábbi káosz és
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Ez nem jelenti azt, hogy Peking feltétlenül katonai eszközöket fog alkalmazni

szárazföldnek a külvilággal, különösen az ázsiai-csendes-óceáni térséggel való
. 28
megnövelte a kemény vagy puha taktikák alkalmazására vonatkozó mozgásterét,
így a kemény taktikák keményebbé, a puha taktikák pedig puhábbá váltak. Ha
nincs politikai konszenzus Peking és a Ma utáni Tajvan új vezetése között,
lehetséges, hogy Tajvan kisebb diplomáciai szövetségesei átállnak a szárazfölddel
való diplomáciai kapcsolataikra. A szárazföld szempontjából Tajvan nemzetközi
részvételének kérdése csak az "egy Kína" keretein belül oldható meg. Mindaddig,
amíg Tajpej nem próbálja megváltoztatni a szoroson átnyúló kapcsolatok status
quóját általában és diplomáciai szövetségesei számát különösen, Pekingnek nem

szempontjából, addig ezek csökke
éles konfrontáció által sújtott szigeten. Ha ez bekövetkezne, Tajpej így vagy úgy,
de hevesen reagálhatna Pekinggel szemben, és ezzel a Tajvani-szorosba ismét
korábbi feszültségeket hozna.
Ebben a helyzetben Peking fenntartja aszimmetrikus elkötelezettségi
stratégiáját.
tajvani párttal, és a KMT-vel szemben. Ezért a
jelenlegi KKP-KMT platformon kívül a városok közötti és az emberek közötti
kapcsolatok irányvonalai a városok közötti és az emberek közötti változások.
azonban, amely a "kék" tábor (a Kínához való közeledés vagy esetleges egyesülés
iránt fogékonyabb pártok, például a KMT) irányítása alatt áll, arra utal, hogy
támogató pártok, például a DPP) polgármesterekkel és bírákkal, hacsak nem
fogadják el az "egy Kína" keretet. Alacsonyabb szinten a városrészek és
városnegyedek, városok és községek, valamint a társadalmi csoportok a csere és

ni átlagemberek, különösen a
fiatalok, éppúgy meg fogják érezni, mint a nagyvállalkozók. Ahogyan a TAO
igazgatója, Zhang Zhijun 2016. szeptember 19-én megjegyezte, Peking
ragaszkodni fog az 1992-es konszenzushoz, a tajvani függetlenség op- pózásához,
a Tajvanösztönzéséhez, valamint a Tajvanibékés
29

EGYMÁS TÁRSADALMI RENDSZERÉNEKTISZTELETBEN
TARTÁSA
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politikai intézményei. Peking ezt a strukturális problémát úgy próbálta
megoldani, hogy növelte a
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az egyesülési modell vonzereje Tajvan számára. Az "egy ország, két rendszer"
gazdasági, politikai és társadalmi rendszerét. Bár az egyesülés utáni Kína
egységes állam maradna, a Tajvan által élvezett végrehajtó, törvényhozó és
igazságszolgáltatási hatáskörök minden bizonnyal feszegetnék az egységes
kormány intézményi határait, és a szárazföldi és a tajvani közigazgatás közötti
kapcsolatot inkább a szövetségi és az állami hatóságok közötti kapcsolathoz
tennék hasonlóvá. Tajvanon, Hongk
jogrendszerben gyökerezik, és nem a központi kormányzat által alaptörvények
formájában delegált. Az egyesülés után Tajvan megtartaná a jogot, hogy
gyakoroljon bizonyos szuverenitással kapcsolatos hatásköröket, miközben más
kvázi szövetségi kapcsolatot eredményezne Peking és Tajpej között. 30
Az "egy ország, két rendszer" kívánatos és megvalósíthatósága a felemelk
intézményépítéshez. Az "egy ország, két rendszer" legtöbb kínai tanulmánya az
almi és politikai rendszer örökké egymás mellett fog-

intézményi szakadékokat?
Kína modernizációjának hosszú folyamata során a Kínai Népköztársaság az
1978 között a rezsim úgy vélte, hogy a szocialista rendszer messze felülmúlja a
kapitalista rendszert, és elkerülhetetlenül felváltja azt. A reform és nyitás 1979-es
kezdete óta Peking inkább a kínai körülmények egyediségére támaszkodik, hogy
igazolja a szocializmust általában és a szocialista demokráciát különösen a kínai
anyaország számára. A kínai kormány által 2005-ben kiadott, A politikai
demokrácia kiépítése Kínában
egyetlen, abszolút és általánosan alkalmazható demokratikus modell. 31 A
felülvizsgált pártalapszabályzatban az osztályok kizsákmányolásának és a
társadalmi polarizációnak a megszüntetése már nem
szocializmus
körülményekre alkalmasnak tekintik, és nem az egyetlen útnak a világ más népei
számára. Bár a párt a 2012-es tizennyolcadik nemzeti kongresszusán felszólította
intézményeibe vetett bizalmukat, a szocializmust továbbra is a kínai helyzetre
alkalmasnak, nem pedig az összes ember számára egyetemes igazságnak
határozta meg. A pekingi "egy ország, két rendszer" formula, amely a

rendszerek képesek egymás mellett létezni és tanulni egymástól, ahogy azt Jiang
32

Míg az "egy ország, két rendszer" volt a standard modell, amelyet választottak.
Deng Hsziao-ping
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megpróbálta elfogadhatóvá tenni Tajvan számára, megismételve, hogy az "egy
különösen fontos a Peking által jóváhagyott 2017-es választási formula elleni
hongkongi társadalmi tiltakozások nyomán. Amikor 2014 februárjában
találkozott Lien Channal, Hszi kifejezte megértését, hogy a tajvaniak szeretik
(zhenshi) a maguk által választott társadalmi rendszert és életstílust. Bár a
társadalmi rendszer itt nyilvánvalóan magában foglalja a gazdasági és a politikai
rendszert is, a "becsülni" szó azt sugallta, hogy ezek a rendszerek jót tettek
tiszteletben tartja a tajvani társadalmi rendszert és életstílust, hanem meg is
33
akarja osztani a tajvaniakkal a szárazföld
Amikor Yu
Zhengsheng, a Kínai Népi Politikai Konzultációs Konferencia elnöke megnyitó
beszédet mondott a Hatodik Szoros Fórumon, megismételte, hogy Peking tiszteli
a tajvani társadalmi rendszert és életmódot, és értékekkel és elképzelésekkel
egészítette ki a listát. 34 Zhang Zhijun TAO-igazgató megismételte azt, amit Xi
mondott Lien Channak, amikor 2014 júniusában találkozott Kaohsiung
polgármesterével, Chen Chuval. Xi 2014. szeptemberi, az "egy ország, két
rendszer"integrációpárti küldöttséggel találkozott, ugyan
értelmezni.
Sok tajvani politikus azzal érvelt, hogy a Tajvani-szoros két oldala közötti
kollektív identitás hiánya
társadalmi rendszereknek
, a demokratizált Tajvan és a nem demokratikus szárazföld közötti
különbségnek, és ragaszkodtak a tajvani demokrácia fontosságához, mint a
egyesülési nyomással szembeni védekezési taktikához. 35 A
tajvani Lin Xinhua szerint azonban az a tény, hogy mintegy egymillió tajvani
üzletember él a szárazföldön, ahol a
önmagukban nem akadályozhatják meg a két oldal embereinek közeledését. 36 Li
Peng, a Xiamen Egyetem munkatársa szerint a két társadalom közötti
intézményi különbségek nem válhatnak problémássá mindaddig, amíg mindkét
37

Ez nem jelenti azt, hogy az intézményi különbségek kérdését, nem is beszélve
a konfliktusokról, teljesen figyelmen kívül lehet hagyni. Mint fentebb említettük,
az intézményi azonosulás a nemzeti identitás egyik fontos eleme. Mivel a két fél
vonást kell találniuk intézményeikben, különösen a kormányzás tekintetében.
Tény, hogy a szárazföldön a gazdasági rendszer az elmúlt harmincöt évben
drámai módon változott tervgazdaságból piacgazdasággá, ami a kapitalizmus és
a szocializmus közötti elméleti különbségeket kínai kontextusban egyre
jelentéktelenebbé, a tajvani üzletembereket pedig egyre kevésbé
kényelmetlenebbé teszi a szárazföldön. A civil társadalom, a társadalmi
szervezetek és az emberi jogok növekedésével a szárazföldön a Tajvani-szoros két
oldala közötti intézményi szakadék nagymértékben csökkent. Ahogy a szárazföld
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kapacitások az elmúlt években, Tajvan tapasztalatai a kormányzás és a
közpolitikák terén hasznos iránymutatással szolgálhatnak. Míg az "egy ország,
két rendszer" szelleme azt sugallja, hogy a
társadalmaknak lehetnek
saját intézményeik, a két rendszer egy országban való elhelyezése bizonyos fokú
lizhang)
kölcsönös látogatásokat tettek, és megosztották egymással munkahelyi
tapasztalataikat. Ez a gyakorlat segíthet a két fél közötti intézményi szakadék
csökkentésében helyi szinten. A városok közötti csereprogramok a tapasztalatok
elsajátítása révén hozzájárultak a kormányzati teljesítmény és az önkormányzati
ségének javításához a szárazföldön.
KÖVETKEZTETÉS

politikai/polgári

dimenziókban,

kihívást

jelentett

az

anyaország

azon

identitást. A tajvaniak többsége polgári és politikai szempontból tajvaniaként
-utóbb függetlenné válna. A tajvani tudatosság (tajvani yishi) és a
tajvani függetlenség gondolata közötti szakadékot Peking jól érzékeli, és mindent
hogy a tajvaniak túlnyomó többsége is elismeri, hogy a kínai nemzet része, jó
preferálják a függetlenséget az egyesüléssel szemben, és többségük még akkor
sem fogadná el a szárazfölddel való egyesülést, ha az utóbbi olyan demokratikus
intézményekkel rendelkezne, mint Tajvan.
társadalmi és politikai alapokra helyezszárazföld által kínált
gazdasági
iránti tajvani érzéseket semlegesíti a szigeten tapasztalható
társadalmi széthúzás; a két fél hasonló történelmi és kulturális hátterét
megszakította a japán gyarmati uralo
Mindezek az akadályok azt sugallták a szárazföld számára, hogy a Tajvanimcsak a
gazdasági modernizációra és integrációra, a kölcsönös kulturális cserére és
történelem és a két entitás közötti politikai kapcsolatok újraértelmezésére van
szükség, hanem a szárazföldön a közigazgatás és a politikai tervezés javítására is.
Más szóval, a kínai nemzeti identitás újjáépítése hosszú távú projekt, amely a
Tajvani-
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Kínai ifjúsági nacionalizmus a
Rou-lan Chen

körében kirobbanó
dühkitörésnek volt tanúja . 1 A parasztokkal és munkásokkal ellentétben, akik a
fiatalok (fenqing) lángja a hazafiság nevében égett. A belgrádi kínai nagykövetség
elleni 1999-es robbantás, a 2001-es kínai-összeütközés, a
2008-as pekingi olimpia és a 2012-es Diaoyu-szigetek (Japán által Senkakuszigeteknek nevezett szigetek) körüli viták nyomán a spontán tömeges tiltakozás
2012 szeptemberében, amikor a japán kormány megvásárolta a Diaoyuszigeteket, ami Kína száz városában is felháborodott tüntetéseket váltott ki.
vandalizmussal és gyújtogatással vonultak az utcára. A Diaoyu-szigetek körüli
1972-ben, az okinavai amerikai megszállás végén a japán kormány újra
megkezdte a Diaoyu-szigetek igazgatását, és ezzel kirobbantotta a vitát, amely
s
Tajvan
részeként követelte a Diaoyu-szigeteket, amelyeket 1972-ben
kellett volna adni kínai fennhatóság alá. A Diaoyu-szigetek feletti szuverenitás
eredeti japán igényének vitatása érdekében Tajvanon az 1970-es években
tömeges nemzeti diákmozgalmak törtek ki. Amikor 1996-ban a japán
ni a Diaoyuszigeteken.
nagyszabású diákmozgalom Tajvanon. A dilemma az volt, hogy a nacionalizmus
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94

Hatodik
fejezet

elkerülhetetlenül társadalmi mozgósítást váltott ki, amel
marad, könnyen a KMT autoriter rendszere ellen fordulhatott. Bizonyos
értelemben az 1970-es évek ifjúsági nacionalizmusát a KMT a tajvani kínai
1970-es években a Kínai Népköztársaságról a Kínai Népköztársaságra (KNK)
váltott a diplo- matikus elismerés.
növekedését a kormányzás mélyreható megváltoztatására irányuló
nyomás kísérte. Mivel azonban a KMT-kormány szigorúan korlátozta a politikai
részvételt, a fiataloknak nem volt hova hangot adniuk aggodalmaiknak és
stabilitás fenntartása érdekében a KMT nacionalizmust szított egy egyértelm
ellenséggel (Japán), ami hatékony stratégia volt, hogy elterelje a fiatalok figyelmét
a legitimációs problémáról és politikai támogatást szerezzen. Ezért a Diaoyudiskurzuson alapulva, hogy Japán elveszi a kínai terri- tóriumot saját magától. A
földrajzi térképek és a történelmi tankönyvek 1972-es új kiadásai révén a
Diaoyu-szigetek Kína elveszett földjeként jelentek meg. Röviden, az 1972-es
Diaoyu-szigetek mozgalom Tajvan nemze
fakadt, ami az anómia állapotához vezetett, amelyben a
2

etést levonni, hogy a 2000-es években a tajvani kínai
központú pedagógia inkább elfojtotta a Diaoyu-szigetek (Baodiao) védelmét
célzó mozgalom iránti lelkesedést, amelyet a tajvani fiatalabb generáció a
Tajvanon belüli, a Sztraithoz való csatlakozás támogatásával társított. 3 A tajvani
fiatalok körében a Diaoyu-szigetek Japán általi 2012látni online Japán-ellenes tiltakozásokat.
a vita. Amikor 1972-ben és 1996-ban a Diaoyukét hulláma fellángolt, Tajvanon és Hongkongban nagyszabású japánellenes
tüntetéseket tartottak, Pekingben azonban nem. A kínai hatóságok elfojtották az
megoldják. 4. Miért éledt fel 2012-ben a kínai fiatalok nacionalizmusa a Diaoyuszigetekkel kapcsol
generáció új nacionalizmusát "hivatalos nacionalizmusnak" vagy "pragmatikus
nacionalizmusnak" tekintették, amely egy olyan hazafias ethoszban rögzült,
5
amely a KKPKonkrétabban a KKP
1990-es és 2000-es évekbeli "hazafias nevelési kampányának" alkotását látták
megaláztatásra" összpontosítva próbálta alátámasztani a párt hanyatló
legitimitását azáltal, hogy a XIX. századi
külföldi hatalmaknak való ismételt behódolás révén. 6 Azt is megjegyezték, hogy
az Egyesült Államok referenciacsoportként való felhasználásával a hatóságok
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úgy vélte, hogy az 1990-es években egy olyan népi nacionalizmus is kialakult,
amelyet nem szabad összemosni a hivatalos nacionalizmussal. Mivel a KKP nem
8

A tudósok
elkedésével
hozták összefüggésbe, amely egyesítette a kínai kiberközösséget a külföldi
nyomással szemben. A kínai kibernacionalisták az internetet kommunikációs
központként, szervezeti platformként és ügyük megvalósítási csatornaként
használták. 9
A kínai fiatalok gondolkodásmódjának ismerete nélkül azonban nem tudjuk
megmagyarázni, hogy 2012-ben az egykor jelentéktelen Diaoyu-szigetek miért
váltak Kína elválaszthatatlan részévé a fiatalabb generáció számára. Miért
terjedtek el olyan gyorsan a Diaoyu-szigetekkel kapcsolatos tiltakozások, majd
szigetek bekerültek a fiatalabb generáció képzeletébe. Az identitásépítés
folyamatában Tajvan és Japán fontos referenciacsoportként szolgált a kínai
fiatalok számára. A második rész azt járja körül, hogy a kínai ifjúsági mozgalmak
miért fordultak nacionalista irányba, és miért galvanizáltak milliókat a Diaoyuszigetek körüli vitákban 2012-ben. Kína helyzete sok szempontból analóg volt az
1972-es tajvani Diaoyu-szigetek körüli válsággal. Konkrétan azt állítom, hogy a
ifjúság" jelensége a nemzeti büszkeség és a KKP iránti elégedetlenség
közötti ambivalenciából ered. Mi tette az 1980 utáni nemzedéket büszkévé,
-es ifjúsági megmozdulásokat.Agazdasági reformok három
évtizede után a KKP még mindig szorosan kézben tartja a politikai rendszert, és
a magas gazdasági növekedés fenntartásával legitimálja magát. Megmutatom,
megfigyelt kínai fiatalok hogyan találtak az interneten olyan nyilvános teret, ahol
levezethetik dühüket, eszméket terjeszthetnek és civil akciókban vehetnek részt,
ami mind-mind segítette a nemzeti identitás kollektív keresését. Végezetül
bemutatjuk, hogy az internet és a globalizáció közötti kölcsönhatások hogyan
váltották ki a felháborodott nacionalizmus újjáéledését a kortárs Kínában. A
globalizáció elkerülhetetlenül összehozza az embereket, és ez a tanulmány azt
vizsgálja, hogy egy olyan korban, amely az internet-hozzáférés fellendülésével
büszkélkedhet, a kínai identitást miért mindig egy idegen ellenséggel szemben

MIÉRT A DIAOYU SZIGETEK?

-es "tomboló ifjúság" jelenségének elemzésébe kezdenénk, fontos
tudni, hogy mikor és hogyan terjesztették ki a kínai fiatalok Kína határairól
alkotott képzeletüket a Diaoyu-szigetekre. Ahogy Tajvanon az 1970-es években,
a hatóságok a kínai fiatalok számára a Diaoyu-szigeteket is az elképzelt közösség
részévé tették, hogy biztosítsák saját legitimitásukat és alkalmazkodjanak a

Ifjúsági nacionalizmus a

változó nemzetközi és hazai viszonyokhoz.

97

98

Hatodik
fejezet

A vita félretétele
1968-ban, amikor a Kelet-kínaifedeztek fel, a Diaoyusem Kína, sem
szigetek iránt. A Diaoyu-szigetekkel kapcsolatos vita 1972-ben robbant ki,
amikor az Egyesült Államok az Okinawa Visszaszolgáltatási
zigetek közigazgatási jogait. A vita
középpontjában az állt, hogy a Diaoyu-szigetek Tajvanhoz tartoztak-e 1895
(Csing) kormány
átengedte Tajvant és "minden hozzá tartozó szigetet" Japánnak. A második
világháború végével az 1943-as Kairói Nyilatkozat, az 1945-ös Potsdami Kiáltvány
és a Japánnal kötött 1952rendelkezései szerint minden, Kínától
elcsatolt területet vissza kellett adni Kínának. Mind a Kínai Népköztársaság,
mind a Koreai Népköztársaság Tajvan részeként követelte a Diaoyu-szigeteket,
amelyeket 1972alá.
Japán eredetileg 1884-ben a terra nullius elve alapján követelte a Diaoyuszigetek feletti szuverenitást, és 1895
Tiltakozásul az 1970-es években hatalmas nemzeti diákmozgalmak törtek ki
Tajvanon és
között a kínai fiatalok belekeveredtek a kulturális forradalomba, és a városi
fiatalok nagy részét a "Le a vidékre" mozgalom révén vidéki régiókba telepítették
át. Bár az iskolák 1978-ban újra felvették a rendes tanrendet, az 1980-as években
a tantervben a forradalmi nézetek domináltak, amelyek célja a KKP
legitimitásának helyreállítása volt. 10 Ezért a kínai kulturális forradalom és reform
nemzedékei nem foglalkoztak a Diaoyu-szigetekkel. Ennél is fontosabb, hogy az
1970-es években mind Japán, mind az Egyesült Államok a diplomáciai
kapcsolatok normalizálása érdekében közeledett Kínához. Mivel nagyon érdekelt
abban, hogy a Kínai Népköztársaság a Kínai Népköztársaság helyébe lépjen,
1972-ben és 1978-ban úgy döntött, hogy lekicsinyli a Japánnal fennálló

Tajvan és a japán akciók árnyéka
Három évtizedes hallgatás után a KKP elkezdte kifejezni aggodalmát a Di- aoyuszigetek miatt. Az 1970990-es évek közepéig a Tokió és Peking
közötti területi vitát a "vita elhallgatásáról" szóló hallgatólagos megállapodás
tartotta kordában.11 Mindazonáltal az 1990-es évek közepe óta a japán politika
egyre nacionalistábbá vált
1996-ban, nem sokkal azután, hogy a japán kormány a Szenkaku-szigetekre
összpontosuló kétszáz tengeri mérföldet Japán kizárólagos gazdasági övezetének
(EEZ) nyilvánította, egy japán nacionalista csoport újjáépített egy világítótornyot
az egyik vitatott szigeten, felháborítva a tajvani és hongkongi kínai
nacionalistákat. A japán jobboldaliak felemelkedése
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A nacionalizmus nyilvánvalóvá vált, amikor 1999-ben Tokió polgármesterévé
választották Shintaro Ishiharát, aki 1989-ben A Japán, amely nemet tud mondani
címmel hazafias könyvet írt, és bejelentette, hogy a tokiói metropolita kormány
2012 áprilisában tervbe vette a SenkakuA japán kormány 200
hovatartozású Senkaku-szigeteken, hogy bizonyítékot szolgáltasson Japán
-ös japán tankönyvátvilágítás eredményeként az
-szigetekre való
hivatkozások száma, hogy alátámasszák azt a hivatalos nyilatkozatot, miszerint a
Senkaku-szigetekkel kapcsolatban "nincs területi probléma" Tajvannal és
Kínával. 12 A KKP vezetése számára a Diaoyu-szigetek szuverenitásával
kapcsolatos kötélhúzás elvesztése Japánnal szemben nemcsak legitimitását ásná
alá, hanem veszélyeztetné a szigetek közelében található hatalmas
Eközben
Lee Teng-hui 1996-

függetlenség felé tolódott el.

kormány csak langyos nyilatkozatokat tett, amelyekben követelte a Koreai
Népköztársaság szuverenitását a vitatott szigetek felett. Ahogy a tajvani
Diaoyu-szigetek
védelmét célzó mozgalom iránti lelkesedés alábbhagyott. A Diaoyu-szigetek
kérdését, amelyet a fiatalabb
fiatalabb
generációk a Tajvanon belüli egyesítés támogatásával társított, "politikailag
inkorrektnek" bélyegezték. 1996-ban a Diaoyu-szigetek körüli kizárólagos
gazdasági övezetre vonatkozó japán követelés arra késztette Lee Teng-huit, hogy
megismételje a Koreai Köztársaság szuverenitását a vitatott szigetek felett, de
halászati tárgyalásokat. A tajvani kormány a DPP-korszakban (2000-2008) is
inkább arra törekedett, hogy a tajvani halászok történelmi halászati jogairól
tárgyaljon Japánnal a vitatott vizek körül. 2005 februárjában egy világítótorony,
amelyet japán aktivisták 1978-ban állítottak fel a legnagyobb Diaoyu-szigeteken,
a japán kormány
elkergették a tajvani halászhajókat, ami tiltakozást váltott ki a tajvani halászok és
a Diaoyu-szigeteki aktivisták körében. A halászok dühére válaszul Csen Sui-bián
ani halászhajók védelmére, és még a Pengjia-szigetre
is betette a lábát, hogy követelje Tajvan szuverenitását a Diaojü-szigetek felett.
Ugyanakkor kijelentette, hogy a tajvani kormánynak a halászati jogok kérdését a
kezelnie, hogy elkerülje a helyzet
bonyolítását és a feszültségek fokozódását. A KMT törvényhozói bírálták Csen
Suj-bian válaszát, mint ami csupán "színjáték", Tajpej polgármestere, Ma Jing-jeou
pedig azt mondta, hogy az a bátorság hiányáról tanúskodik.
A szuverenitás kérdésének éveken át tartó bagatellizálása után Tajvan és Japán
végre
2005 augusztusának végén diplomáciai áttörést értek el. A japán parlament
elfogadta
törvényt
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Kínának. Ezért ezt a lépést úgy tekintették, mint egy szakítást Japán
egyensúlyozásából a Tajvan-keresztúri kérdésben. A tajvani szuverenitás kérdése
érzékenyen érintette Kínát, különösen azután, hogy
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Lee Teng-hui 1999-ben a Tajvan és Kína közötti kapcsolat meghatározására
"különleges államközi kapcsolatokat" hirdetett, majd egy 2002-es, egy okinawai
prefektúrai helyi napilapban megjelent interjúban kijelentette, hogy a Diaoyuszigetek valójában Japánhoz tartoznak. 13 Kína számára a Diaoyu-szigetek feletti
szuverenitásának újbóli
vált, mivel a szigetek
közvetlen kapcsolatban állnak Kína Tajvanra vonatkozó igényével, és fordítva. A
nemzeti egység elengedhetetlen volt a KKP legitimitá
amely a Szovjetunió összeomlása után hanyatlásnak indult. Röviden, a
Japánban és Tajvanon erodálták Kína hosszú távú
politikáját, a "vita félretételét".
Egy elképzelt közösség építése a Tajvannal való
kapcsolatokon keresztül
A XXI. század elején a KKP szándékos reklámkampányba kezdett, hogy a kínai
fiatalokban azt a képet keltse, hogy a Diaoyu-szigetek elválaszthatatlan kínai
e
-ben a Kínai
Népköztársaság Oktatási Minisztériuma kiadta az alapoktatási tantervi
reformtervezetet (Trial), amely a kínai hazafias nevelés két meghatározó témáját
helyezte a középpontba: A kínai hagyomány és történelem, valamint a nemzeti
egység és területi integritás. 14 Ezenkívül a Népoktatási Sajtó által kiadott új
tanítási kézikönyveket úgy változtatták meg, hogy azok tükrözzék a KKP új
álláspontját a területi követeléseivel kapcsolatban. Például a "Tajvan: A 8.
évfolyam I. földrajzában a "Kína szent területének része" témakörben a tanárokat
arra ösztönzik, hogy a tanulók térképek segítségével azonosítsák Tajvan és a
hozzá tartozó szigetek, köztük a Diaoyu-szigetek helyeit. A középiskolai

bemutatásával. E cél elérése érdekében a javasolt tanítási utasítás a Kelet- és Délkínai-tengeren található szigetek illegális elfoglalásának megvitatása, és annak
bemutatása, hogy ez hogyan veszélyezteti Kína érdekeit és a hajózás szabadságát.
15
Kína térképcsatába keveredett Japánnal is a Diaoyu-szigetek feletti történelmi
követelései és törvényes joga alátámasztásáért. Mint minden, a témával
Coastal Defense
Stretch- ing Thousands of Miles
szigetek 1561-ben bekerültek Kína tengeri védelmébe.16 Számos más térképen
látható, hogy a Diaoyu-szigetek navigációs segédeszközként szolgáltak a Kína és
a Rjúkjú Királyság közötti adományozói küldetésekhez. Az 1767-ben készült
Nagy Egyetemes Földrajzi Térképen látható, hogy a Diaoyu-szigetek, mint Tajvan
halászterületének része, a Csing Birodalom területéhez tartoztak. A Pierre M. Lapie
francia térképész által 1809-ben készített Kelet-kínai-tengeri part menti államok
térképe a Diaoyu Dao, Huangwei Yu és Chi- wei Yu szigeteket Tajvannal azonos
színezte. Ezeket a térképeket úgy tekintik, hogy azok abból kiindulva
készültek, hogy a Diaoyu-szigetek a XVI. sz
terra nullius voltak, ahogyan azt Japán állítja.
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-szigetek mint a kínai
nemzeti közösség részei bekerültek a fiatal generáció képzeletébe.
Diaoyu-szigetek a Kínai Népköztársaság területének szerves részét képezik,
amelyek célja a Kínai Népköztársaságnak a vitatott szigetekre vonatkozó
igényeinek
-ban, nem sokkal azután, hogy Ma Ying-jeou
letette az elnöki esküt a Kínai Népköztársaság elnökeként, egy tajvani halászhajó, a
Lien Ho elsüllyedt, miután összeütközött a japán parti
szigetek közelében. A Ma-kormány azonnal nyilvános bocsánatkérést és kártérítést
követelt a Lien Ho miatt, felfüggesztette a halászati tárgyalásokat, és visszahívta
Hszü Sih-kai-t, Tajvan japán követét, aki egy évtizeden át hivatalos diplomáciai
kapcsolat hiányában kezelte a Tajvan és Japán közötti kétoldalú kapcsolatokat. A
KMT törvényhozói tovább mentek, és a haditengerészet La Fayette fregattjának
fedélzetén utat szerveztek a vitatott vizekre. A DPP törvényhozói úgy látták,
hogy ezek a lépések megnyitják az utat a Pekinggel való kapcsolatok szorosabbra
-Csiang-csúcstalálkozóra, amely a
Tajvan és Kína közötti keresztszámára ez volt a kezdete annak a kísérletnek, hogy a kérdésben érdekközösséget
hozzon létre Tajpejjel. Négy nappal a Tajvan-közi csúcstalálkozó után Kína két
küldött a Kelet-kínai-tengerre, hogy
tényleges elle
média a telítettségig tudósított, új szakaszt jelentett Kína és Japán problémás
kapcsolatában, és a "vita félretételének" végét jelentette. 2010 óta, amikor egy
kínai halászhajó összeütközött
Kína azóta nagyobb lendületet vett a Diaoyu-szigetekkel kapcsolatos vitákban
és háttérbe szorította Tajvan válaszát ebben a kérdésben. 2012 augusztusában a
Maérdekében javasolta a kelet-kínai-tengeri békekezdeményezést - egy olyan tervet,
amelynek célja a viták félretétele és a kelet-kínai-tengeri viták békés rendezése
kölcsönös tárgyalások
tette a Kínai Népköztársaság számára, hogy érdekközösséget alakítson ki
Tajvannal a Diaoyu-szigetek feletti szuverenitási követelésekkel kapcsolatban. A
Bei- jing válasza azonban nem volt túl lelkes. A kínai Tajvan-ügyek hivatalának
igazgatója, Wang Yi - visszafogottan - úgy nyilatkozott, hogy Kína tud a
-kínai-tengerrel kapcsolatban
mindig is kristálytiszta volt. A Diaoyu-szigetek kérdésében Kína
dominanciájának hangsúlyozása érdekében a kínai állami média és az online
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2012. szeptember 11-én, egy héttel a mandzsúriai incidens nyolcvanegyedik
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ami Kína száz városában okozott felháborodást, és egymillió fiatal utcai
tiltakozását váltotta ki. Miért vált egy földdarab a térképen a kínai ifjúsági
-ben? Miért vált a nemzeti érzés
Fogalomalkotás
kínai
nacionalizmus, a fiatalság és a felháborodás fogalmát. A kínai nacionalizmussal

jelentéstartalmakkal bír, meghaladja e fejezet kereteit. Ebben a tanulmányban a
kínai nacionalizmus a
odaadást jelenti. Az ifjúság az 1980 utáni generációra vagy "ezredfordulósokra"
utal, akik Kína reformjának és megnyitásának
, és akik
átélték a Tiananmen incidenst és a Hazafias Oktatási Kampányt. Elméletileg egy
olyan csoportot, amely "közös történelmi emlékekkel rendelkezik, mivel
n, "politikai generációnak" tekintik.17 E meghatározás
alapján a kínai embereket öt politikai generációra lehet osztani: a háborús
forradalom generációja (1944-61), a
reformgeneráció (1962-80), az 1980 utáni generáció (1981-90) és az 1990 utáni
generáció (1991felháborodást ebben a tanulmányban úgy
határozzuk meg, mint a Kína fennmaradásának és jólétének védelmében érzett
jogos haragot.
Adatok
A kutatási kérdések feltárásához
adatformára támaszkodik.
People's Daily
honlapján, amelyet 1999-ben hoztak létre, hogy a belgrádi kínai nagykövetség
amerikai bombázása miatti kínai dühnek adjon hangot. Nem sokkal azután,
legfontosabb online fórumává vált. A Liao wang dong fang zhou kan (Oriental
outlook) által 2008tartozott. 18
nacionalizmus érvényes megfigyelési egységeként szolgálhat. Ez a tanulmány
megjelent kommenteket és vitákat, hogy megértse a kínai ifjúsági
nacionalizmust, annak kialakulását és 2012-ben Japán-ellenes nacionalizmussá
alakulását. Az elemzéshez szükséges adatokat a Strong Nation fórumon a Diaoyuszigetek kifejezést tartalmazó hozzászólások
.
ugyanazon internetfelhasználók hasonló
bejegyzései törlésre kerültek, hogy korlátozzuk a spam- ming mennyiségét az
oldalon, illetve hogy elkerüljük a prominens felhasználók azon kísérletét, hogy
megsokszorozzák a saját
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vélemények. Összesen 1355 érvényes, a Diaoyu-szigetekkel kapcsolatos
hozzászólást
elemzéséhez a továbbiakban tartalomelemzést alkalmaztak. Az automatizált
(teljesen számítógépes) tartalomelemzés hátrányainak elkerülése érdekében,
amely hajlamos önkényes asszociációkat létrehozni a szavak és kifejezések
között, és figyelmen kívül hagyni az egyes bejegyzések kontextusát, a bejegyzések
olvasása és kódolása ebben a tanulmányban kézzel történt. 19 Minden egyes
hozzászólásból annyi információt húztunk ki, amennyit csak tudtunk, oly
ok, állásfoglalás, a KKP-vel, Japánnal, az Egyesült Államokkal és Tajvannal
6. táblázatot). Mivel a tartalomelemzés
, hogy megbizonyosodjon az eredmények
megbízhatóságáról. Ezt a tanulmányt két másik adatforrással egészítették ki.
People's Daily által 2012-ben és 2013-ban végzett, a hazafias
Ennek az adattípusnak több
is jól illeszkedett ehhez a kutatáshoz. A legnyilvánvalóbb, hogy a
felmérés az egyéni autonómiára és a független gondolkodásra vonatkozó
kérdéseket tett fel az 1980 utáni generáció számára. Az utolsó adatforrás a World
Values Survey által 2012-ben Kínában készített személyes interjúkból állt, amely az
értékeket és a kulturális változásokat követi nyomon
tizennyolc év feletti kínai állampolgárok alkották. E három adathalmaz elemzése
és azt, hogy miért tört ki 2012-ben a kínai ifjúsági nacionalizmus.
Az adatok korlátai
némi szkepticizmussal
találkoztunk a
lehetséges torzításhoz.
Kínában a vidéki internetpenetráció 2013ban is nagyjából 27,5 százalékos maradt, szemben a városi területek 62 százalékával.
Ez a vidéki fiatalok alulreprezentáltságához vezetett a mintánkban. Bár a vidéki
lakosság alig több mint fele használja az internetet, viszonylag nagyobb arányban
(55,3 százalék) tartoznak a 20-40 éves korosztályhoz, ami 2013-ban a vidéki
lakosság közel kétharmada volt, hasonlóan a városi arányhoz. 20 Ebben a
tekintetben kizárhatjuk a szelekciós torzítással kapcsolat
második
People's Daily, a KKP Központi Bizottságának egyik szerve irányítja. Az
Nemzet Fórum általános irányelvei az államhatalom felforgatására való felbujtás,
a szeparatista mozgalmak és az illegális tevékenységek tiltását és cenzúrázását
tartalmazzák. 21 Az olyan kényes témákról szóló üzenetek, mint a Tiananmen és a
Fálun Gong, biztosan nem jelenhetnek meg. Ha a viták túllépik a KKP
címeket és a regisztrált neveket. Bizonyos mértékig korlátozzák a
szólásszabadságot a weben, ami a közvélemény elfogultságához vezet. A
kormány azonban viszonylag toleráns az olyan online vitákkal szemben, amelyek
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kritikusak
a politikájával szemben, de a nacionalista érzelmekre apellálnak. A
fejezet
becsült törlési arány körülbelül 1-1,5 százalék. 22 Továbbá, mivel a SINA, a
Tianya és számos más, magán
politikai fórumok megszaporodtak, a KKP egyre inkább
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jó helyszín a kínai ifjúsági nacionalizmus megfigyelésére, mivel ott jelenik meg
nagy mennyiségben. Az online felmérés kutatási adatként való felhasználása
szintén találkozhat az önmeghatározás torzításával. A probléma az, hogy mivel a
válaszadók eldönthetik, hogy részt kívánnak-e venni a felmérésben, bizonyos
csoportok felülreprezentáltnak bizonyulnak, például a fiatal korosztályok, a
aszadók nem képviselik a teljes népességet. Az
önszelekciós torzítással kapcsolatos aggodalmakat azonban enyhíthetjük, mivel e
tanulmány célja a fiatalok, nem pedig az általános népesség vizsgálata.
A 2012-ES DIAOYU SZIGETI INCIDENS: A "TOMBOLÓ
IFJÚSÁG" JELENSÉGE

Miért éledt fel és eszkalálódott a kínai ifjúsági nacionalizmus 2012-ben? A kínai
kampányt
indítottak a világhálón a japán termékek bojkottálására, ami a japán autók
eladásainak zuhanásához vezetett, és ennek következtében a Toyota és a Honda
kénytelen volt ideiglenesen leállítani a kínai gyártást. Vajon a mozgalom csupán egy
tükrözött, vagy pedig a Kína kivételes gazdasági növekedésére való nemzeti
büszkeséget, az elnyomás körülményeinek meghaladására való törekvést?
A KKP iránti ambivalencia által vezérelve
nemzeti
büszkeség és a KKP-ben való csalódás közötti ambivalenciából ered. Amint az az
6. táblázat) látható, az internetes hozzászólások mintegy
n szuverenitással
rendelkezik a Diaoyu-szigetek felett, amelyeket ma Japán illegálisan elfoglalt.
Amint az a 20127. táblázat), az
1980 utáni generáció 91,4%-a büszke Kínára, és
84,1 százalékuk hajlandó lenne harcolni Kínáért egy esetleges háború esetén, ami
2012-es DiaoyuFórumot (6. táblázat) elárasztották a KKP-ben való szégyenkezést és
A hozzászólások 16,6 százaléka bírálta a KKP-t, amiért "túlságosan puha"
s a

szándékkal el akarják terelni az emberek figyelmét a gazdasági lassulásról. Az
problémát". Mi az, amire az 1980 utáni generáció büszke, de mégis szégyelli
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magát? fejezet
Az 1990-es évek elején a kínai szocializmus gyeng
piaci
átalakulása és a Szovjetunió hirtelen összeomlása miatt a kínai szocializmus
keresésére adott okot.
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-szigetekkel kapcsolatos vitáról
Téma

Százalékos
arány

Szarkasztikus üzenetek

19.2

Csalódás a CCP-vel

16.6

Alkategória

Százalékos
arány

Ellentmondásos figurák
A KKP kigúnyolása
Dicsekvés, hencegés a tervekkel,
hogy
elfoglalni a szigeteket
Egyéb

4.1
5.0
3.5

Háborús nyilatkozat
Mindenáron visszaszerezni
Elkerülhetetlen háború

6.9
2.8
2.6

6.6

3.8
A Diaoyu-szigetek
elválaszthatatlanok
Kínától

8.5

12.3
Felbontás beszélgetés útján

4.3
4.3

Tajvani

6.5

12.3

Etnikai sértések

USA-val szembeni

Egyéb

5.8

5.9

fontosságú
Tajvannak cselekednie kell, hogy
jelezze a Diaoyu-szigetek

4.2

Japán provokációja
Japán ambíciói

1.9
4.7

Obama külpolitikai fordulat
Ázsia felé
Okinawa megszállása

6.1

Japán ellen
Az USA ellen

3.7
2.1

A Japán- és az USA-párti
hozzáállás hazafiatlannak
nevezése
Irracionálisnak nevezi a Japánés USA-ellenes hozzáállást

2.1

6.2

3.8

11.3

Forrás: bbs1.people.com.cn/.

egy új ideológiáért. Az 1991-ben meghirdetett és 1994-ben már teljes mértékben
hazafias nevelést Jiang Zemin kezdeményezte az ideológiai vákuum
betöltésének reményében. A kínai hazafias nevelés tartalma, a hazafiság
újjáélesztése a hanyatló szocializmus helyettesítésére, két domináns témát ölelt
fel: A kínai hagyomány és történelem, valamint a nemzeti egység és területi
integritás. A hazafias nevelés és a 2001 óta tartó oktatási reformok révén az 1980
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egy korábbi
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7. táblázat Nemzeti pr ide és hazaszeretet Kínában 2012-ben
Generáció
Háborús
nemzedék
(1943

Nagyon büszke
Elég büszke
Mennyire
büszke a
nemzetiségre

Nem túl büszke

Egyáltalán nem
büszke
Összesen
Igen
Hajlandóság
hogy harcolj
a hazádért

Nem
Összesen

A
kulturális
forradalo
m
nemzedék
e (194461)

Reformn
emzedék
(1962-80)

1980
utáni
generáció
(1981-90)

Össz
esen

N
%
N
%
N
%

41
33.9
68
56.2
11
9.1

124
24.2
313
61.1
72
14.1

212
24.9
557
65.3
75
8.8

123
23.2
362
68.2
41
7.7

500
24.8
1300
64.5
199
9.9

N

1

3

9

5

18

%
N
%

0.8
121
100.0

0.6
512
100.0

1.1
853
100.0

0.9
531
100.0

0.9
2017
100.0

N
%
N
%
N
%

88
70.4
37
29.6
125
100.0

392
70.8
162
29.2
554
100.0

740
81.6
167
18.4
907
100.0

470
84.1
89
15.9
559
100.0

1690
78.8
455
21.2
2145
100.0

Forrás: World Values Survey in China (2012). WVS [World Values Survey], 6. hullám (2010-2014), Kína 2012, a
Pekingi Egyetem Kortárs Kína Kutatóközpontja (RCCC) által 2012-ben készített felmérés. Az adatok a
www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp

A

harminc éve tartó gazdasági reformokra és a világ felé való nyitásra építve Kína
figyelemre méltó gazdasági növekedése soha nem látott szintre emelte a nemzeti
önbizalmat, ami a kínai nacionalizmus új korszakát alapozta meg. Michel
Oksenberg ezt "magabiztos nacionalizmusnak" nevezte, amely türelmes és
mérsékelt, és abban a bizonyosságban gyökerezik, hogy Kína a gazdasági
növekedés révén végül visszanyerheti nagyságát. 24 Nagyjából az 1980 utáni

el a Diaoyu-szigeteket az anyaország

hozzászólások 4,3 százaléka a tárgyalások vagy gazdasági szankciók révén
tö
elleni hadüzenetet sürgette (6. táblázat). "Ez egy gyerekjáték, mert vannak
atomfegyvereink". Körülbelül
2.8 A hozzászólások 2,6 százaléka azt állította, hogy Kínának mindenáron vissza
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a az volt, hogy Tajvan Kína
elidegeníthetetlen része. "A Strait-közi egyesülés megkönnyítése megkönnyítené a
alkalmazását a kérdés megoldására. Összefoglalva, a hazafias nevelés és Kína
rendkívüli növekedése következtében a kínai fiatalok egyre inkább büszkék Kína

Mindazonáltal Kína világgazdasági integrációjával Kína számára nem
nemet mondani. Széles körben elismert tény, hogy Kína gyors integrációja a
világgazdaságba fokozta az államközi konfliktusokat. A hazafiság fenntartása és a
hatóságok számára. 25 2003 decemberében Wen Jiabo kínai miniszterelnök a
Harvard Egyetemen tartott beszédében a békés felemelkedés kifejezést használta.
26
kés hatalomra jutás a KKP
prioritása. A párt azzal bizonyította békés hozzáállását, hogy
aktívan részt vett a nemzetközi szervezetekben, házigazdája volt az olimpiai
játékoknak, és nem kevesebb, mint tizenkét országgal folytatott többoldalú
kereskedelmi tárgyalásokon vett részt. 2012-ben, a KKP tizennyolcadik
konferenciáján a piaci nyomás és a Japánnal szembeni kemény válaszlépések
vel a Diaoyu-szigetekkel kapcsolatos
folyamatos
területi
viták
akadályozták
a
Kína-Japán-Dél-Korea
Egyesült Államok visszatérése az ázsiai-csendes-óceáni térségbe kritikus kihívást
jelentett Kína politikai és gazdasági befolyása számára. Konkrétan 2010 óta
folynak a tárgyalások az Egyesült Államok vezette Csendes-óceáni Partnerség
(TPP) létrehozásáról, amely a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét
fogja alkotni, Kína felemelkedésének megfékezésére tett kísérletként. Ezek az
törekedjen az akadályok csökkentésére irányuló szabadkereskedelmi
megállapodások megkötésére Japánnal és Dél-Koreával, hogy kihasználhassa az
ASEAN-on és a csendes-óceáni térségen belüli hatalmas kereskedelmi potenciált.
Kína nagyon jól tudja, hogy milyen ára van annak, ha Japán katonai
válaszlépésbe kezd. Bár a kínai
és
küldtek a vitatott vizekre, hogy bebizonyítsák, hogy Japán nem
arra, hogy partra szálljon a szigeteken, vagy hogy gazdasági szankciókat vezessen
be Japán ellen. Sok kínai fiata
Christopher Hughes szavaival élve "a dacosság megnyilvánulásának" tekinti. 27
Ennek eredményeképpen a KKP-vel szembeni ambivalencia cselekvésre sarkallta
az 1980 utáni generációt.

Hogyan tudja ez a büszke nemzedék minimalizálni a nemzeti büszkeség és a CPP
csalódottsága miatti érzelmi konfliktusokból
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agresszió és a radikális mozgalmak gyakran a szorongások és bizonytalanságok
következményeként alakulnak ki. 28 A kínai ifjúsági tiltakozó mozgalmak is ezt a
dinamikát mutatják. Három évtizedes gazdasági reformok után a KKP még
mindig szorosan kézben tartja a politikai irányítást. Az állam által szankcionált
olyan csatornákkal, amelyeken levezethetik dühüket. Míg a közvetlen választások
nyilvános színtér sem, ahol kifejezhetnék elégedetlenségüket. Ahhoz, hogy a
Diaoyu-szigetek kérdésében a kínai fiatalok a virtuális valóságról a kollektív
cselekvésre térjenek át.
Egy nagy csoport, például egy nemzet kollektív cselekvésének akadályainak
leküzdéséhez kétféle eszközre van szükség - hatékony intézményekre, amelyek
29

eszközt illeti, az internet megjelenése Kínában mozgósító hatást gyakorol azáltal,
hogy csatornákat nyit az állampolgári szerepvállalás és az eszmék terjesztése
vezetett. Az internetalapú kommunikáció térhódítása a kommunikáció egy új
formájának megjelenését jelzi: a tömeges önkommunikációét, amely "a
tartalomban saját maga által generált, a kibocsátásban saját maga által irányított,
a befogadásban pedig sokan maguk választják ki, akik sokakkal
kommunikálnak".30 Az egyének a BBS-en, blogokon, Weibo-n, Tencent QQ-n és
más közösségi médiumokon keresztül építik fel saját tömegkommunikációs és
aszinkron vitarendszerüket ette a polgári
szerepvállalást és új csatornákat nyitott az eszmék terjesztése számára. Az elmúlt
-ben már
több mint hatszázmillióan használták az internetet. Az internet virtuális
közösséggé vált az 1980 utáni kínai nemzedék számára, akik az
internethasználók közel kétharmadát teszik ki. 31 Így az internet a kínai fiatalok
számára a nemzeti érzelmek kifejezésének és megvitatásának eszközeként, az
atomizált egyének kollektivitássá való egyesítésének eszközeként, valamint a

oktatási
hozzon létre egységesített nyelvek és homogenizált kontextusok használatával,
amelyekkel a nacionalizmus egységes diskurzusát hirdeti. Ahogy a 2014-es
ás Kínában folyamatosan növekszik, több mint
32
kétezer egyetemmel és több
Az oktatás
többet tesz, mint az állam és a kormányzó párt iránti lojalitás ápolása, vagy egy
elképzelt közösség felépítése a Diaoyu-szigetek beolvasztása érdekében: egy
jobban tájékozott és nyitottabb nemzedéket is nevel, növelve a képességüket az
információk hitelességének vizsgálatára, a szkepticizmusra és a hatóságok
People's Daily online
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Ami a cselekvést illeti, a People's Daily által 2012. október 21. és 31. között szintén a
populizmusról végzett online közvélemény-kutatás szerint az 1980 utáni
generáció 42,8 százaléka helyeselte a hazafiság érdekében indított radikális
mozgalmakat, szemben a korábbi generációk 32,4 százalékával. 33 Ezek az
eredmények magyarázatot adnak arra, hogy miért váltott ki heves tiltakozásokat
a Diaoyu-szigetek 2012-es japán megvásárlása, annak ellenére, hogy a kormány
nyugalomra és önmérsékletre kért. 34 Más szóval, az oktatás hatásai januszi
serkenti a hazafiságot a
fiatalokban, hanem mechanizmusokat is teremt számukra, hogy korrigálják az
államot, ha úgy érzik, hogy a kormány rossz útra tévedt. Az utcán a fiatal
k azt kiabálták, hogy "Soha ne felejtsük el a nemzeti megaláztatást" és
"Védjük meg Kína elválaszthatatlan teris kiadták a dühüket, azzal vádolva azt, hogy "szégyenletesen gyenge", és arra
sürgetve, hogy "döntse le Japánt".

-szigetek miatti tiltakozások? A
felháborodott kínai nacionalizmus 2012hogy az
fontosságú most az Egyesült Államok megfékezésének szükségessége"), és hogy
ez áll Japán nemzeti felemelkedése mögött. A fórumon (6. táblázat) a
Az
teljes minta 6,1
százaléka)
-szigetek Japán általi
államosítása az Egyesült Államok összeesküvése volt a Japán és Kína közötti
-csendesóceáni térségben. Az Egyesült Államok és Japán közötti kölcsönös
-japán közös
aggodalmakat. Kijelentették, hogy Japán nem merne háborút indítani az
Egyesült Államok jóváhagyása nélkül. A másik fele (az összes hozzászólás 6,2
százaléka) történelmi okokat keresett arra, hogy miért az Egyesült Államok a
-szigetekre
-as Kairói Nyilatkozatra, az 1945-ös Potsdami Kiáltványra és
az 1951-es San Franciscóalapultak. A szigetek azonban soha nem kerültek vissza Kínához, mivel a
Ryukyu-szigetek a második világháború végén amerikai közigazgatás alatt álltak.
"A Diaoyu-szigeteket amerikai bombázási gyakorlatra használták, hogy
teljesítsék az USA mohóságát" is, hogy az 1971-es OkinawaÁllamok s
Diaoyu-szigetek feletti szuverenitás kérdését, és ezzel ablakot nyitott az Egyesült
Államok számára, hogy bevethesse magát Ázsiában.
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kijelentette, hogy az Egyesült Államok ismét Ázsia felé fordul, ami kritikus
kihívást jelent Kína politikai és gazdasági befolyása számára. Gazdasági
szempontból
Obama
a
2011-es
Ázsiai-Csendes-óceáni
Gazdasági
amely az ázsiai-csendesnyitná meg, és a globális GDP 40 százalékát tenné ki. A TPP-hez való

amelyek stratégiai
szabadkereske

szempontból

kizárnák

Kínát

a

világ

legnagyobb

a TPP-re, mint Kína felemelkedésének megfékezésére szolgáló eszközre. Sok
ai imperializmus újjáéledése" és "az
USA hegemóniája a világ felett". Az Egyesült Államok és Kína közötti hatalmi
rivalizálás 2012-ben tovább bonyolódott, amikor az Egyesült Államok rábeszélte
Japánt, hogy csatlakozzon a TPP-tárgyalásokhoz a Kínával a Diaoyu-szigetek

-szigetekre, és kötelezi az
Egyesült Államokat, hogy fegyveres támadás esetén megvédje azokat. Még
ugyanebben az évben az Egyesült Államok és Japán közös katonai gyakorlatokat
kezdett. Az Egyesült Államok katonai szerepvállalásának kiterjesztése Japán és
Kína konfliktusában fokozta a Kína blokkolására irányuló, ki nem mondott
amerikai céllal kapcsolatos aggodalmakat, különösen miután a japán Liberális
választásokon, ami arra ösztönözte az új japán miniszterelnököt, Shinzo Abe-t,
hogy határozottabban képviselje a Diaoyu-szigetekkel kapcsolatos kérdéseket. Az
Abe-kormány 2013-ban kijelentette, hogy a TPPJapán biztonságát. Tovább folytatta a japán alkotmány újraértelmezését, hogy
engedélyezze a kollektív önvédelemhez való jogot.
Japán és az Egyesült Államok gazdasági és katonai elszigetelése, és válságérzetük
a Kína évszázados megalázottságának és a hidegháború alatti elszigeteltségének
-

célozni. Az identitás a hovatartozásról szól, arról, hogy mi a közös a saját
csoportoddal, és mi különböztet meg másoktól. 35 Ezért az identitás
szükség van
keresztül a csoportok közötti különbségek szignálódnak. 36 A fiatal kínaiak
számára azonban nehéz a "mi" világos fogalmának kialakítása. A kulturális
forradalom alatt rengeteg kulturális kincset és hagyományos értéket irtottak ki.
Kínában, mert a kultúra szimbólumai és eszményei olyan súlyosan sérültek. A
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méltó elvek, amelyek inspirálhatják az embereket. 37 Ráadásul Kínában a
kommunizmusból a kapitalizmusba való átmenet az anómia állapotához

új generáció elszigetelt magatartást tanúsít, és elveszíti a másokkal való értelmes
kapcsolatokat. Ezért az 1980 utáni generáció kínai identitása önmagában is
állami építkezés eredménye. Mindazonáltal a nemzetközi konfliktusok
növekedésével a kínai fiatalok egyre inkább tudatában vannak a kínai nemzethez
való tartozásuknak abban az értelemben, hogy azt fenyegetettnek érzik, és
- Japánnal és az Egyesült Államokkal - szemben.
A második mechanizmus, amelyet a fenyegetettség és a válság érzése biztosít,
a kollektív ellenállás motivációja. A kínaiak már egy évszázada küzdenek az etnikai
sikerei ellenére a "megaláztatás évszázadának" narratíváját a történelemkönyvek
és a hivatalos dokumentumok ismételgetik, hogy emlékeztessék az embereket a
külföldi agresszió gyötrelmeire és szégyenére. A japán-amerikai szövetség,
amelyet a fiatal kínaiak úgy látnak, hogy az Kína felemelkedését hivatott
megfékezni, nemcsak Kína felemelkedését, hanem nemzeti méltóságát is
veszélyezteti. Gordon Allport elemzése szerint egy olyan ellenség, amely az
emberek pozitív értékeit fenyegeti, megmerevíti ellenállásukat, és arra készteti
38
Ugyanígy a kínai fiatalok
nacionalizmusa a közös ellenséggel - Japánnal és az Egyesült Államokkal hozzáférés idején. A verbális agresszió az interneten a legkényelmesebb módja
Nemzet Fórumon (6. táblázat) néhány bejegyzés (5,8 százalék) támadta
kkal az Egyesült Államokat és Japánt. Az amerikaiakat yang guizi (külföldi ördögök) névvel illették, és hozzáadták az új kifejezést mi-guo, ami
"rohadt országra" utal. A japánokat is "kutyáknak", "kis Japánnak", gui-zi-nak és
wo kou-nak (törpe banditák) nevezték, amelyek mind rendkívül pejoratív
etnikai szidalmak. Bár a mozgalom békés tüntetésekkel indult, a nagyszabású,
- tionalista megmozdulások könnyen
kicsúsznak az irányítás alól. A békés tiltakozásra és a bojkott tilalmára való
világhálón a japán termékek bojkottálására, ami a japán autók eladásainak
zuhanásához vezetett, és ennek következtében a Toyota és a Honda kénytelen
volt ideiglenesen leállítani a kínai gyártást. Miért vált veszélyessé a kínai ifjúsági
nacionalizmus? Számos
39

közvetlen fenyegetettség és a Csendes-japán
szövetség megfékezésének szükségessége következtében 2012-ben a kínai
idegengy
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KÖVETKEZTETÉS

2012-ben, a mandzsúriai incidens nyolcvanegyedik évford
-szigetek Japán általi
államosítása elleni heves Japán-ellenes tüntetések közepette. Ez a jelenség
világszerte figyelmet keltett, és újjáélesztette a kínai nacionalizmus okairól szóló
vitát. Ez a tanulmány túlmutat azon a hevesen vitatott kérdésen, hogy a kínai
-e vagy botMegvizsgálta azokat a pszichológiai mechanizmusokat, amelyek a kínai fiatalok
nacionalizmusát ösztönz
20121972-ben az Egyesült Államok által Japánnak átadott közigazgatási jogok miatt
viták alakultak ki a Diaoyu-szigetekkel kapcsolatban. Kína és Tajvan egyaránt
kitartóan ragaszkodott a Diaoyu-szigetek tulajdonjogához, és Tajvan részének
Ezért a második világháború végével a Diaoyu-szigeteket
Tajvannal együtt újra kínai fennhatóság alá ke
miután a KNK felváltotta a ROC-ot Kína ENSZ-ben való képviseletében, a kínai
legitimitásának fenntartására. A KMT-kormány egyik stratégiája az volt, hogy a
Diaoyu-szigetekkel kapcsolatos vitákat arra használta fel, hogy a tajvani fiatalokat
a nacionalista mozgalmakban való részvételre ösztönözze. Eközben Japán és
Kína a diplomáciai kapcsolatok normalizálásának közepén járt. Bár a viták dühöt
és felháborodott tiltakozásokat váltottak ki Tajvanon és Hongkongban, a KKP
vezetése az 1970-es, 1980-as és 1990-es években elkerülte a
1990-es évek közepe óta azonban a japán nacionalizmus és a tajvani
nacionalizmus újjáéledése megváltoztatta Kína hosszú ideig folytatott "a vita
fenyegetésekkel szemben a kínai ifjúsági nacionalizmust a KKP a hanyatló
szocializmus pótlásaként élesztette újjá. A XXI. század hajnalán a KKP hazafias
nevelési programot indított, hogy érvényt szerezzen a Tajvan és a Diaoyuszigetek feletti igényének. Az iskolai földrajz- és történelemórákon keresztül a
kínai fiatal nemzedékeket átitatták a területi
Japán elleni propagandaháború révén a kínai fiatal generációk Tajvant és a hozzá
csatolt szigeteket - a Diaoyu-szigeteket - Kína elidegeníthetetlen részeként
képzelik el.
Ezután megkérdezzük, hogy miért tiltakozik a japánok Diaoyu-szigetekre
vonatkozó igényének vitatása ellen a
-ben való
csalódás közötti ambivalenciában gyökerezik. A hazafias nevelésen keresztül és
Kína figyelemre méltó gazdasági növekedése alapján az 1980 utáni generáció az
fel. Amint az a 2012generáció büszkébb arra, hogy kínai, mint a többi generáció, és hajlandóbb arra,
hogy
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az országnak kell szentelni. Azonban 2012-ben, amikor a Diaoyu-szigetekkel
kapcsolatos vita még nem zárult le, a Kína-Japán-Dél-Korea szabadkereskedelmi
megállapodásról szóló tárgyalások megkezdésére került sor. Eközben a KKP a
gazdasági érdekek és a nemze
irányokba szakadt. Sok kínai fiatal úgy vélte, hogy a KKP retorikai tiltakozásai
csupán a látszat kedvéért történtek, és úgy vélték, hogy a KKP valójában a
Nemzet Fórumot
elárasztották a KKPlevezethették volna dühüket, a kínai fiatalok az utcára vonultak, hogy kifejezzék
magukat, és
szorongásaikat. Az internet megjelenésével és az oktatás általi felvilágosodással a
kormány elnyomásának nyomása ellenére széles körben elterjedtek a féktelen
tiltakozások. Végül a kínai "tomboló ifjús
ellenséggel szembeni ellenállás. 2012-ben az ifjúsági pro- tesztek a Diaoyusokan úgy vélték, hogy az Egyesült Államok váltotta ki Japán agresszív
-es
Diaoyu-szigeteki incidensért. Kína aggodalma az amerikai fenyegetés miatt
nagymértékben összefügg az Egyesült Államok azon politikájával, hogy a TPP és
a Japánnal kötött katonai szövetség révén megfékezi Kínát. A Kína és az Egyesült
Államok közötti konfliktus 2012rábeszélte Japánt, hogy csatlakozzon a TPP-hez a vitatott szigetek miatt
alatti évszázados

- Japánnal és az
Egyesült Államokkal - szemben. A fenyegetettség válsága a kollektív ellenállás
motivációja is. A közös ellenség közös okot ad a nemzeti egységhez. Az immediális fenyegetés és a Csendes-japán
szövetség megfékezésének szükségessége következtében 2012-ben gyorsan terjedt
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II.RÉSZ

Politikai gazdaságtan

7

Az államkapitalizmus változatai a
Tajvani-szoroson túl
Összehasonlítás és következményei
Chih-shian Liou

1
mind ademiBár az államkapitalizmus nem új
jelenség, a 2008-as globális pénzügyi válság, amely a liberális kapitalista

felülmúlták liberális fejlett társaik teljesítményét. 2 Ezekben a gazdaságokban az
állam nehéz keze is szerepet játszott, és állami tulajdonú vállalataikra (SOE-k)
támaszkodtak, hogy szembeszálljanak a válság hatásaival és puffereljék azokat.
Ha azon
régi, 1970fajtái az 1990-es évek végén bontakoztak ki, és a 2000-es évek végén virágoztak.
tulajdonú és a nem állami tulajdonú szektorok között. 3
A legtöbb tudós, politikai döntéshozó és újságíró csak arra figyel, hogy az
hatékonyan kihívást jelentenek a nyugati kapitalista rendszerek számára.
Kevéssé vizsgálták a hazai piaci struktúrák eltéréseit az államkapitalista
rendszerek csoportján belül - mintha mind egyformák lennének. Amint azonban
a kínai államkapitalizmus esete az 1990államkapitalizmus esete az 1960-es évekig mutatja, nyilvánvaló
heterogenitás van a tulajdonosi struktúrákban. A kínai államkapitalista
rendszerben létezik egy politikai rangsor, ahol az állami vállalatok a hierarchia
csúcsán állnak, a magánvállalatok pedig viszonylag kicsik, sokan vannak és
gyengék. 4 Ezzel szemben Tajvan államkapitalista rendszerét az jellemzi, hogy a
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iparpolitika. 5 Mi magyarázza ezt az eltérést? Tekintettel arra, hogy az
államkapitalizmus egy politikailesznek a hazai tulajdonosi szerkezetükben, különösen az állami tulajdonú
vállalatokra helyezett han
ennek az elvárásnak, a tajvani államkapitalizmus nem. A hazai tulajdonosi
a Tajvani-szoroson belüli hazai piaci struktúra eltéréseinek okait, valamint a
Tajvani-szoros közötti gazdasági kölcsönhatás megértésére gyakorolt hatását.
Ez a fejezet Aldo Musacchio és Sergio G. Lazzarini munkáját használja fel az
államkapitalizmus
meghatározásához.
Musacchio
és
Lazzarini
az
államk
befolyását a gazdaságban, akár úgy, hogy többségi vagy kisebbségi részesedést
birtokol vállalatokban, akár úgy, hogy támogatott hiteleket és/vagy egyéb
kiváltságokat biztosít a magánvállalatoknak". E definíció alapján az

6

-es

szerint Musacchio és Lazzarini a kínai államkapitalizmust a "leviatán mint
tö

1980-as évek végi demokratizálódás menetrendjével "leviatánból mint kisebbségi
7

Az egyik indoklás szerint a kínai és tajvani államkapitalizmus modellje egy
komparable fit. Vagyis mind Kína, mind Tajvan ipara megtapasztalta a lenini irányítási
modellt. 8
kínai pártállama la
vállalatok újraalakítási programjain keresztül.

9

Az iparpolitika azonban még

tulajdonformákkal szemben, és Kína "parancsnoki gazdaság", amelyben a KKP
lenini irányítási modelljének még mindig megvan a helye a kínai politikai
gazdaságrendszerben. 10 A leninizmus egykor a Kuomintang (KMT) közel négy
évtizedes önkényuralmi uralma alatt Tajvan politikai-gazdasági rendszerének
11
Egy évtizeddel a tajvani
demokratikus átmenet után a KMT leninista irányítási modellje még mindig
12
nem
Röviden, mind Kína, mind Tajvan
államkapitalizmusa a lenini örökségben gyökerezik.
A kínai és tajvani államkapitalista rendszerek közötti, a domesztikus piaci
struktúra eltérései mögött meghúzódó indoklással és annak következményeivel
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rezsim épp akkor szenvedett vereséget a polgárháborúban, és csak az Egyesült
Államok segítségére támaszkodhatott gazdasága kiépítésében. Az amerikai
segítséghez kapcsolódó piaci liberalizmus ideológiája az állami tulajdon helyett a
magántulajdont támogatta. A tajvani államkapitalizmusban tehát a
magántulajdont eleve nem diszkriminálták. Ezzel szemben, amikor a kínai
Kína feszült viszonyban volt a globális közösség más nagyhatalmaival. A

állami kutatóintézetek megbízható és hatékony segítséget nyújtottak az
államkapitalista rendszer fejlesztéséhez. Az állami tulajdon a kínai
államkapitalizmus
Harmadszor,
az állami tulajdont a magántulajdonossal szemben, ami a tisztességtelen verseny
és a biztonsági kérdések miatti aggodalmakat váltotta ki Tajvanon, ami
bonyolultabbá és instabilabbá tette a gazdasági interakciókat a régióban.
Ez a f
Tajvanon az 1960-

-

eltéréseinek a Tajvan és Kína közötti kapcsolatok megértésére gyakorolt hatását
vitatom meg.
ÁLLAMKAPITALIZMUS TAI WANBAN

az államkapitalista
rendszer Tajvanon közel négy évtizedig, az 19602000-es évek elejéig
tartott.
1989-ben
, a tajvani
államkapitalizmus a "leviatán mint vállalkozó" kategóriájába esett, amely
Musacchio és Lazzarini definíciója szerint az államkapitalizmus primitív típusa.
13
Ahogy a demokratizálódás és annak konszolidációjának agendája az 1980-as
évek második felében és az 1990ány
átalakította saját szerepét a piacon, és elkezdte privatizálni az állami vállalatokat,
aminek eredményeképpen a Musacchio és Lazzarini által "leviatán mint
14

alakult ki.
A demokratikus lendület
való behatolása és a piacra való beavatkozása végül azzal ért véget, hogy 2000történt15
, ami a tajvani államkapitalista rendszer összeomlását jelentette. A tajvani
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a privatizációs menetrend érdekében végül
piacon. Bár a
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a tajvani államkapitalista rendszer négy évtized alatt a "vállalkozói leviatánból" a
változott, érdemes rámutatni, hogy a
8. táblázatot). Az
alábbiakban azzal foglalkozom, hogy miért a magánszektor volt a domináns
nemzetköziés hazai
forrásokat tudtak kivonni a gazdasági építkezéshez. Miután Csang Kaj-sek és
KMT-rezsimje 1949-ben visszavonult Tajvanra, az Egyesült Államok lett a
számára Kína potenciális inváziója mindig is a legnagyobb fenyegetést jelentette
a túlélésre, különösen azért, mert Kína soha nem mondott le a sziget
való kapcsolatok csökkentették ezt a nyomást. A h
felében az amerikai nagystratégia egyik legfontosabb programja volt, hogy
Tajvan ne kerüljön a kom- munista tábor kezébe. 16 Még akkor is, amikor az
1970-es évekbeli kínai-amerikai közeledést
hivatalos alapon biztosította Tajvan biztonságát. 17 Az amerikai fejlesztési
támogatás, a biztonsági biztosíték és az amerikai piachoz való hozzáférés
kiépítéséhez az 1950-es és 1960-as években, amikor a tajvani államkapitalista
rendszer kezdett gyökeret verni. Másképp fogalmazva, Tajvan
államkapitalizmusának korai szakaszában az autoriter tajvani kormányt az
amerikai biztonsági körforgásba vonták, és nem volt nyomás alatt, hogy saját
biztonságára támaszkodjon. Így egy nemzeti csapatot építettek fel
A felzárkózást játszó bajnokok kívánatosak voltak, de nem feltétlenül szükségesek.
Az Egyesült Államok befolyása Tajvan belföldi gazdasági menetrendjében is
nagymértékben támaszkodott az Egyesült Államok gazdasági és katonai
segítségére. Ez az Egyesült Államoknak befolyást adott arra, hogy liberális piaci
-gazdasági rendszerét.
mi tulajdonú vállalatok szektorára az Egyesült Államok folyamatos
részesedéseket. 18 Eközben az amerikai kormány a KMT-kormányt a földreform
végrehajtására is sürgette, amely nagyszámú földbirtokost alakított át
-kormány támogatott, hogy
exportvezérelt fejlesztésekbe kezdjenek. 19 Konkrétan, mivel
s rezsim volt, szükség volt a helyi hálózatok ápolására,
KMT mecénás-kliens
rendszerének részévé váljanak. Az Egyesült Államok tanácsára a KMT autoritárius
kormánya a politikai támogatásért cserébe számos kiváltságot biztosított a
magánvállalkozóknak az üzleti életben.
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8. táblázat A privatizáció napirend Tajvanon
Cég

Kínai Petrolkémiai Fejlesztési Társaság
BES Engineering Corporation
China Steel Corporation
Taiwan Machinery Manufacturing Corporation (acél
Gyártóüzem)
Taiwan Machinery Manufacturing Corporation
(Hajógyár)
Taiwan Machinery Manufacturing Corporation (ötvözött
acél)
Gyártóüzem)
Taiwan Fertilizer Co., Ltd.
Tajvani Hsing Chung Paper Co., Ltd.
Taiwan Machinery Manufacturing Corporation (székhelye
& Gyártóüzem)
Tang Eng Iron Works Co., Ltd. (Szállítási részleg)
Tang Eng Iron Works Co., Ltd.
(Acélterv, gépgyár)
Corporation (Chiayi Machinery Plant)
Tajvani Só Ipari Vállalat

A
privatizáció

Bevétel (100
millió NT$)

6/20/1994
6/22/1994
4/12/1995
5/20/1996

170.95
113.69
1195.08
48.24

1/10/1997

22.75

6/30/1997

3.54

9/1/1999
10/16/2001
11/19/2001

170.29
0.05
35.09

8/1/2002
9/1/2002

0.2
0.198

12/31/2002

0.078

11/14/2003

28.36

Forrás: Jingjibu suoshu shiye minyin- ghua [Az állami tulajdonú vállalatok privatizációja Tajvanon] (Taipei:
Ministry of Economic Affairs, ROC, 1996), 179.

Ráadásul a
piacról alkotott képét.A
-rezsim az 1940-es
évek második felében hiperinflációtól szenvedett. A pénzügyi katasztrófából
tanulva a tajvani KMT-kormány döntéshozói tiszteletben tartották a piaci
mechanizmusokat a gazdaság irányításában. 20 Ennélfogva, miközben a tajvani
autoriter rezsim átvette a gazdasága feletti lenini irányítást, nem volt ideológiai
elkötelezettsége az állami tulajdon mellett, és soha nem használt bürokratikus
koordinációt a piaci mechanizmusok helyettesítésére, ahogyan azt a kommunista
rezsimek tették. Ennek eredményeként a KMT rezsim fejlesztési programjaiban
nem ellenezte a magántulajdont, a liberális piacgazdaság egyik központi elemét.
Kelet-Ázsia más újonnan iparosodott gazdaságaihoz, például Dél-Koreához
képest a KMTközötti kapcsolat
viszonylag laza volt,
szárazföldi lakosok által
uralt rezsim - és a helyi tajvaniakból álló utóbbiak között bizalmatlanság
uralkodott. 21
amerikai nyomás és a helyi elitek széttöredezése az 1947. február 28-i incidenst
vert el). 22
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kormánya a magánszektort
mintájának az
stratégiából az exportvezérelt gazdasági növekedés
stratégiájává való átalakításában. 23
magánszektor aktivizmusa nem lenne lehetséges a tajvani meritokratikus és
weberi bürokrácia nélkül. Ahogy Peter Evans kimutatta, a tajvani bürokrácia

választotta ki arra, hog

ggetlenül fogalmazza meg és
kapcsolatban maradt ezekkel az érdekekkel. 24 Ez a bürokratikus képesség tartotta
tól, hogy iparpolitikájában túlságosan
védje állami tulajdonú vállalatait a magánszektor rovására. A csúcstechnológiai
például adókedvezményekkel, valamint pénzügyi és infrastrukturális
támogatással az 1970-ban létrehozta a Hszincsu Tudományos Parkot, hogy segítse a
technokrata, mint például Kwoh-ting Li,
magánvállalatok egyenrangúak a
Tajvan iparpolitikája, ahogyan Kína esetében sem.
ÁLLAMKAPITALIZMUS KÍNÁBAN

Az államkapitalizmus Kínában más tészta. Tekintettel arra, hogy Kína átmeneti
gazdaság, hasznos meghatározni, hogy mikor vált az államkapitalizmus Kína
politikaigazdasági reform korai szakasza óta többször kezdeményeztek olyan politikákat,
amelyek célja az állami vállalatoknak az államtól való elválasztása volt, csak az
1990-es évek második felében a "nagyok megragadása, a kicsik felszabadítása"
reformprogramja nyitotta meg az utat a megmaradt állami vállalatok
konszernbe tömörített állami vállalatokat, a hatásköröket a konszernbe
ált

tulajdonú vállalatok szektorának korporatizációs programjával párhuzamosan a
kínai állam 2003-ban létrehozta az Állami Tulajdonú Vagyon Felügyeleti és
Igazgatási Bizottságot (SASAC), hogy felügyelje az állami tulajdonú vállalatok
szer tervezése az
1990be (lásd a 9. táblázatot). 2003 óta a kínai politikai gazdaság jó példája az
"25 .
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Tajvanhoz hasonlóan a kínai állam is megteremtette az államkapitalista
rendszert, hogy a saját céljaira...
magánszemélyre támaszkodnánk
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9. táblázat Di Az ipari termelés megoszlása tulajdonosi szerkezet szerint
Kínában (%)
Állami tulajdonú és állami

Év
1957
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Kollektív
vállalkozások

Magánvállalkozás
ok

Egyéb

vállalatok
53.77
89.33
89.54
90.07
90.18
88.46
88.42
88.71
87.61
85.91
84.88
84.02
82.41
81.09
78.33
77.03
77.63
78.47
75.97
74.76
74.44
73.36
69.09
64.86
62.27
59.73
56.80
54.06
54.60
56.16
51.52
46.95
37.34
33.97
36.32
31.62
28.24
28.21
47.33
44.41
40.78
37.54
34.81
33.28

19.03
10.67
10.46
9.93
9.82
11.54
11.58
11.29
12.39
14.09
15.12
15.98
17.59
18.91
21.67
22.97
22.37
21.53
23.54
24.62
24.82
25.47
29.71
32.08
33.51
34.62
36.15
35.69
35.62
33.00
35.07
34.02
37.72
36.59
39.39
38.11
38.41
35.37
13.90
10.53
8.68
6.65
3.90
3.42

0.83

26.37

0.02
0.04
0.06
0.12
0.19
1.85
2.76
3.64
4.34
4.80
5.39
4.83
5.80
7.98
10.09
12.86
15.48
17.92
17.11
18.18

0.47
0.58
0.68
0.78
1.01
1.21
1.46
2.02
2.72
3.44
4.38
6.01
7.61
11.05
14.85
16.58
16.65
18.45
22.91
26.14
64.07
71.46
75.73
80.36
84.49
85.67
Folytatódik
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9. táblázat Folytatás
Állami tulajdonú és állami

Év
2006
2007
2008
2009
2010
2011

vállalatok

Kollektív
vállalkozások

31.24
29.54
28.34
26.74
26.61
26.81

2.90
2.51
1.77
1.75
1.49
1.31

Magánvállalkozáso Egyéb
k
87.40
88.51
89.03
89.93
90.35
90.79

Forrás: (Peking: China Statis- tics Press, 2012), 19.
pontosságát. A Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal által szolgáltatott adatok mégis hasznos információkat
közvetíthetnek az állami tulajdonú vállalatok szektorában bekövetkezett változások általános tendenciájáról.

bajnokokká alakítja át. Ez a döntés a kínai döntéshozóknak a nemzetközi és a
tükrözte. Ami a nemzetközi forrásokat illeti, a reformkorszakban Kína fejlesztési
vezetés azonban nem bízott a támogatási rendszerekben, amelyeket a nagy
viszonyban álló nagyhatalmak uraltak. Például az 1989-es Tiananmen incidens
n
létrehozása. 26
addig egyetlen szuperhatalom kapcsolata összefonódott olyan amerikai
belpolitikai kérdésekkel, mint például a kétpárti vita a legnagyobb kedvezményes
27

Az új évszázad fordulóján Kína belépése a Kereskedelmi Világszervezetbe a
kínai cégeket közvetlen versenybe hozta a fejlett gazdaságokban létrehozott
cégekkel. Mindezen nyomást súlyosbította a nemzetközi közösségben Kína
gazdasági felemelkedésével kapcsolatban továbbra is fennálló bizalmatlanság,
öztársaság revizionista vagy status
quo állam. 28 A tajvani államkapitalizmushoz képest, amely akkor alakult ki,
amikor az Egyesült Államok stabil szövetséget biztosított, a kínai
államkapitalizmus egy biztonsági dilemma közepette alakult ki, amelyben csak a
kínai állam rendelkezésére álló állami vállalatok nyújtottak megbízható és
Mivel a KKP-rezsim számára csak az állami tulajdon biztosíthat legitimációs
forrást, a magánvállalkozók

harcok folyamatos befolyása a
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vállalkozásokra korlátozzák. 29 Eközben a bizonytalan tulajdonjogok a "vörös
sapka viselésének" széles körben elterjedt jelenségéhez vezettek, amelynek során
a magántulajdonú kapitalisták a vállalkozásukat kollektív vállalkozásként
jegyeztették be, hogy ezzel fedezzék a kereskedelmüket. 30 Bár Deng 1992-es délkínai körútja, amellyel a gazdasági újjáalakulás menetrendjének fontosságát
hangsúlyozta, újjáélesztette a magántulajdonú kapitalisták bizalmát a
-ben, amikor Jiang Zemin

A magánszektorral szembeni hivatalos megkülönböztetés Kínában még akkor
is fennáll, amikor a magánvállalkozók és tulajdonjoguk jogi státuszt nyert. A
szocialista ideológiára támaszkodó rendszerként a kínai pártállam továbbra is az
njogok rovására. Jó példa
erre a 2008-as globális pénzügyi válságra válaszul Kína 586 milliárd dolláros
A beruházási terv nagyrészt olyan infrastrukturális
projektekre irányult,
magáncégek ezzel szemben nehezen tudtak stabil finanszírozási forrásokat,
például bankhiteleket és állami támogatásokat szerezni. Ennek eredményeként a
a magánszektor visszavonul" (guo jin min
tui) valósággá vált. 31
is az állam monopóliumában marad.
osztálya számos országban

32

Tekintettel arra, hogy

tulajdonosi diszkriminációs stratégiát. Kína nemzetközi és belföldi
aggodalmainak fenti kidolgozása alapján nyilvánvaló, hogy a magánszektor
támaszkodhatnak a gazdasági felzárkózás érdekében.
Összefoglalva, mind a tajvani, mind a kínai államkapitalista rezsimeket a
k
azonban az állami beavatkozás hatása a két politikai-gazdasági rendszerben
korántsem azonos. A tajvani államkapitalizmus alatti iparpolitika a társadalmi
telj
rendszer rugalmasságára összpontosított.

33

szempontok az

a domesz- tikus piacokon.
KÖVETKEZTETÉS: A GAZDASÁG ÚJRA GONDOLÁSA
INTEGRÁCIÓ A TAJVAN-SZOROSON KERESZTÜL

a világ
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amelyet a 2008hogy az államkapitalista rendszert alkalmazó államok hogyan alkalmaznak
rugalmas stratégiákat a piacokra való beavatkozásra, és hogyan érnek el sikeresen
növekedést. Bár a szakirodalom azonosította az államkapitalista rendszerek
a variációk. Ez a fejezet a tajvani és kínai államkapitalizmust felhasználva

ágensét, és így a hazai piacok tulajdonosi struktúráit. Az Egyesült Államokból
kis- és
az államkapitalizmus tajvani
modelljében, míg a nagyhatalmakkal fennálló feszültségek és a KKP-nek az
állami tulajdonra mint legitimációs forrásra való támaszkodása a kínai
államkapitalizmusban az állami vállalatok szektorának dominanciáját
magyarázza.
Ez a megállapítás megfelel a történeti intézményrendszer legújabb
et fordítanak az emberi
determinizmust. 34 Más szóval, bár mind Tajvan, mind Kína a múltban lenini
irányítási modelleket alkalmazott a piacain, hasonló kiindulópontjaik nem
jelentették azt, hogy a hazai piaci struktúrák tekintetében ugyanazt az evolúciós
hogyan

Érvelésemet hasznos azzal zárni, hogy megvitatom, hogy kutatási
ét. E
sorok írásakor, 2016 második felében a Tajvani-szoros két oldala közötti
kapcsolatok azóta, hogy 2016 májusában a DPP-s Tsai Ing-wen-t beiktatták
Tajvan új elnökévé. Tsai elutasította az úgynevezett 1992-es konszenzust (azt a
korábbi megállapodást, amely szerint csak egy kínai nemzet létezik, de a Kínai
Népköztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság eltérhet abban,
-tól 2016 elejéig a két fél közötti
enyhülés alapjául szolgált, és amelyet a tajvani különállás és függetlenség dacos
alkalmazkodik ehhez az új helyzethez, az elmondható, hogy Tsai Kínával
szembeni álláspontja bizalmatlanságot keltett a kínai-tajvani interakciókban. Az
alábbiakban csak e kutatási eredményeknek a 2008vonatkozó, a szárazföldi kapcsolatokra vonatkozó következményeire
összpontosítok.
A KMT-s Ma Yingkövette, és kiterjedt gazdasági kapcsolatokat ápolt a kínai piaccal. Ma
megközelítése teljesen megfordította a Kínával szembeni ellenséges politikai
hozzáállást, amelyet a DPP elnöke, Csen Suj-bian 2000 és 2008 között folytatott.
Annak ellenére, hogy azzal vádolták, hogy eladta Tajvant Kínának, Ma
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-ben, és a Sztraithágón
-ben elérte a 198
milliárd dollárt. Ugyanakkor a Ma-kormányzat fokozatosan enyhítette a Kínából
35
Ez a
zötti
kínai diákok beiratkozhattak tajvani egyetemekre, és diplomát szerezhettek ott.
négyezer egyéni utazó kvótával, állítólag gazdasági fellendülést jelentett a tajvani
megteremtették a Tajvaniszoroson túli békés
alapjait, és így az enyhülés kilátását Tajvan és Kína
között. 36
Kétségtelen, hogy az államközi enyhülés mellett szóló érvnek megvannak az
elméleti alapjai, nevezetesen a kereskedelmi békekutatási program. A
demokratikus o
kereskedelmi békekutatás azt állítja, hogy a demokráciákhoz kapcsolódó
gazdasági intézmények és a köztük zajló gyakori kereskedelmi cserék teret
teremtenek az országok közötti politikai stabilizációnak. 37 Ha a kereskedelmi
béketanulmányok logikáját alkalmazzuk a Ma elnöksége alatt fennálló stratközi
kapcsolatokra, akkor van okunk az optimizmusra. Amint azt fentebb említettük,
- és személyzeti cserék soha nem látott szintre emelkedtek.
Ugyanakkor a kínai gazdasági rendszer kapitalista gazdasággá alakult át, és a
piaci mechanizmus lett a hazai gazdasági tevékenységek
intézménye. 38 E két tendencia együttesen tovább integrálta a Tajvani-szoroson
átnyúló gazdasági tevékenységeket olyan mértékben, hogy egyik fél sem fokozta
a politikai feszültséget a Tajvani-szoros közötti kapcsolatokban. Ennek a
fejezetnek az eredményei mégis azt sugallják, hogy óvatosságra int a gazdasági
integrációnak a Ma elnöksége alatt a Tajvanhatásának értelmezésében.

-e. Más szóval a
nemzetközi kereskedelem olyan elosztási problémát generál, amely az országon
kérdéssel kapcsolatos politikai rivalizálás fokozódik, amikor mindkét csoport
lobbizni és befolyásolni próbálja a döntéshozókat. 39 E tekintetben a tajvani
kereskedelempolitika sem kivétel, különösen akkor, ha a kínai politikaivállalatszektor uralja. Mivel a Kínával való gazdasági kapcsolatok elmélyítése volt
nehéz helyzetbe került a Napraforgó
Mozgalom tüntetései sor
-ben,
majd 2016 januárjában is.40
segít
megérteni a Ma Kínával való gazdasági elkötelezettségével szembeni nyilvános
visszahatást.
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versennyel kapcsolatban Tajvanon. Amint azt korábban említettük, Kína
államkapitalista rendszere az állami tulajdonú vállalatoknak kedvez a
magánszektor rovására. Az állami beavatkozás és az állami támogatások
megkönnyítették a kínai állami cégek terjeszkedését nemcsak a hazai piacon,
hanem a világpiacon is. 41 A kínai belföldi piac két tendenciája, amelyet a "Az

játszottak, egy ilyen diszkriminatív iparpolitikát nyilvánít meg. Természetesen a
tajvani kormány is hatalmat gyakorolt a piacon, és iparpolitikát fogadott el a
említettek szerint azonban a tajvani kormány anélkül avatkozott be a piacba,
kal szemben tulajdonjogi
diszkriminációt követett volna el. A magántulajdon inkább lényeges szerepet
Matovábbi megnyitására, felmerült az a félelem, hogy az állami támogatással
támogatott kínai cégek kiszorítják a tajvani helyi magánvállalkozásokat.
Másodszor, és ehhez kapcsolódóan, a kereskedelem okozta elosztási probléma
Tajvanon.
a Tajvanielkötelezettségi politikája állítólag fellendíti Tajvan gazdaságát, a gazdasági csere
-b
gazdasági integráció
következményei lennének, a kínai politikai-gazdasági rendszer átláthatóságának
hiányával kapcsolatos közhangulat még bonyolultabbá vált. Ez nagyrészt azért
van így, mert a gazdasági növekedés új mintája eltér attól, amit a tajvaniak valaha
is tapasztaltak a tajvani államkapitalizmus alatt, amely a magas gazdasági
növekedést é
Vagyis a Tai- wan"kereskedelmi liberalizmus hazai változatának" Patrick McDon- ald által felvetett
illusztrációja szerint a nemzetközi kereskedelem önmagában nem feltétlenül
vezet az országok közötti békéhez; csak az olyan gazdaságok közötti nemzetközi
kereskedelem, amelyekben a magántulajdon játszik meghatározó szerepet, képes
megbékíteni az esetleges katonai konfliktusokat. 42
bár a kínai kormány évtizedek óta gazdasági liberalizációt folytat, és bár az
internacionalista gazdasági érdekek Kína belpolitikájában békés hatással voltak
külpolitikai programjára, az állami tulajdon túlsúlya a tajvani gazdaságban még
politikai céljait
n. Ez
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Végül, de nem utolsósorban, a Kínával való kiterjedt gazdasági integráció
serkenti a Tajvan szuverén státuszának tudatosítását. A nemzetközi
éghez vezet, és magával
hozza a biztonsági externáliák kérdését. 43 Számos tanulmány azt mutatja, hogy a
szövetségesek közötti kereskedelem általában pozitív biztonsági externáliát, míg
a nem szövetségesek közötti kereskedelem negatív biztonsági externáliát generál.
44
Tekintettel arra, hogy Kína a 2015 júliusában elfogadott új nemzetbiztonsági
törvény értelmében Kína szuverén igényt tart Tajvanra, a két fél közötti politikai
rivalizálás továbbra is ugyanolyan intenzív, mint korábban. Következésképpen a
Lee Teng-hui és Chen Shuikereskedelempolitikájából. 45 Ma elkötelezettségi politikája és Kína egyre
aktívabb és agresszívabb fellépése a világ színpadán elmélyítette a tajvaniak
aggodalmát a további integrációval kapcsolatban. Különösen az, hogy a tajvani
kínai befektetések bizonyos százaléka az államtól származik,46 ami a tajvani
kívül más céljai is lehetnek.
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A tajvani befektetések jellege és
tendenciája Kínában (1991-2014)
Üzleti orientáció, profitkeresés és depolitizálás
Chung-min Tsai

1990 januárjában a tajvani kormány kihirdette a "Measures on Indire ct
Investment and Technical Cooperation with the Mainland" (Dui dalu diqu
jianjie touzi huo jishu hezuo guanli banfa) és hivatalosan feloldotta a Kínában
Xiaoping déli körútja, amely a gazdasági reformokat támogatta, és a szocialista
piacgazdasági rendszer elfogadása
1992-ben, egy vállalkozásbarát befektetési környezetet biztosított
függetlenül a Tajvanon zajló ipari szerkezetátalakítással és a kínai gazdasági
Tajvanon és a
két ország közötti kapcsolatok
továbbra is akadozni fognak. 1994-ben Lee Teng-hui (a továbbiakban Lee)
korábbi elnök "délre irányuló politikát" hirdetett a tajvani befektetések Kínából
Délkelet-Ázsiába való átirányítása érdekében, 1996-ban pedig kiadta a "Ne siess, légy
türelmes" (jieji yongren)
(TIC) fokozatosabb és óvatosabb megközelítését támogatta, az ilyen
befektetésekre vonatkozó új szabályozások kíséretében. 2000-ben Lee utódja,
Chen Shui-bian (a továbbiakban Chen) nyerte meg a választásokat, és a
Demokratikus Progresszív Párt (DPP) lett a kormánypárt. Csen Kínával
szembeni ellenséges hozzáállása és a DPP függetlenségpárti álláspontja nagyon
megnehezítette a Sztraithorszá- túli kapcsolatokat, és a politikai csereprogramok
szüneteltek. Miután azonban Ma Ying-jeou (a továbbiakban Ma)
elnök 2008-ban átvette a hatalmat, a tajvani kormány újrakezdte a Kínával való
kapcsolattartást, és
kapcsolatok.
Befolyásolta-e a politikai hatalom változása a tajvaniak kínai beruházásainak
mintáit és összegét? Hogyan reagáltak a tajvani üzletemberek (taishang) a változó
politikai környezetre? Mi változott és mi nem?
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a TIC-es évek óta? Általánosságban, mi a TIC tendenciája az elmúlt
két évtizedben? Tekintettel az adatok elér
tajvani politikai
hatalomváltásokra, ez a fejezet az 1991 és 2014 (három tajvani elnök alatt) közötti
TIC-re összpontosít. A fejezet Tajvanról és Kínából származó adatokra
támaszkodva azt állítja, hogy a TICezérelték, és
a viharos politikai helyzetek alig befolyásolták. Az üzleti élet depolitizálása jellemzi
a TIC-et. A tajcsiangok a politikai zavarok ellenére továbbra is virágoztak, de a
belpolitikai döntéshozatali folyamatból
években a TIC
fokozatosan hanyatlott a szárazföldi befektetési környezet romlása miatt.
Ez a fejezet bemutatja, hogy miközben a TIC mennyisége az elmúlt huszonöt
évben általában véve növekedett, összetétele radikálisan megváltozott mind az
endogén korlátok
- dogén korlátokat
a taishangot, hogy vagy új,
yeket keressen, vagy pedig technológiai és

késztette a tajvani vállalatokat, hogy integrálódjanak a kínai helyi piacokra. Ezek
a tendenciák azt mutatják, hogy a TIC-et nagymértékben befolyásolta a kínai
makrogazdasági környezet, és hogy a Tajvan és Kína közötti politikai küzdelmek
nem vezettek a TIC változásához.
a
Kínát az elmúlt két évtizedben, és bemutatja, hogy az instabil politika és a
szoroson
milyen csekély hatással voltak rá. A
harmadik fejezet a tajvani vállalkozók szerepét mutatja be a szoroson túl. A
tajvaniak nem politikai
különböznek
. A negyedik szakasz a "go
south" stratégiát vizsgálja, mint a taishangok és a TIC-ek számára a Kínára való
túlzott támaszkodás kockázatának diverzifikálására szolgáló alternatívát. A
bizonyítékok azt mutatják, hogy húsz évnyi végrehajtás után a politikák még mindig
nehezen ösztönzik a taishangokat arra, hogy beruházásaikat délkelet-ázsiai
országokba helyezzék át. A fejezet a TICtágabb
értelemben vett implikációk megvitatásával zárul. Miközben Kína most hajtja
végre nagy gazdasági stratégiáját, a TIC-nek e stratégia részeként való szerepeltetése
Mindazonáltal a tajvani befektetésekkel kapcsolatos
gazdasági indítékok vezérelték, és ez most különösen így
van, mivel Kína fokozatosan visszavonta a legtöbb olyan politikáját, amely
egykor
NYUGATRA: A KÍNAI BEFEKTETÉSEK CSÖKKENÉSE
KÍNÁBAN

Tajvanon általánosan elterjedt nézet, hogy a Kuomintang (a Nemzetiszocialista
Párt, KMT) Kína-barát, a DPP pedig Kína-
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hogy gazdasági kapcsolatokat építsen ki Kínával. A tajvani társadalom és a média
arra összpontosított, hogy a DPP Kínavolt a TIC-re, ami nagymértékben befolyásolta a TIC-et, különösen a Chenstatisztikai adatok nem támasztják alá. A TIC tendenciája nem feltétlenül
kapcsolódik szorosan a politikai kormányok irányultságához és ingadozásához,
és ehelyett inkább üzleti megfontolásokhoz és gazdasági motivációkhoz
kapcsolódik. A tajvani kormány által közzétett statisztikai adatok azt mutatják,
hatást a tajvani hatóságok által jóváhagyott TIC szintjére. A pártok Kínával
kapcsolatos irányultságával ellentétben, ahogyan azt általában érzékelik, a TIC
2001-ben, egy évvel a DPP 2000-ben, egy
évvel a KMT 2008-as hatalomátvétele után csökkent. Ez azt jelenti, hogy a DPPkormány nem szabályozta szigorúan a tajvani befektetéseket, ahogyan azt várták
vagy mondtá
gazdasági integráció mindkét párt alatt virágzott. 1
A tajvani kormány feloldotta a devizára vonatkozó tilalmat, és megkönnyítette
Kínába látogatásra vonatkozó korlátozásokat. Ezek a politikai változások
indították el a TIC-et. 1990 januárjában a tajvani kormány a TIC feltételes
ette "A szárazfölddel való közvetett befektetésekre
szakaszban a legtöbb TIC olyan tajvani vállalkozóktól származott, akik kis- és
lepítették gyáraikat,
A tajcsiánok
vegyesvállalatokat és kooperatív vállalatokat hoztak létre kínai társaikkal, mivel a
teljesen külföldi tulajdonú vállalatok még nem voltak engedélyezettek. Azt a
termelési mintát alkalmazták, hogy Tajvanon megrendeléseket vettek fel,
Kínában gyártottak, majd a nyugati országokba exportáltak. Ez megmagyarázza,
magas volt a profitarány, ah
fektettek volna be, mint japán és koreai társaik. A kezdeti TIC kicsi és óvatos volt
a tajvani oldal korlátozása miatt. A Kínai Köztársaság (ROC) számításain alapuló
3. ábra azt mutatja, hogy a tajvani kormány által jóváhagyott TIC-ek összege
2
1992-93-ban és 1996-97déli körútjára és a szocialista piacgazdasági rendszer létrehozására a XIV.
nemzeti pártkongresszuson 1992-ben. Az utóbbi tendencia a tajvani kormány
önellentmondását mutatja: az 1997-ben jóváhagyott TIC-ek mennyisége 30%-kal
hirdette, és számos új szabályozást vezetett be a TIC-ekre vonatkozóan. 1995-ös
Tajvan és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokat, Lee kemény hozzáállást
tanúsított Kínával szemben, de a tajvani hatóságok
maradtak a jóváhagyott TIC-ekkel. A jóváhagyott TIC-ek mennyisége 1998-ban
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3. ábra. A jóváhagyott TIC, a tényleges TIC és az arány (millió USD).
Forrás: Beruházási Bizottság, Gazdasági Minisztérium, ROC, https://www.moeaic.gov.tw.

1999a tendencia nem tükrözte a politikai zavarokat, amelyeket Lee 1999 júliusában az
úgynevezett "két állam elmélet" (liangguo lun) kijelentése váltott ki, miszerint
Tajvannak és Kínának különleges államközi kapcsolatokat kellene kialakítania egy ellentmondásos lépés, amelyre Kína hamarosan a harmadik Koo-Wang
beszélgetés lemondásával válaszolt, amelyet eredetileg
volna. 2000-ben Csen megnyerte az elnökválasztást, és a DPP lett a kormánypárt.
A DPPlacsony
kamatozású hitelalapot, adókedvezményeket és támogatásokat biztosított a
tajvani vállalatok ösztönzésére. Ennek ellenére Csen kormányzása alatt a TIC-ek
jóváhagyott összege 2004-ben és 2005-ben csak kismértékben csökkent. Vagyis a
DPP-kormány nem fogadott el hatékony politikát annak megakadályozására,
hogy a taishangok
Tajvanon maradjanak. Ironikus módon a TIC-ek összege 2009-ben, egy évvel
Ma hatalomra kerülése után radikálisan csökkent, majd 2010-ben hirtelen
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A jóváhagyott összeg 2011 óta csökkent.3 Nyilvánvaló, hogy a TIC-ek
jóváhagyott összegének tendenciája nem tükrözte általában a tajvani
hatalomváltásokat.
-ben kiadta a "Tajvani honfitársainak
szóló üzenetet" (gao Taiwan tongbao shu), amelyben a kereskedelem és a
gazdasági csereprogramok megnyitását javasolta; ezt követte a Külkereskedelmi
Minisztérium által kihirdetett "A Tajvannal folytatott kereskedelemre vonatkozó
átmeneti rendelkezések" (Guanyu kaizhan dui Taiwan maiyi de zhanshi guiding).
Tanács elfogadta a "Különleges kedvezményes
Guanyu Taiwan tongbao dao jingjitequ touzi de tebie youhui
banfa), hogy megkönnyítse a tajvani vállalkozók számára a befektetéseket az
1979-ben létrehozott különleges gazdasági övezetekben (Sencsen, Zhuhai,
(TE) 1984-ben alapították Fuzhou-ban a helyi kormány beleegyezésével, majd
1986-ban
a központi állam Külgazdasági
Kapcsolatok és Kereskedelem Minisztériumától (korábban Külkereskedelmi
Minisztérium).
-ban 100
millió dolláros befektetéssel. 1989 végére kétezer TE volt, és a TIC összege
meghaladta az 1 milliárd USD-t. Általánosságban elmondható, hogy a TIC az
1980-as években kezdetben korlátozott volt a kínai befektetési környezet
tisztázatlansága és a tajvani kormány korlátozása miatt. A "két végpontból kifelé"
(liangtou zaiwai) fejlesztési modellt követte, amely olyan mintára utal, amelyben
mind a nyersanyagforrások, mind a végtermékek nem hazaiak voltak. A külföldi
alacsony maradt. Nyilvánvaló, hogy a taishang számára az 1980-as években és az
1990-es évek elején a politikai szempontok fontosabbak voltak a gazdasági
megfontolásoknál a beruházási döntéseikben. Miután a makrogazdasági
politikai zavarokra, és az 1990-es években a tajvani befektetések gyorsan a
második legmagasabbak lettek Kínában, Hongkong után a második helyen.
A 4. ábra a Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal által kiszámított tényleges TICet
-ben csökkent kissé.
Ez a tendencia azt a barátságos befektetési környezetet tükrözi, amelyet a kínai
kormány a TIC fejlesztése érdekében teremtett. A tényleges TIC 1997 és 2000
között radikálisan csökkent (4. ábra), de a jóváhagyott összeg 1997 és 1999
3. ábra). Úgy
találjuk, hogy a romló makrogazdasági környezet, nevezetesen az ázsiai pénzügyi
válság nagyobb hatással volt a TIC-re, mint a politikai ingadozások. Bár Lee
szóló elképzeléseit, a jóváhagyott TIC 1996 és
1999 között viszonylag stabil maradt. 2001-ben Kína a Kereskedelmi
Világsze
a kínaiak bizalmát a kínai
-ben és 2002-ben radikálisan
megnövekedett befektetési összegben, annak ellenére, hogy Chen
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4. ábra. Tajvan tényleges közvetlen befektetései Kínában (millió USD).
Forrás: Nemzeti Statisztikai Hivatal, "Nemzeti adatok", több év, http://data.stats.gov.cn/.

megnyerte az elnökválasztást, és még nem mutatott be egyé
politikát. Ennek ellenére a tényleges TIC-ek összege 2002 és 2007 között
hogy a TIC-eket nem a tajvani hatóságok vagy a kínai állam, hanem maguk a
tajvaniak korlátozták, akik gyanakodtak Csen szárazföldi politikájára, és egyre

szoros mindkét oldalán" (yibian yiguo) álláspontját (miszerint a KNK és a Kínai
országán belül), és kijelentette, hogy a tajvani nép fontolóra veszi egy
népszavazás megtartását Tajvan
eldöntésére. Kína gyorsan kemény
megjegyzésekkel válaszolt, és felfüggesztette a tajvani kormánnyal való
-ben Kína elfogadta az elszakadásellenes törvényt,
demonstrálva ezzel az egyesülés melletti elkötelezettségét, és tovább növelve a
feszültséget a Tajvan és Tajvan közötti kapcsolatokban. A törvény kimondja,
hogy Tajvan Kína része, és hogy Kína nem békés lépéseket tehet, ha a tajvani
4

Hszu Wen-lon
-es elnökválasztáson,
nyílt levelet tett közzé a törvény támogatására, és megemlítette, hogy a törvény
miatt magabiztosnak érzi magát a K
5
-re
vonatkozó szigorúbb szabályozással megtorolhatta volna Tajvant, nem volt
- na érdemi lépéseket tett volna Csen
hivatali ideje alatt. Ironikus módon, Csen provokatív
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politikai nyilatkozat nem ösztönözte Kína bosszúját, hanem inkább a taishang
riadalmát keltette.
Mindazonáltal Kína WTO-ba való belépése kihívások elé állította a TIC-et.
Egyre több multinacionális vállalat kezdett befektetni Kínában. Eközben Kína
két évtizeden keresztül gazdasági reformokat éltek át. A nagyobb
intézményesüléssel és nyitottsággal a kínai kormányra nyomást gyakoroltak,
kizárólag a taishang számára biztosított kedvezményes politikából részesült, de
-szabályok,
mind a helyi vállalkozások által támasztott verseny miatt. Ezért a tényleges TICek ingadozása a 2000-es években inkább a változó gazdasági környezetnek, mint
a változó politikai környezetnek tulajdonítható.
A 3. és 4. ábra
tajvani kormány által jóváhagyott TIC-ek mennyisége 1999 és 2008 között
-adatok azonban 2002 és 2008 között
mutatnak. Lehet azzal
érvelni, hogy a kínai kormány a DPP-kormányra gyakorolt nyomásgyakorlás
érdekében akadályozta a TIC-et, és a KMT-kormány idején támogatta azt. Erre
taishangokkal készített interjúkból. 6
Mivel Tajvan egyre jobban részt vesz a kínai gazdaságban, azt mondják, hogy
Tajvan elveszíti gazdasági autonómiáját, és további jólétének befolyásolását
Kínának engedi át. Az elmúlt két évtized gyors gazdasági növekedésével Kína
2010-ben
és a világ második legnagyobb gazdaságává vált. 7
Miközben Kína így egyre nagyobb befolyással rendelkezik Tajvan gazdasága
felett, és a tajvani tengerentúli befektetések több mint 50 százaléka Kínában
található, a taishang és a TIC több kihívással szembesült
a TIC ingadozását
a politikai
hatalomváltásnak tulajdonítani. Ráadásul a statisztikai
TIC-mennyiséget mutatnak, és sem a tajvani, sem a kínai kormányok nem hoztak
-re vonatkozóan. A
-tendenciák befolyásolásában.
A TIC KIALAKULÁSÁT

TENDENCIÁK

A TIC a legkorábbi szakaszban a hagyományos, munkaigényes iparágakban,
terjedt ki, mint
például a fogyasztói elektronika, a vegyipar, valamint az élelmiszer- és italgyártás. Az
évek sor
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egyre inkább minden gazdasági területre kiterjed, beleértve az ingatlanügyeket, a
pénzügyeket, az idegenforgalmat, a
8
- és középvállalkozásokról a
amelyek befektetési projektjei 10 millió USDellentétben, akik termékeiket külföldre exportálták, a tajvaniak most Kína
meg, mivel a zsugorodó globális piacot
ellensúlyozzák. A tajvani vállalatok ráadásul fokozatosan növelték a helyi
vállalatoktól vásárolt nyersanyagok és félkész termékek felhasználását, miközben
csökkentették a Tajvanról származó importot. A tajvani vállalatok elfoglalták
helyüket Kína ipari láncában, és szorosan kapcsolódtak Kína gazdasági

0-es
évek eleje óta a Guangdongban található Gyöngy-folyó deltája és a Jiang- su-ban
található Jangce-folyó deltája vonzza a legtöbb TIC-et Hongkonghoz, illetve
Sanghajhoz való közelsége miatt. 9 Az elmúlt években a globális pénzügyi válságra
való reagálás
érdekében Guangdong
-ban hirdette meg a "ketrec kiürítése és a madár lecserélése" (tenglong
huanniao)
shuang zhuanyi) stratégiákat. A
helyi kormány azt tervezi, hogy az
munkaigényes iparágakat kivonja a Gyöngy, és
tevékenységek típusának megváltoztatására irányuló törekvés nagy hatással van a
TIC-re, mivel sok tajvani gyárat "madárnak" tekintettek, amelyet le kell cserélni.
Hasonló politikát fogadtak el Zhejiangban és Sanghajban is. Néhány tajvani
vállalkozót arra ösztönöztek, hogy munkaigényes gyáraikat Anhui tartományba
helyezzék át, ahol a helyi kormányzat több földet ígért nekik. 10 Néhány tajvani
alkut kötött, hogy egy épületet vagy egy kis földterületet megtarthatott
az eredeti helyszínen, így megtarthatta ott a bázisát, még akkor is, ha eszközeinek
nagy részét elköltöztette. Az 5. ábrán láthatjuk, hogy az 1990-ek engedélyezett mennyisége Közép- és Dél-Kínában, és
különösen Kelet-Kínában. 11 Míg Jiangsu és Guangdong 2010 óta radikálisan
csökkent a TIC-ek száma, addig Sanghaj és Fujian 2009 óta több TIC-et vonzott.
Észak-Kína és Délnyugat-Kína 2005 óta több TIC-et fogadott be. ÉszaknyugatKína és Északkelet-Kína az infrastruktúra hiánya miatt hosszú ideig lemaradt a
a TIC összege is ezt a helyzetet tükrözi.
ÉS HELYI
SZINTEN

A központi kínai kormány számos kedvezményes politikát hirdetett meg a TIC
-ban kiadta a "Rendeletek a
TIC-

5. ábra . Tajvan jóváhagyott befektetései Kínában, régiónként (USD).
Forrás: Beruházási Bizottság, Gazdasági Minisztérium, ROC, https://www.moeaic.gov.tw. A kínai régiók elhatárolása eltér a tajvani statisztikai adatokban. Észak-Kína magában
-Mongóliát. Északkelet-Kína Jilin, Liaoning és Heilongjiang. Kelet-Kína Sanghaj, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Shandong és
Jiangxi területét foglalja magában. Közép- és Dél-Kína Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi és Hainan. Délkelet-Kína magában foglalja Chongqing, Sichuan, Guizhou,
Yunnan és Tibet. Északnyugat-Kína Hszincsiangot, Gansut, Ningxiát és Shaanxit foglalja magában.
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A tajvani honfitársak beruházásainak ösztönzése" (Guanyu guli Taiwan tongbao touzi de guiding). 12 Ez a dokumentum nagyon átfogó és részletes
szabályozást adott arról, hogy a tajvani vállalkozók hogyan fektethetnek be
Kínában. Kevesebb mint egy évtized telt el azóta, hogy Kína megkezdte a
gazdasági átmenetet, és a rendszerváltás gondolata továbbra is tele volt
ggel. A
érdekében Kína tajvani befektetési szabályozása a
"a
utalni".13 1994-ben a kínai kormány elfogadta a "Tajvani honfitársak
Taiwan tongbao touzi baohu fa), és
nagyon világossá tette, hogy célja a tajvani befektetések védelme és ösztönzése
14
A
vállalkozók számára, hogy üzleti
szövetségeket szervezzenek. Ugyanebben az évben az Államtanács kihirdette a
"Határozatot a szoroson átnyúló öko(Guowuyuan guanyu jinyibu fazhan haxialiang'an jingjiguanxi ruogan wenti de
jueding
lazítás" (tongdeng youxian, shidang
fangkuan) elvét. 15 Miután ezt a törvényt öt éven keresztül alkalmazták, a kínai
kormány 1999-ben jóváhagyta a "A tajvani honfitársak beruh
szóló törvény végrehajtási szabályait" (Taiwan tongbao touzi baohufa shishi xize),
hogy részletesebb szabályozást adjon. 2012-ben a Jiangsu tartományi kormány
l
szóló rendeletet" (Baohu he cujin Taiwan tongbao touzi tiaoli)
16
Ezeket a jogszabályokat soha nem
vizsgálták felül, így néhány cikkelyük elavult. Kína 2009-ben bejelentette a "A
tajvani honfitársak beruházásainak
vonatkozó szabályok" módosítási folyamatának elindítását, de eddig még nem
17

A tajvani üzleti szövetségek (TBA-

tajvaniak

kapcsolatok kezelése és a tajvaniakról való gondoskodás, valamint a helyi
befektetési környezet javítása. 18
-t 1990-ben Sencsenben jegyezték
19
be, és jelenleg 142 TBA van Kína-szerte. A TBA-k jobb kezelése érdekében a
kínai kormány 2003-ban kiadott egy közleményt "Ideiglenes intézkedések a
tajvani üzleti társulások igazgatásáról" (Taiwan tongbao touzi qiye xiehui guanli
zhanxing banfa) címmel. Ennek ellenére a TBA-k nem hivatalos intézmények, és
nem rendelkezhetnek nemzeti székhellyel. Néhány TBA 2007-ben közösen
létrehozott egy nonprofit szervezetet, az As- sociation of Taiwan Investment
Enterprises on the Mainland (ATIEM, quanguo Taiwan tongbao touzi qiye
lianyihui). Az ATIEM-et a Tajvani Ügyek Hivatala és a Polgári Ügyek
Minisztériuma felügyeli, és közvetlenül kommunikálhat a központi kormánnyal.
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a TBA-k és a kínai kormány között. Továbbítja a taishangok hangját a hatóságok
felé, és központi utasításokat ad a vállalkozóknak. 20
Helyi szinten a tartományi és városi önkormányzatok a tajvani befektetések
vonzása érdekében a kedvezményes elbánás
formáit kínálták, például
adókedvezmények széles körét és a nyereség újrabefektetését, az olcsó földszerzés
megkönnyítését és a bürokratikus akadályok csökkentését. Például az egyik
liangmian,
sanjianban), ami azt jelenti, hogy egy tíz évnél hosszabb i

után. 21 Mindazonáltal 2014 decemberében a központi kormány bejelentette a 62.

kedvezményes politikákat.

22

Mivel a tajvani beruházó cégek régóta több

vállalatok, a taishang
Az Országos
Népi Kongresszus 2015. márciusi zárását
sajtótájékoztatón Li Keqiang
miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Kína továbbra is meg fogja védeni a tajvani
23

Ez
TIC
kiássa Tajvan gazdaságát. Azok, akik nem értenek egyet, azzal érvelnek, hogy a
a gazdaság fellendítésének kulcsa. Azok, akik egyetértenek, azt
állítják, hogy a munkanélküliségi ráta emelkedése és a hazai beruházások
csökkenése, valamint a feldolgozóipari bruttó hazai termék (GDP) arányának
-nek tulajdonítható. Konszenzus azonban még nincs.
A TAISHANGOK SZEREPE: POLITIKAI ÜGYNÖKÖK
VAGY GAZDASÁGI TÚSZOK

Míg a Csen-kormányidején felfüggesztették a politikai kapcsolatokat, azt jósolták, hogy
a TICamvezetés
elméletei azt javasolták, hogy Kína gazdasági szankciókat alkalmazhat
24
Az ökont a katonai
hadviselésé, mivel Kína katonai taktikával nem tudná elérni kívánt céljait. 25
Ezért Tajvan potenciális túsz vagy kiszolgáltatott áldozat, ha a kínai kormány
úgy dönt, hogy politikai megtorlásként gazdasági szankciókat vezet be. 26
kölcsönhatást és a tajvani üzletemberek által követett kereskedelmi érdekeket. A
Hu-kormányzat ahelyett, hogy nagy botot ragadott volna.
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a "répa" politikát valósította meg, amely "a tajvani népre számít" a DPPkormányzat támogatásának biztosítása érdekében. Mindazonáltal ez a kísérlet,
hogy a taishangot politikai nyomásgyakorlásra használják Tajvan felett,
hatástalan volt, és megmutatta, hogy a taishang politikai
27
Csen hivatali ideje alatt, miközben a Kínai
Népköztársaság és a Kínai Népköztársaság közötti hivatalos interakciót általában
felfüggesztették, a tajvani üzletemberek implicit módon olyan információs
csatornává váltak, amely segített a kínai kormánynak Tajvan megértésében.
Taishangnak nem volt hatása a DPP szárazföldi politikájára, és nem is tudtak
kommunikálni a tajvani kormánnyal. Amikor Ma elnök 2008-ban átvette a
hatalmat, és a Tajvan-közi kapcsolatok drámaian javultak, a taishang szerepe
mind politikai, mind gazdasági szempontból megváltozott. A KMT-kormányzat
rendszeresen tartott összejöveteleket a taishangokkal, amelyeken Ma elnök is
részt vett, és meghallgatta tanácsaikat. A taishangok egyre gyakrabban vettek
részt a tajvani kormány és a KMT által szervezett, a Tajvaniinterakciókban. A TBAhogy ezek
taishangok helyzetének javításában. 28 Általánosságban
elmondható, hogy a taishangok kiszolgáltatottak a változékony politikai
helyzeteknek, de nem tudnak részt venni a politikai döntéshozatali folyamatban.
interakciókban.
A KMT-re való szavazás a tajvani politikára adott passzív reakciónak
a taishangok a stabil és kiszámítható anyaországi politika
tekintetében erre a pártra támaszkodnak. Ezt nem úgy kell értelmeznünk, hogy a
taishangok
nnyire megbízhatatlan. A
hivatalos
támogatásának hiánya miatt a taishangok nehezen tudnak üzletet kötni Kínában.
A pekingi Tajvan-ügyi hivatalok gyakran túl gyengék ahhoz, hogy segítsenek
más kormányzati szervekkel, például a helyi önkormányzatokkal, a Kereskedelmi
Minisztériummal és a Kínai Ipari és Kereskedelmi Állami Adminisztrációval
való kapcsolattartásban. 29 A tajvaniak kevésbé játszottak fontos szerepet a
Tajvan-közi kapcsolatokban, mint azt a közvélemény általában gondolja.
Röviden, a taishangok nem politikai ügynökök és nem is gazdasági túszok. Nem
képesek pozitívan hozzájárulni a politikához, de nem is szenvedtek komolyan a
politikai zavaroktól. Üzletemberek,
Kínában, és stabil politikai környezetben reménykednek, ahogyan a világ

MENJ DÉLRE: A TAJ CSÖKKEN E BERUHÁZÁS DÉLKELETÁZSIAI ORSZÁGOKBAN , MINT ALTERNATÍVA

A "go south" stratégiát 1993-ban Lee Teng-hui korábbi elnök kezdeményezte a
csökkentése érdekében.

30

A tajvani kormány kiadta a "Délkelet-Ázsiával való
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gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok
amelyeknek jelenleg a hetedik kiadása van folyamatban.
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Az ázsiai pénzügyi válság idején a tajvani kormány a tajvani üzletemberek
finanszírozási problémáinak megoldása érdekében további intézkedéseket
hirdetett meg "A Délkelet-Ázsiával való gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok
különösebben haték
és Indonéziát. 31 2002-ben az akkori elnök, Chen újra meghirdette a "go south"
stratégiát, kijelentve, hogy Kína csak egy része a globális piacnak, és Tajvannak
n
-ban
délkelet-ázsiai regionális gazdasági integrációban.
Ma a "go south" (befektetések Délkelet-Ázsiában) és a "go
tekintette, és mindkét irányba ösztönözte a tajvani befektetések
áramlását. Mindazonáltal ezek a kezdeményezések nem hordoztak új ötleteket és
konkrét terveket a tajvani befektetések javára. 32 A tajvani befektetések összege
Délkelet-Ázsiában 19941993-as szintre
-ig ezen a szinten maradt (lásd a 6.
ábrát). 2007 és 2009 között hatalmas ingadozás volt tapasztalható.
Általánosságban elmondható, hogy függetlenül attól, hogy a kormány milyen
érvekkel támogatta a délkelet-ázsiai országokba irányuló tajvani befektetéseket, a
poli
keresték, ami sok tajvani befektetést akadályozott meg a régióban. 33 Az instabil
politikai és gazdasági környezet, a Kína-ellenes mozgalmak és az ingadozó helyi
34
politikák miatt a délkeletAz
ASEAN titkársága szerint Tajvan 2008 és 2010 között nem volt az ASEAN tíz
35

tajvani vállalkozások
délkelet-ázsiai országokba, különösen Vietnamba és Kambodzsába. Nyilvánvaló,
hogy a taishang
távozásra", mint a kormányzati politikák. Ráadásul 2012-ben a tajvani kormány
intézkedéseket", az úgynevezett "lazac-visszatérés" politikáját, amely a külföldi

miatt. 36
százalékkal csökkent.37

-befektetések összege 2014-ben 55

KÖVETKEZTE
TÉS

A tajvani kormány aggódik amiatt, hogy egyre kevésbé lesz releváns a
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nemzetközi piacon. A korábbi elnökök, Lee és Chen

147

6. ábra . Tajvani befektetések hét délkelet-ázsiai országban (millió USD).
Forrás: Beruházási Bizottság, Gazdasági Minisztérium, ROC, https://www.moeaic.gov.tw.
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a kereskedelem Kínától való
kudarcot vallottak. Az alacsonyabb termelési költségek a versenyképes
világgazdaságban, valamint a kulturális és nyelvi hasonlóságok elkerülhetetlenül
Kína gazdasági pályájára húzták a tajvani vállalkozókat. Az ilyen szorosokon

e

de sem a statisztikai adatokból, sem Kína politikájából
. Érdekes módon az elégedetlenség
inkább Tajvanon belül tört ki, mint a Tajvan és a szárazföld közötti tompa
konfrontációban. Az elmúlt két évtizedben a Tajvan és a szárazföld közötti
interakciók vizsgálata azt mutatja, hogy a gazdasági integráció
békét, és segített visszafogni bizonyos, a tajvani demokratizálódás által gerjesztett
konfliktusfokozó nyomást. 38

célzott iparágak tekintetében a TIC a munkaigényes, például fogyasztási cikkek
gyártásától a csúcstechnológiás elektronikai és precíziós termékek felé mozdult
konglomerátumokig változott. H
-Ázsiába költöztek.
A TIC jóváhagyott és tényleges szintjének meghatározásában a gazdasági
megfontolások fontosabb szerepet játszottak, mint a politikai megfontolások. A
politikai kormányok változása nem eredményezte a TIC további terjedésének
betiltását, és a kínai kormány nem jelentett be semmilyen konkrét politikát a TIC
betiltására. Inkább a gazdasági motiváció és a
Kínába. Lehet, hogy a délkelet-ázsiai országok és Tajvan jelenleg nem a legjobb
befektetési helyszínek a taishang
a kérdés,
A hasonló jelenség Kínában a kínai befektetések Tajvanon (CIT). A tajvani
kormány 2009 júniusa óta feloldotta a pénzszállításra vonatkozó tilalmat, és
engedélyezte a kínai vállalkozások számára, hogy Tajvanon fektessenek be. 2016ig 729 jóváhagyott projektet jegyeztek fel, és a teljes összeg 1,3 milliárd USD volt.
39
A számok és a beruházási összegek relatíve kicsik a TIC-hez képest. Ráadásul
egyes vállalatok, különösen az állami tulajdonú vállalatok számára a tajvani piac
mérete túl kicsi ahhoz, hogy üzleti hasznot hozzon számukra. Tajvani társaikkal
ellentétben a kínai üzletemberek politikai feladatok ítása - végrehajtása érdekében fektetnek be. 40
Míg Kína az "Egy övezet, egy út" (yi dai, yi lu; más néven Selyemút Gazdasági
Övezet, XXI. századi Tengeri Selyemút) nagyszabású stratégiáját javasolta, a
Kínát a tengerparttal
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Európa felé - mind szárazföldi úton Nyugat-Ázsián keresztül, mind tengeri úton
a Dél-kínai-tengeren, az Indiai-óceánon és a Vörös-tengeren keresztül), a kínai
-et a terv részeként beépíti, hogy
megakadályozza, hogy kivonuljon Kínából. A tajvani kormány is megpróbálja
visszacsábítani a Taishangot. 41
szárazföld belsejébe költözzön, és élvezze az olcsó föld és az alacsony
Másrészt, bár a Tajvan és Kína közötti gazdasági
-hez,
Tajvan belpolitikája miatt a kérdés nagyon ellentmondásos magukat a
figyeljük,
-re gyakorolt hatását.

MEGJEGYZÉSEK
1. Douglas B. Fuller, "A Tajvan és Kína közötti gazdasági kapcsolatok hatása a tajvani és kínai
: Adversaries and Partners," Asian Survey 48, no. 2 (2008): 239-64; Kerry Brown, Justin
Hempson-Jones és Jessica Pennisi, Investment across the Taiwan Strait: How Taiwan's Relationship
with China Affects Its Position in the Global Economy (London: Chatham House, 2010), www.kerrybrown .co.uk/files/website-8.pdf.
2. A TIC esetében 1993-ban, 1997-ben, 2002-ben és 2003-ban azért jelentettek megugrást, mert
ezekben az években a taishangnak be kellett fejeznie a be nem jegyzett beruházásukra vonatkozó
eljárást. Az összegek nem szerepelnek
3. Kínában 2004-ben vezették be a minimálbérrendszert. Azóta 2015-ig az összeget
megháromszorozták. Például Pekingben, Sanghajban és Sencsenben a minimálbér 2005-ben 580, 690
és 690 jen volt, 2015-ben viszont 1720, 2020 és 2030 jen.
4. Lásd a 2. és 9. cikket.
5. "Hsu Wen-long of Chi Mei Supports Anti-secession Law," Huaxia Net, 2005. március 27.,
http:// big5.h uaxia.com/zt/pl/05-015/600455.html.
6. 2013-ban két alkalommal jártam Pekingben és Sanghajban, és több mint tizenöt tajvani
vállalkozóval készítettem interjút, köztük a pekingi TBA, a sanghaji TBA és az ATIEM
DP P kormányzása alatt.
7. Kína 2007Németországot, és a világ harmadik legnagyobb gazdaságává vált.
8. Az Eslite például egy híres könyvesbolt Tajvanon, amely nemcsak fiókokat nyitott Su- zhouban és Sanghajban, hanem az ingatlanpiacra is befektetett; lásd "Eslite Eyes Home Sales in Suzhou,"
Taipei Times, 2014. május 16., http://money.udn.com/storypage.php?sub_id=5641&art_id 777297.
9.
jából
legjobb helyek közül hét mind ezen a területen található, köztük Szucsou, Jüjao, Hsziaoszhan,
Hangcsou, Fenghua, Jang- zhou és Jiading. Lásd "Pearl River Delta Area and Yangtze River Delta
Area Competete for Taiwanese Invest ment", Sina Net, 2012. június 5.,
http://finance.sina.com.cn/g/20020605/217245.html.
10.
2013. március.
11. Dongguan Guangdongban és Suzhou Jiangsu-ban két olyan város, amely a legtöbb TIC-et
vonzotta.
12. Az 1980-as években Kína elfogadott néhány törvényt a külföldi befektetések vonzása
érdekében, de ezek nem kifejezetten a TICvállalkozásokról szóló törvény (Waizi Qiye Fa; 1986) és a kínaivállalkozásokról szóló törvény (Zhongwai Hezuo Jingying Qiye Fa; 1988).
13. Lásd a 8. és 10. cikket.

Tajvani befektetések Kínában

149

14. Lásd az 1. cikket.
15. "Az Államtanács határozata a Tajvani-szoroson túli gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztésével
", 1994. augusztus 1., www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjjf/ fal v/1/14-3.html.
16. "Jiangsu wanshan dui Taiwan tongbao touzi wushi youxiao baozhang cuoshi" [Jiangsu improve the regulations on Taiwanese investment], Sina Net, 2012. december 27., http://finance.sina.
co m.cn/china/dfjj/20121227/185614136902.shtml.
17. "'A taj
szóló törvény' elavult és a tervek szerint
módosítják ," UDN Net, 2015. március 10., http://udn.com/news/story/7334/754798.
18. Shiuh-shen Chien és Litao Zhao, "Local Economic Transition in China: in China's Reform in
Global Perspective, szerk. John Wong és Zhiyue Bo (Singapore: World Scientific, 2010), 254-55.
19. A teljes listát a Straits Exchange Foundation teszi közzé; lásd "Taishang xiehui lianxi
Foundation, 2016. november
1., www.seftb.org/mhypage.exe?HYPAGE=/01/01_1_2.asp. A Tajvani Ügyek Hivatalának honlapján 116
TBA szerepel; lásd "Gedi taizi qiye xiehui huizongbiao". [A tajvani üzleti szövetségek
],
Tajvan Affairs Office, 2011. január 11., www.gwytb.gov.cn/lajm/tsstzz/201101/ t20110
111_1690852.htm.
20. AEITM
21. A program a korábbi, 1991jövedelemadójáról szóló törvényen alapul.
22. "Guowuyuan guanyu qingli guifan shuishou deng youhui zhengce de tongzhi" [Közlemény az
szabályozásáról], 62. sz. 2014, Állami Tanács. A közlemény célja a kedvezményes feltételek
megszüntetése, különösen a helyi önkormányzatok által kiadott, a törvényekbe és központi
23. "Chinese Mainland to Maintain Appropriate Preferential Policies to Taiwan," Xinhua Net,
március 15, 2015, http://news.xinhuanet.com/english/2015-03/15/c_134067977.htm.
24. Lásd David Baldwin, Economic Statecraft (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985);
James M. Lindsay, "Trade Sanction as Policy Instruments: A Re-examination," International Studies
Quarterly 30, no. 2 (1986): 153-73; Tse-kang Leng, "A Political Analysis of Taiwan's Economic
Depen- dence on Mainland China," Issues and Studies 34, no. 8 (1998): 132-54.
25. Quansheng Zhao, "Peking dilemmája Tajvannal: Háború vagy béke?" Pacific Review 18, no. 2
(2005): 217-42.
26. Lásd Murray Tanner, Kínai gazdasági kényszerítés Tajvan ellen: (San- ta Monica, CA: RAND
Corporation, 2007); Paul J. Bolt, "Economic Ties across the Taiwan Strait: Buying Time for
Compromise," Issues and Studies 37, no. 2 (2001): 80-105; Chen-Yuan Tung, "Cross- Strait Economic
Relations: Issues and Studies 39. sz. 3 (2003): 137-75; Seanon S. Wong, "Economic Statecraft across the
Strait: Business Influence in Taiwan's Mainland Policy", Asian Perspective 29, no. 2 (2005): 41-72; és
Scott L. Kastner, Political Conflict and Economic Interdependence across the Taiwan Strait and
Beyond (Stanford, CA: Stanford University Press, 2009).
27. Shu Keng és Gunter Schubert, "A tajvani-kínai egyesülés ügynökei? The Political Roles of
Taiwanese Business People in the Process of Cross-Strait Integration," Asian Survey 50, no. 2 (2010):
287- 310.
28.
29.
30. Xiangming Chen, "Taiwan Investments in China and Southeast Asia: 'Go West, but Also Go
South', " Asian Survey 36, no. 5 (1996. május): 447-67.
31.
stabilak voltak.

150

Nyolcadik
fejezet

32. Chao-jen Huang és Haw Ju, "An Analysis of Economic Interactions between Taiwan and the
AS EAN-6," Taiwan International Studies Quarterly
-204.
33. Taiwan Institute of Economic Research, Analysis of Investment Location Choice and Strategy
under New Go South Policy (Taipei: Council for Economic Planning and Development, Executive
Yuan, 2003), 62-68, http://ebooks.lib.ntu.edu.tw/1_file/CEPD/152/south@664854.7334842238@.pdf.
34. 2014 májusában Közép- és Dél-Vietnamban nagyszabású Kína-ellenes megmozdulás volt,
amely a oldalon tajvani gyárakat is érintett.
35. Zunci Hsu, "Our Economic and Trade Relationship with ASEAN," Special Report, World
Trade Organization and Regional Trade Agreements Center, 2013. január 11., www.aseancenter.org.
tw/C enStudyDetail.aspx?studyid=13&natstudyid=2.
36.
37. "Taiwanese Investment Returning to Taiwan Returning to Taiwan Decreased by Half," Now
News, 2014. április 23., htt p://legacy.nownews.com/2014/04/23/320-3021684.htm.
38. Patrick McDonald, A béke láthatatlan keze: International Relati ons Theory (New York:
Cambridge University Press, 2009), 233-63.
39. Investment Commission, Ministry of Economic Affairs, ROC, "Monthly Press Release,"
Octob er 20, 2015, www.moeaic.gov.tw/system_external/ctlr?PRO=NewsLoad&id=1072.
40.
41. "A gazdasági minisztérium sürgeti a tajvani vállalkozókat, hogy térjenek vissza Tajvanra", China
Times, 2015. szeptember 30., www.chinatimes.com/newspapers/20150930000086-260203.

9

A Strait-közi gazdasági kapcsolatok
és Kína felemelkedése
Az IT-ágazat esete
Tse-Kang Leng

A Tajvani-szoroson átnyúló gazdasági kapcsolatok 2008 óta óriási
megrázkódtatáson mentek keresztül ks. A Ma Ying-jeou kormányzásának
kezdeti szakaszában a nagy várakozásokat a belföldi nehézségek és a
szkepticizmus lerombolta. Tajvannak a gazdasági globalizáció Kínán keresztül
letei a bonyolult belföldi környezetben
meggyengültek. A diákok által vezetett Napraforgó-mozgalom 2014-ben, amely a
Pravoszláv Szolgáltatáskereskedelmi Megállapodás ellen tiltakozott, jegelte ezt és
más Pravoszláv-közi gazdasági paktumokat. Ugyanakkor Kína kiigazította
nagyszabású
stratégiáit
azáltal,
hogy
kiszélesítette
gazdasági
ping a politikai irányítás megszilárdításával és hatalmának összpontosításával is
s akaratát. Kína átfogó hatalmának felemelkedése és Tajvan törekvése,
hogy intézményesítse a Sztrájktérség közötti gazdasági kapcsolatokat,
egyedülálló eseteket kínál a tudományos kutatás számára.
Ez a fejezet azt tárgyalja, hogy Tajvan a kínai gazdasági hatalom
növekedésének új kontextusában meg tudjapozícióját a
Tajvankapcsolatok összefüggésében, majd kitérek Kína globális politikai és gazdasági
színtéren elfoglalt pozíciójának változásaira. A harmadik részben elemzem a
-szoros
omással való megbirkózásban.
Végezetül néhány szakpolitikai megfontolással szolgálok a Kína felemelkedésével
szembeni tajvani stratégiákról.

152

Nyolcadik
fejezet
151

152

Kilencedik
fejezet
A TENGERSZOROSOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI
DINAMIKA
KAPCSOLATOK: TAI WAN ' S GLOBALIZÁLT IT-IPAR

Tajvan IT-ipara mint a gazdasági globalizáció alapja
Tajvan gazdasági globalizációja azon alapul, hogy képes rugalmasan és
tajvani cégeket a globális márkatulajdonosok körében a pontos és precíz gyártás

és a
a tajvani cégek az amerikai technológiákat, a tajvani know-how-t és a kínai
1

Tajvan ipari szerkezetét egyre inkább az IT- és elektronikai ágazat uralja.
Ennek eredményeként az IT- és elektronikai termékek ma már túlságosan nagy
arányt képviselnek Tajvan teljes exportjában. A tajvani Költségvetési, Számviteli
által összeállított exportadatok alapján az
információs és kommunikációs technológiai (IKT) termékek folyamatosan
Tajvan teljes exportjának több mint 30 százalékát teszik ki. Mivel az informatikai
és elektronikai termékeket nagyfokú jövedelemrugalmasság jellemzi, a
fogyasztók gyakran késleltetik e termékek vásárlását. A világgazdasági
exportjára és gazdasági növekedési ütemére. Tajvan azon képessége is sérül, hogy
a globális gazdasági ingadozásokra reagálva kiigazításokat hajtson végre. 2
-tervezési központok, például a
SzilíciumCsendesmintájáról. Martin Kenney, Dan Breznitz és Michael Murphree például
Tajvan IT-fejlesztése
és globalizációja szempontjából. Azzal érvelnek, hogy a tengerentúlról
visszatértek csak három céget alapítottak a tíz legnagyobb tajvani integrált
áramköri (I
kapcsolata a Szilíciumalapítói Szilícium-völgyi végzettséggel rendelkeznek. Kenney és kollégái azt
állítják, hogy
k
-centrikus változata nem ismeri el a
multinacionális vállalatok, a hazai vállalkozói szellem és az Ipari Technológiai
Kutatóintézet (ITRI) spinvonzó környezet megteremtésében. Más szóval, a tudósok alábecsülték annak az
-es években épült ki. Egy ilyen ökoszisztéma teremtette meg
nult
képzettségüket és készségeiket felhasználhatták arra, hogy az általuk betöltött és
3
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de javította a tajvani ITjesztették a kulturális változás magvait az IT-ágazatban. Ahelyett,
-ipar
globalizációjára, a tajvani vállalatok a technológiai know-how felhalmozására
irányuló tanulási görbét növelik az IT- és elektronikai ágazatokban. Az ilyen

kapitalizmus által kiváltott hosszú távú gazdasági visszaesés
fontosságú stra-

-tranzisztoros
technológiáikat
-LCD-gyártók

hogy japán mérnökökre támaszkodtak volna, vagy folyamatosan japán
technológiákat vásároltak volna. 4
2016. május 20. után az új kormány a Demokratikus Progresszív
Párt (DPP) új szakpolitikai csomagokat indított az innováció és az IT-fejlesztés
-völgy" kezdeményezés egyike Tsai
el
részesedését a globális IT-piacon a vállalkozók és az induló vállalkozások
számára szilárd környezet megteremtésével. A projekt célja továbbá Tajvan
informatikai kutatási és tervezési kapacitásának fejlesztése az innovatív
tehetségek ösztönzésével
kapcsolódó törvények újbóli megalkotásával. A tajvani kormány továbbá egy
egyablakos központot hoz létre
a tajvani K+F kapacitások
integrációját a kaliforniai Szilícium-völgydel és a világ más innovációs
központjaival. 5
Az elmúlt két évtized korábbi ITázsiai
Szilíciumajvan részvételét az IT-hez
kapcsolódó technológiák nemzetközi szabványok kidolgozásában és
tanúsításában. A szakpolitikai célok között szerepel Tajvan
integrálása a szoftveralkalmazásokba, valamint az egyetemek és kutatóintézetek
kutatási eredményeinek kereskedelmi hasznosítása. Ez a terv az IT és más
csúcstechnológiai infrastruktúrák konszolidációjára is összpontosít. Tervezi
tesztkörnyezetek kialakítását, valamint az intelligens logisztikán, az intelligens
szállításon és az intelligens orvosláson alapuló alkalmazások fejlesztését. 6
A kínai piac bevonása a globális ellátási láncba: Hon Hai
modellje
Régóta érvelnek amellett, hogy T
diverzifikálása. Az Egyesült Államokkal való technológiai kapcsolatok kiépítése
mellett Tajvan gazdaságilag Japánra támaszkodott az ipari know-how, a
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OEM és ODM típusú beruházások maradt Kínában. Az olyan
ITgyártók, mint a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC),
inkább a gyártási folyamat tökéletesítésére koncentrálnak, mint a kezdeti
tervezésre. Orientációjuk miatt a tajvani cégek nem törekszenek arra, hogy az
upstream alaptechnológiákat irányítsák. Annak ellenére, hogy ezek az
OEM/ODM cégek összekapcsolják az amerikai és japán technológiákat, a tajvani
know-how-t és a szárazföldi kínai gyártási kapacitásokat, a haszonkulcs egyre
csökken. Az olyan vállalatoknak, mint a Foxconn, le kellett szorítaniuk a gyártási
költségeiket, ami olyan problémákhoz vezetett, mint a "sweatshop" típusú gyárak
és a munkaügyi viták. Válaszul a Foxconn és más OEM-gyártók megpróbálták
olyan jól ismert tajvani márkanevek, mint az Acer, az Asus és a HTC még
mindig ritkaságnak számítanak a globális piacon.
A kínai "sweatshop" gyárakkal kapcsolatos munkaügyi viták és
ellentmondások ellenére a Hon Hai/Foxconn továbbra is az egyik legsikeresebb
tajvani OEM/ODM vállalat a világon
IT-gyártási színterén az Apple globális ellátási láncával való szoros integráció. Az
Apple átfogó ellátási láncán keresztül a Foxconn más gyártókkal is képes
partnerséget kialakítani é
létrehozni. Az Apple ikonikus iPhone-ja például több, egyre inkább globális
cégét (Apple) és annak gyártási partnerét, valamint a világ legnagyobb
elektronikai gyártási szolgáltatóját (a tajvani Hon Hai-t) foglalja magában. Egy
másik három speciális beszállítót egyesít
okostelefonos chipt
-öntödejét (a tajvani TSMC-t). Az IKT-ágazat több szegmensét
átfogó többszörös termelési hálózatok e metszéspontjaiban valósulnak meg azok
a vállalatközi partnerségek, amelyek egy-egy j
sikerét teremtik meg. 7
A Foxconn/Hon Hai globalizációs modellje figyelemre méltó abban a
tekintetben, hogy nem
önérvényesítés és
dinamikájátmutatja a vállalati szinten. Henry Yeung szerint a Hon
Hai nem volt az állami támogatás közvetlen kedvezményezettje. Sikerét nem
lehet az állami iparpolitikának tulajdonítani. A Hon Hai nem "nemzeti bajnok" a

, hogy a diszkréciót a
a versenyképes árképzés szilárd rekordjával kombinálja.
Yeung azzal érvel, hogy a Hon Hai Tajvan legnagyobb ipari vállalatává válása
transznacionális technológus elit "agyi körforgásából" származó hazai ipari
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szolgáltatójaként elért sikere a
globális termelési hálózatok változó ipari dinamikájával magyarázható, amely
partnereként szolgáljon. 8
beszálítóiláncban kulcsszerepet
játszó gyártói státuszát, kiterjesztette hatókörét a csúcstechnológiai szolgáltatási
-gyártókkal és
szolgáltatókkal. A Hon Hai kiadott egy tervet az intelligens társadalom
létrehozására, amely a hardvert és a szoftvert integráló, az eszközöket
szolgáltatásokkal összekapcsoló intelligens társadalmat hoz létre. A vállalat a
fogyasztói igények kielégítése érdekében technológiai szolgáltató vállalattá kíván
átalakulni, és nem áll szándékában saját márkás termékeket bevezetni.
at az automatizálás és a mesterséges
intelligencia fejlesztésére, a hardver/szoftver képességek kombinálására, a
technológia felhasználására az emberi élet javítására, valamint a részvényesek
számára nagyobb értékteremtésre fog összpontosítani. 9 Ezért a Hon
Hai/Foxconn a Google-lal együtt dolgozik a gyártási folyamatban felhasználható
robotokon. Szüksége van a Google segítségére ahhoz, hogy fokozza az
a
legalacsonyabb az egy alkalmazottra jutó árbevétele, tekintettel a nagy létszámú
10

esve, mivel a
bérgyártásból származó bevételek lassulnak. A Hon Hai számos kapcsolatot
-gyártó Hewlett Packarddal. 11
A Hon Hai lépéseket tett az Appleérdekében. 2014-ben az Apple a Hong Hai teljes bevételének 25-30 százalékát
tette ki. Azóta a Hon Hai többségi részesedést szerzett a tajvani Asia Pacific
Telecomban, és terveket készített az autóiparban való terjeszkedésre. 2014
decemberének végén nyilvánosan bejelentette, hogy 10,5 százalékos részesedést
-kereskedésben.
Nemrégiben bejelentette, hogy a kínai WeChat köz
Tencenttel partnerséget kezdett az internetre csatlakoztatható elektromos
- lényegesen olcsóbban, mint a nagy gyártók
12

jelenlegi modelljei.
Az, hogy a Foxconn 2016-ban felvásárolta a japán Sharp informatikai
óriásvállalatot, jól mutatja Gou globális terjeszkedési törekvéseit. Gou szerint a
Sharp rengeteg technológiával rendelkezik, de nem képes azt értékesíteni; a
Foxconn azt tervezi, hogy felgyorsítja a Sharp szabadalmainak kereskedelmi
hasznosítását, technológiává alakítja azokat, majd a technológiát olyan
termékekké alakítja, amelyek segítenek nyereségessé tenni az üzletet. Mivel a
Foxconn
sok
, új stratégiai lépésekre van
13
A 3,5 milliárd dolláros, a Sharp 66
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százalékos részesedésére vonatkozó üzlet célja, hogy a Fox- conn vonzóbb
partnerré váljon az Apple számára. Az amerikai technológiai vállalat a
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üzletekben. Az elmúlt években az Apple diverzifikálta beszállítói láncát, egyes
Foxconn pedig a
globális okostelefonpiac lassulásával küzd. Miközben a Foxconn bevételeit az olcsóbb kínai márkájú

aggodalmakat. Emellett az Apple az ellátási lánc diverzifikálására tett
-összeszerelési megrendeléseket adott egy másik
- tronnak, amely Sanghaj
közelében egy hatalmas gyárat üzemeltet. 14
Az informatikai márka létrehozására tett kísérletek: A HTC modell kihívásai
Egy másik kérdés, amelyet Tajvan globális kapcsolatai tekintetében az ITiparban figyelembe kell venni, az OEMáttérés. Mivel a haszonkulcsok egyre inkább
gyártó elkezdett irányt váltani és több kockázatot vállalni. A HTC, az
okostelefonok ismert gyártója, a HTC jó példa erre. A HTC-t 1997-ben
alapították, és kezdetben notebook számítógépeket gyártott. Évekig más
vállalatok s
gyártásában. 2006-ban saját neve alatt kezdett el termékeket gyártani, egy évvel
Androidot, amely a HTC termékeinek
választott operációs rendszere lett. 2011-re a vállalat piaci kapitalizációja
meghaladta az egykor az iparág Góliátjának számító Nokia piaci kapitalizációját.
A HTC 2011-ben több okostelefont adott el az Egyesült Államokban, mint
bármely más gyártó. Azóta a HTC részvényei csaknem 90 százalékkal zuhantak,
a piaci kapitalizációja 33 milliárd dollárról 4 milliárd dollárra zsugorodott. A
HTC esete azonban a tajvani informatikai cégek saját márkáikkal kapcsolatos
versenyhelyzetének gyengeségét is mutatja. A gyártási folyamatok terén szerzett
világszínvonalú tapasztalatok nem könnyen vezetnek a globális piacon való
túlélési képességhez. A 2013-ban megjelent HTC One például a februárban
Barcelonában megrendezett Mobile World Congress-en az "Év okostelefonja"
címet kapta, és mindössze a harmadik telefon lett, amely ötcsillagos értékelést
kapott. A HTC legnagyobb problémája azonban nem a kifinomult dizájn hiánya.
Inkább a HTC legnagyobb riválisa, a Samsung, amely tavaly 14 milliárd dollárt
költött reklámra - körülbelül annyit, mint Izland GDP-je. A HTC 2013 harmadik
Research tanácsadó cég azt mondta, hogy ha egyszer az ilyen mobiltelefongyártó cégek veszteségessé válnak, akkor csak 10 százalékuk számíthat arra, hogy
15

Kínában, a világ legnagyobb szórakoztatóelektronikai piacán a HTC-t tovább
szorítják a globális márkák és az olcsó helyi gyártók. Márkás gyártóként a HTCnek nehézséget okoz a márkapozíciójának meghatározása a kínai piacon. A
szárazföldi fogyasztók viszonylag keveset tudnak a tajvani
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jelentették. Az Apple és a Samsung, valamint saját okostelefon-márkáik, például
a Coolpad, a Huawei, a Lenovo, a Xiaomi és a ZTE felé navigálnak. A helyi
márkák nem kerülnek többe, mint a HTCesetekben jobb specifikációkkal rendelkeznek, míg a HTC-t a magasabb gyártási
költségek vetik vissza. 16
A HTC visszaesése és veszteségei azt mutatják, hogy a másodvonalbeli
okostelefonTajpejben 2015. június 30-án rekordalacsony, 71 NT dollárra süllyedtek,
szemben a 2011 áprilisában elért 1300 NT dolláros rekordmagas értékkel. A
-on zártak. A HTC elnöke, Cher
Wang szerint a vállalat nemrég egy fitneszszalagot és egy virtuális valóság
eszközt dobott piacra. 17
2015 augusztusában a HTC piaci értéke a készpénzállománya alá esett, ami
olyan szalagcímekhez vezetett, amelyek szerint a márka már nem képvisel
elveszítette lelkének egy darabját. Ha a vállalat el akarja kerülni a további
hanyatlást, akkor gyilkos hardverre, megújult szoftveres élményre és
sz szüksége.
18
2016-ban a HTC stratégiát váltott, hogy a Google Android mobiltelefonok
Pixel OEMmivel a Google hangsúlyozza, hogy az új mobiltelefont "a Google készíti", a HTC
inkább az OEM-gyártó szerepébe szorult vissza, mintsem hogy a készüléket a
Google-lel közösen tervezte volna. Ez a megközelítés nem különbözik az Apple
19
IPhoneA HTC számára ez a
visszalépés az OBMazzal is érvelnek, hogy mivel a HTC saját termékeinek piaci teljesítménye lassú, a
HTC számára racionális választás, hogy biztonságosabb módszereket használjon
potenciális célpontja a virtuális valóság eszközei lehetnek. 20
a tajvani informatikai cégek gyengeségei a Tajvanon átnyúló gazdasági
kapcsolatokban. Tajvan a globális színtérre helyezte a Strait-közi gazdasági
kapcsolatokat. Kína azonban már nem egy elmaradott piac alacsony bérekkel és
technológiai know-how-val. A "Kína felemelkedése" a világ tudományos és
politikai vitáinak egyik kulcsmondata lett. Más szóval, Kína már nem csak az
mutatott, hogy a nemzetközi színtéren újonnan szerzett ereje és státusza alapján
a
tárgyaljuk, amelyekkel új globális helyzetére való tekintettel át kívánja igazítani
magát. A Tajvani-szoroson átnyúló gazdasági kapcsolatok tekintetében Tajvan
Ezek a politikai és gazdasági stratégiák segítenek megmagyarázni, hogy Kína
-e a gazdasági interakciókban.
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A TENGERSZOROSOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI
KIHÍVÁSOK
KAPCSOLATOK: KÍNA MAKROPOLITIKAI ÉS
GAZDASÁGI KEZDEMÉNYEZÉSEINEKFELEMELKEDÉSE

Kína új globális politikai kezdeményezéseinek megjelenése
A nagystratégia kifejezést nagymértékben befolyásolják a nemzetközi és a hazai
politikai számítások. A kínai vezetés különös hangsúlyt fektet a bel- és
külpolitika összekapcsolására. A kínai külpolitika közelmúltbeli proaktív lépései
a bel- és a nemzetközi helyzetek - a "két nagy helyzet" kezelésére tett
kísérletek. A Politikai Hivatal 2013. januári harmadik tanulmányi ülésén Xi
vezetése alatt a kínai külpolitika középpontjába került. Ez a politikai irányelv a
valamint a kínai nép érdekeinek és más országok érdekeinek integrálása
kormánynak pozitívabb és proaktívabb hozzáállást kell tanúsítania a nemzetközi
21

A "két nagy helyzet kezelésének" politikája azt tükrözi, hogy Kína egyre

évtizedekben.
A politika azonban továbbra is ellentmondásokba ütközik a nemzetközi
ügyekben. Wu Xinbo szerint az ellentmondás normális helyzet a nemzetközi
ellentmondásaira a katonai megoldások helyett inkább békés megoldásokat
alkalmaznak. "Természetes utakat" keresnek az ellentmondások kezelésére. Ha az
olyan egyensúlyi pont keresése, ahol mindkét fél érdekei találkoznak. 22 Wu
Xinbo azt is állítja, hogy az ázsiai csendes-óceáni térség politikai egységei közötti
jelenlegi kapcsolatokat a
biztonság fenntartására irányuló aggodalmak keveréke vezérli. A kínai-amerikai
lényeg a közvetlen konfliktusok elkerülése. 23
csendes-óceáni térségben egy "nem harmonikus világgal" néz szembe, egy olyan

érvényesülni. Az emberi biztonság területén azonban a térség országai inkább
A kínai tudósok azt is tanulmányozták, hogyan változott Kína hozzáállása az
internationális rend és kormányzás. Wang Jisi például megjegyzi, hogy 2005 óta az
Államtanács fehér könyve nem említi a "nemzetközi politikai és gazdasági rend
megteremtésének" politikáját. Ehelyett a 2011-es fehér könyvben hangsúlyozták

Strait-határvonalon átnyúló
gazdasági kapcsolatok

161

Wang számára az
ilyen kiigazítások azt jelentik, hogy Kína elismeri a fennálló nemzetközi politikai
Kína identitását "központi nemzet" identitásúra változtatta, amely hídként
szolgál Észak és Dél között.
A központi nem

gazdasági kapcsolatai az Egyesült Államokkal és Japánnal a globális
munkamegosztást tükrözik, amely messze túlmutat a kétoldalú kapcsolatokon.
Másodszor, a szomszédos régiók biztonságának garantálása érdekében Kínának
szélesítenie kell látókörét, és pozitívabb szerepet kell játszania a Közel-Keleten,
Afrikában és az Indiai-óceán térségében. Az átfogó biztonsági kérdésekben való

kínai érdekeket a globális érdekekkel integráló biztonságpolitika kialakítása.
Harmadszor, egy ilyen új globális stratégiával Kínának stabilizálnia kell a
kapcsolatokat a
Egyesült Államokkal.
kell vállalnia, ugyanakkor
szerénynek és óvatosnak kell lennie. 24
A kínaiak elismerik, hogy Kína közelmúltbeli felemelkedése a gazdagság
kell a véleményüket a nemzetközi
kultúra 2.0"-ra kell fejleszteniük, amely kezelni fogja az olyan bonyolultabb
belpolitikai kihívásokat, mint az etnikai autonómia és az "egy ország, két
kínai régiók megtartják saját
gazdasági, politikai és jogi rendszereiket. Ez a továbbfejlesztett kultúra
majd az egész kínai területen belül. Amint azonban a Pekingi Egyetem Nemzeti
Fejlesztési Intézetének jelentése rámutat, a kulturális pluralizmusnak a kínai
25

(1) A kül- és biztonságpolitika kialakításának és értékelésének
kritériumainak meghatározása.
(2) A kül- és biztonságpolitika koherenciájának megteremtése azáltal,
hogy stabil átfogó keretet biztosít a politikai döntésekhez.
(3) A kül- és biztonságpolitika politikai beágyazása és legitimálása azáltal,
hogy széles körben elmagyarázza azt a polgároknak, és különösen a nehéz
döntések megmagyarázása.
(4) Az országról alkotott képet vetíteni a világ többi része felé. 26

162

Kilencedik
fejezet

prioritásának fényében. Figyelembe veszi a katonai, politikai és gazdasági
elemeket, és érzékeny arra, hogy milyen képet kell Kínának a világ felé mutatnia.
Ezáltal keretet ad Kína nemzeti érdekeinek meghatározásához, és alapelvet kínál
arra vonatkozóan, hogy hogyan kell az eszközöket a célokhoz viszonyítani. 27
utakat keresnek a hagyományos, visszafogott külpolitikaés a proaktívabb diplomáciai
kezdeményezések közötti egyensúly megteremtésére. Wang Jisi például azzal
érvel, hogy kifinomultabb nagy stratégiára van szükség Kína belföldi
prioritásainak szolgálatában. Négy
mutat be Kína
stratégiai gondolkodásában: (1) Kína új, átfogó biztonsági koncepciója, amely
túlmutat a hatalmi politikán, és olyan kérdésekre is kiterjed, mint a katasztrófák
enyhítése és a környezetvédelem; (2) az országközpontú politikáról a
multilaterális és problémaorientált politika felé való elmozdulás; (3) a gazdasági
haté
létrehozása és a technológiai innováció nagyobb figyelmet kap; (4) a kínai
28

Az óvat
kínai külpolitikai irányelvek azt mutatják, hogy Kína a nemzetközi színtéren
nagyhatalmi státuszához kíván igazodni. Yan Xuetong a teljesítményre való
törekvés kifejezést használja Xi proaktívabb nagystratégiájának leírására. Yan

özelítés a
olyan területeken, mint a politika, a biztonság és a kultúra. Arra is ösztönzi
érdekeivel, képességeivel és a világ második legnagyobb hatalmának státuszával.
29

Yan Xuetong szerint Xi nagystratégiájának legfigyelemreméltóbb része az,
hogy nagyobb hangsúlyt fektet Kína és szomszédai kapcsolatára. Sok éven át Csína a kínai-amerikai kapcsolatokat tekintette

létrehozásának - nemcsak a Selyemút gazdasági övének (amely Kínát Nyugat- és
Közép-Ázsián keresztül összeköti Európával) és a XXI. századi tengeri
selyemútnak (amely Kínát Délkelet-Ázsiával köti össze, Afrikát és Európát a Délkínai-tengeren, az Indiai-óceánon és a Vörös-tengeren keresztül), hanem egy
Kína-India-Mianmar-Bangladesi gazdasági folyosó is, amelynek célja
30

Kína azon törekvése, hogy újrapozícionálja Kína helyzetét az ázsiai és csendesóceáni térségben, és hogy ne csak a nagyhatalmi politikával foglalkozzon,
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Vang Ji
külügyminiszter újra hangsúlyozta a Hszi Csin-ping által a 2014-es ÁzsiaiCsendesbevezetett "ázsiaicsendes-óceáni álmot". Beszédeiben Wang jelezte, hogy Kína konszenzus
kialakításán fog dolgozni az ázsiai-csendes-óceáni térségben va

közös érdekek és sorsközösség kiépítésének fontosságára. 31
nemzetközi környezetre törekszenek, amelyben megszilárdulhat a hazai stabilitás
és növekedés. Ahogy átfogó nemzeti hatalmuk növekszik, a kínaiak gazdasági
befolyásukat kihasználva újra orientálják Kína pozícióját a nemzetközi
ügyekben. Ennek az új politikának a hazai érdekeket kell szolgálnia, és segítenie
kell eloszlatni a "kínai fenyegetés" gyanúját.
kínaiak új
stratégiákat keresnek a nemzetközi gazdasági, politikai és biztonsági
szerepét a nemzetközi színtéren.
Az "Egy övezet, egy út" (OBOR) politikát Hszi Csin-ping kínai elnök 2013ban jelentette be. A terv szerint Kína létrehozna egy 40 milliárd dolláros
"Selyemút" infrastrukturális támogatási alapot, hogy segítse a Selyemút öko-dinasztia idején
létezett mesés kereskedelmi hálózatra, amely összekötötte Kínát Európával, és
Közép- és Nyugat-Ázsián keresztül húzódott. Az OBOR részeként bejelentették a
XXI. századi tengeri selyemutat is. 32 Wang Yi kínai külügyminiszter kifejtette,
országok
emlékeztet. Kína vezetése reméli, hogy az OBOR átfogó keretként szolgál majd

a nemzeti érdekekért. Ahogy Wang jelzi:
központi és nyugati régióink fejlesztésére irányul, miközben a regionális

és a
fenntartja a közös sorsközösség vízióját, és kiemeli a konzultációt, a közös
megközelítést. A kezdeményezés új életet
33

Az OBOR Kína azon szándékát tükrözi, hogy eltérjen a korábbi, alacsony profilú,
illetve
taoguan yanghui, a külpolitika modellje. Egyesek úgy tekintettek az OBOR-ra,
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Marshall-terv, amelynek hosszú távú célja az eurázsiai kontinens geopolitikai
fölényének megszerzése. Ebben az összefüggésben az OBOR-t az ázsiai-csendesóceáni térségben az amerikai egyensúly helyreállításának gazdasági
ellenintézkedésének is tekintik. Az alaphelyzet az, hogy Kína ki fogja használni az
OBOR
, hogy kiterjessze a beruházásokat a kiterjedt nyugati
térségében, és megpróbálja fenntarta
stratégiát arra is felhasználhatja, hogy védekezzen a lehetséges veszélyhelyzetek
ellen, ha tengeri útvonalai veszélybe kerülnének. Emellett Kína nagyobb politikai
befolyást gyakorolhat, ha a régió gazdasága még
vonna maga után, amelyek meghaladják bármelyik ország saját kincstárának
dás.
34

-ben Kína volt a világ legnagyobb
kereskedelmi országa, 39 billió USD devizatartalékkal. Ezek a tartalékok

világgazdasági stagnálás leküzdése érdekében 2008óta Kína infrastrukturális iparágai az államkapitalista rendszer gazdasági
bajnokai lettek. Az infrastruktúrával kapcsolatos nagyszabású projektek segítettek
tiegongji) álló kínai
vasháromszöget. Kína infrastrukturális építési tapasztalataival és technológiáival
felvértezve az OBORvállalatok számára, hogy új kezdeményezéseket dolgozzanak ki a nemzetközi
piacokra. Ezeket a lépéseket olyan új intézményi megállapodások is támogatni
fogják, mint az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB).
Tajvan OBOR-ban és az AIIB-ben való részvételének részletei még mindig nem
derültek ki.
ek ezzel az új
beruházási kezdeményezéssel. Például 2011-ben a tajvani Asia Vital
részesedést szerzett a kínai China South Locomotive & Rolling Stock Corp. A
helyi intézményi befekt

echnology
Co. áramellátással foglalkozó vállalat 2010-ben szerepe lett a kínai vasúti
berendezések ellátási láncában, miután elektronikus berendezéseinek termékei
megkapták az EN 50155 szabvány vasúti alkalmazásokra vonatkozó
tanúsítványát. Megalapítása óta a Power Mate termékeit számos igényes ipari
alkalmazásban használják, többek között az orvostudományban, a
fegyvergyártásban, a napenergiagyártó, és a termékeket P-Duke márkanév alatt forgalmazza. 35
A China International Capital Corp., a legnagyobb befektetési banki és re-
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mint például az Asia Vital Components Co. és a Power Mate Technology Co.
kilátásai javultak, mivel úgy vélik, hogy ezek a vállalatok jó helyzetben vannak
ahhoz, hogy a Peking által vezetett kezdeményezések alakot öltsenek. 36
Kína új informatikai politikája: Kihívás Tajvan szerepére a
Tajvan és a Tajvan közötti gazdasági
interakcióban
A kínai kormány a proaktívabb külpolitikai kezdeményezéseihez hasonlóan a
demonstrálta közvetlen állami beavatkozással. Ezek az intézkedések a tipikusan
lusát tükrözik, amely a pénzügyi eszközöket és az iparpolitikát

egyedülálló munkacsoportot hívtak össze, amelynek feladata egy agresszív
növekedési stratégia meghatározása. Ez a csoport segített kidolgozni egy olyan
politikai keretrendszert, amely 2020-ig 20 százalékos éves növekedési ütemet
-tíz év során akár 1 billió RMB (170
nemzeti befektetési eszköz (a Nemzeti Ipari Befektetési Alap) és tartományi
zervezetek fogják végrehajtani. Ezek a szervezetek több kategóriában
fognak befektetni, beleértve a projektfinanszírozást és a belföldi és külföldi
felvásárlásokat, valamint a hagyományos kutatási és fejlesztési támogatásokat és
adókedvezményeket.
A múltbeli széttöredezettségi problémák elkerülése érdekében a kínai kormány
a fókuszban...
A Bizottság a nemzeti bajnokok szegmensében (beleértve a tervezést, a gyártást, a szerszámokat, az összeszerelést és a
tesztelést) v
létrehozása érdekében, ahol
ipari klaszterek kialakítására. Ezúttal
azonban az a különbség, hogy a munkacsoportban a
vesz részt (a gy
közvetlen befolyással volt az Államtanácsra a nemzeti IC-iparág-fejlesztés
- a 2014 júniusában nyilvánosan is
- kidolgozása során37.
2014 júniusában a Kínai Államtanács kiadta a "Nemzeti iránymutatások az
ICipar támogatására. A dokumentum fejlesztési célokkal, megközelítésekkel és
intézkedésekkel foglalkozik. A dokumentum hullámokat keltett az egész
és globális figyelmet keltett az ambiciózus fejlesztési célok és a
nemzeti IC-
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Eközben Peking, Sanghaj, Wuhan és Hefei városok helyi IC-ipari befektetési
alapokat hoztak létre. Ezek közül Peking állt az élre egy alap létrehozásával 2014
júniusában, összesen 30 milliárd RMB (4,8 milliárd USD) értékben. Az alap
"alapok alapjaként" és két alalapként épül fel. Az egyik alalapot, amely az ICInvestment kezeli (az
"alapok alapját" szintén a CGP kezeli); a másik alalapot, amely az IC-tervezést és
csomagolást támogatja, a Hua Capital kezeli. Ezenkívül 2014 novemberében
létrehozták a Shanghai Summitview Capital IC Information Industry Merger
Fund
-ipari
alapot, amely a Shanghai Summitview Capital IC Information Industry Merger
Fund nevet viseli. Az összes kormányzati alap teljes összege a becslések szerint
eléri a 100 milliárd USD-t a helyi ipari alapok végrehajtásával. 38
Mivel a tajvani informatikai cégek többsége a Jangce folyó deltájának
térségében hozta létre gyártóközpontjait, a központi kormánytól a helyi
ényezések kihívásokat és
Sanghaj vált az 1990-es évek végén az IT-fejlesztés központjává. Ahogy Wang
Zhan, a Sanghaji Társadalomtudományi Akadémia igazgatója állítja, a
szolgáltatási szektor csak az egyik kulcságazata egy gazdasági központnak.

magas színvonalú, globalizált, innovatív feldolgozóipar létrehozása. Sanghaj
jelenlegi problémája a tudományos kutatás, a technológiai innováció és az ipari
szektorban tevékenykednek, mint például a kereskedelem és az ingatlanpiac. A
kapacitások helyett a kínai piacra összpontosítanak. Az állami tulajdonú
vállalatoknak több intézményi korlátokkal kell szembenézniük. Wang szerint
Sangha
irányítás kombinálása. Az innováció energiája a magánszektor kis- és
középvállalkozásaiból fog származni. A kormány feladata, hogy innovációbarát
környezetet teremtsen, a magánszektornak pedig nincs szüksége extra
kormányzati iránymutatásra. Az ilyen politikai rendszerek mellett azonban a
magánszektor bizonytalanságokkal és kockázatokkal szembesül, amikor a
globális versennyel találkozik. 39
A helyi állam által vezetett új szakpolitikai kezdeményezések keretében a
tajvaniak
a cégek a helyi önkormányzatokkal való partnerség új formáit keresik. Shangprogramot jelentett be az IC-ipar új infrastruktúrájára, beleértve két tizenkét

Shanghai SummitView IC Information Industry Fundot, amelyben a tajvani
ország

legnagyobb

mobiltelefon-chipgyártója

2014

novemberében
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megállapodást írt alá arról, hogy 300 millió RMB (48,9 millió USD) értékben
fektet be egy kínai
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Kínában a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik az okostelefonok
processzorai terén. A MediaTek elnöke, Ming-kai Tsai szerint a MediaTek az
szorosabb kapcsolatból reméli, hogy a vállalat jobb pozíciót szerez a globális
és a kínai SummitView Capital
3
milliárd jen
fokozatosan10 milliárd jenre
emelkedik. A MediaTek mellett a Shanghai Jiading Venture Capi- tal Fund, a
Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), a Tsinghua Egyetem
Tsinghua Holdings Co. és az amerikai Knight Capital csatlakozott az alap
40

Kína gazdasági önállóságának és
erejének megszilárdítására irányuló új politikai és gazdasági kezdeményezések.
Kína hatalmas hatalmának növekedése közvetlen kihívást jelent a Sztrájk közötti
al
irányított
kombinációjának hatásait
elemezzük
államhatárokon

A "VÖRÖS ELLÁTÁSI LÁNC" KIALAKULÁSA ÉS
ENNEK KÖVETKEZMÉNYEI A SZOROSOKON
ÁTNYÚLÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATOKRANÉZVE

A kínai fejlesztési állam új politikái, amelyek támogatják a vörös
ellátási lánc kialakulását
A tajvani cégek szerepét kiszorítani képes kontinentális kínai beszállítói lánc
lehetséges
-ben a

alakítsa át. Kilenc feladatot határoztak meg prioritásként: a gyártási innováció
kínai
márkák
zöld gyártás érvényesítése, a tíz kulcsfontosságú
zektor szerkezetátalakításának
41
szolgáltatóipar
A tíz
kulcságazat az információs technológia, a
berendezések és a csúcstechnológiájú hajók, a vasúti berendezések, az

berendezések, az új anyagok, az orvostudomány és az orvosi eszközök, valamint
42

2014-ben a kínai kormány elindította a "Vázlat a nemzeti
Integrált áramkörök fejlesztése" program. A központi kormányzat
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ítése
érdekében. 2014támaszkodott.
egyesülését és felvásárlását. A kínai kormány egyre inkább arra ösztönzi a
cégeket, hogy a technológia és a tehetség felvásárlásával ne béreljenek vagy
43
Az
elmúlt két évben például a Qinghua UNIS csoport zászlóshajója 1 milliárd
dollárért felvásárolta a kínai RDA ICSpreadtrumot is felvásárolta 1,78 milliárd dollárért. Az UNIS
vezérigazgatója, Zhao Weiguo szerint a nyilvánvaló célpont Tajvan második számú
MediaTek. Zhao szerint cége 50 milliárd dollárt fog
44

2015ját. A Wistron Corporationt nevezték
meg iPhoneválasztották. A

kínai

BYD

is

bekerült

az

Apple-

- ventec révén a
BYD, amely korábban az Apple határszállítói listáján szerepelt, és a Flextronics,
amely a texasi Austinban gyártja a Maceket, voltak a legnagyobb nem tajvani
45

A kínai hazai gyártók felemelkedése azonban a tajvani gyártók pozícióját is
veszélyezteti az Apple iPhone-ellátási láncában. A tajvani gyártók becslései
szerint az Apple hosszú távú stratégiája a kínai hazai gyártók támogatása és a
hazai piaci részesedés növelése. A Sun- wonda, egy kínai Li-on
akkumulátorgyártó például új partner lett az iPhone 6 ellátási láncában. Az olyan
kínai újoncok, mint a GoerTek elektroakusztikai gyártó és az AAC Technologies
46

A Barclays Capital Inc. egy 2014-ben kiadott jelentésében jelezte, hogy a kínai

technológiájuk, méretük vagy kapcsolatuk a kínai hazai márkákkal. A
kategóriás
márkák számára. A Barclay-jelentés a tajvani cégek visszaszorulásához és a kínai

a
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A tajvani technológiai vállalatoknak csak egy részében adták át az irányítást az
csapatoknak. Néhány tajvani vállalatot azonban, mint például az Acer, az

vállalatok olyan versenye
adózási feltételek, helyi kormányzati támogatások és pénzügyi támogatás
formájában jelenik meg. Továbbá azok az alkatrész-alágazatok, ahol a kínai
gyártók egyre nagyobb teret nyernek, a tajvani beszállítók hagyományos
és -modulok, a kézi antennák és a LED-ek területén. A Barclays jelentése szerint
a kínai alkatrészgyártók nem csak az ár, hanem a szolgáltatásintenzitás és a K+Fszereznek tajvani társaiktól, miközben a kínai kormány támogatásokkal és
47

A marketingstratégiák változása: A lokalizált kínai informatikai cégek
felemelkedése
ilággyár helyett

kínai informatikai cégeket a külföldiekkel szemben.
fénykorában a Xiaomi még csak újonc volt a kínai
piacon, amelyet akkoriban olyan híres márkatulajdonosok uraltak, mint az
Apple és a Samsung. Lehet, hogy a Xiaomi jelenleg nem tartozik a világ
leginnovatívabb vállalatai közé, de pontot kap az ügyes marketingkampányaiért,
a gyors növekedésért és az online értékesítési kampányaiért. Úgy emlegetik, mint
-tech vállalatot, amely az Alibaba nyomdokaiba léphet.
A Xiaomi aktívan dolgozik azon is, hogy egyik innovációs gyengeségét - a
viszonylag vékony szabadalmi portfóliót - kiküszöbölje, és megduplázza az
évente benyújtott szabadalmi bejelentések számát. 48
meg". A vállalat Kínára koncentrált, a szállítások 97 százaléka helyi. Említették,
-Ázsiában, valamint Brazíliában,
maga is Brazíliából származik, lett a Xiaomi új nemzetközi arca. A vállalat nem
siet az Apply és a Samsung által uralt fejlettebb piacokra, és inkább a saját
bázisára koncentrál, ahol a piac még mindig virágzik. 49
A Xiaomi vezérigazgatója, Lei Jun szerint a vállalat az okostelefonokat
önköltségi áron, vagy ahhoz közeli áron értékesíti, a pénzt pedig a
szolgáltatásokkal fogja keresni. Nem árulnak olyan sokat
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az okostelefonok mint életstílus. A Lei Jun által említett szolgáltatás - a MiUI és a
Mi.com - értékesít
hanem az egész házat akarja. 50 Ez a stratégia a kínai piacra szabott, és különösen
a fiatal szakembereket célozza meg, akik új életteret szeretnének berendezni. A
alkalmazható. A fejlett világ számára a házat már berendezték márkás
termékekkel.
Kína K+F kapacitásának növelése
A multinacionális csúcstechnológiai cégek, köztük a tajvani IT-vállalatok az
élveztek a kínai cégekkel szemben. Az
ellátási láncban való feljebb lépés és a technológiai autonómia megteremtése
érdekében a
cégek K+F kapacitásának megszilárdítását. A külföldi vállalkozók szerint
Kínának az innováció állami támogatása mellett sokkal inkább "képes"
vállalatokra van szüksége, mint innovatív vállalatokra. Miután elsajátították a
összeszerelésének képességeit, a kínai vállalatoknak legközelebb meg kell
tanulniuk, hogyan fejlesszenek és gyártsanak maguk is összetettebb termékeket.
például a stratégia megfogalmazása, a többmárkás menedzsment, a kapcsolati
marketing, a rendszerintegráció és a teljesítménymenedzsment. 51
A közel 4 billió USD devizatartalékkal Kína rendelkezik a szükségesnek vélt
külföldi ipari kapacitások megvásárlására. A közelmúltbeli felvásárlások
például nemrég vásárolta meg a Motorola Mobilityt, a Donfeng Motors ajánlatot
tett a Peugeot-Citroenre, és a legismertebb esetben a svéd Volvo autógyártót a
Fordtól vásárolta meg a Zhejiben Kína offshore befektetéseinek kétharmada a szolgáltatásokba irányult, ahol a
kínai cégeknek még sokat kell tanulniuk. Sok kínai cég közvetlen befektetéssel és
felvásárlással hozta létre vállalati K+F központját az Egyesült Államokban és
Európában. Indokuk az, hogy beágyazzák cégeiket a fejlett világ innovációs
ökoszisztémáiba, hogy külföldi technológiákat, márkákat és marketing knowhow-t szerezzenek és fejlesszenek. 52
k vonzása az IT-ágazatokban
A kínai kormány teljes mértékben tisztában van azzal, hogy az informatikai
ágazatokban
világ legjobb
technológiai elitjét kell magához vonzania. Kína 2010-ben ambiciózus
tehetséggondozási tervet adott ki, a Nemzeti Közép- és Hosszú távú
Tehetségfejlesztési Tervet. A terv a hard-ware-be való befektetés mellett azt is
meghatározza, hogy Kína hogyan tudja kihasználni a nemzetközi pénzügyi
intézmények
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alapok
fejlesztésére. A terv
millióra kell növelni a teljes
felsorol, amelyek kineve

-programok
-ra 180

2010-

os
szociális munkások. Továbbá, hogy nagyobb nyomást gyakoroljanak az állami
tulajdonú vállalatokra, hogy változtassanak, a terv célja, hogy mintegy száz olyan
-ra a kínai cégeket a
Fortune 500-as li
2020tehetséges ember dolgozzon az állami vállalatoknál, 50 százalékukat piaci
versenyen keresztül alkalmazva. Ez valójában elég szokatlan lépés - a múltban az
53

Ráadásul a kínai vállalatok szívesen vágnak bele a rövidebb
utakba, és a technológiai képességeik és piaci jelenlétük növelése érdekében a
tajvani versenytársaktól csábítják el a csúcstehetségeket. Az Epistar Corp, Tajvan
-csipgyártója 2015 elején jelezte, hogy ha a kínai LED-epitaxia-gyártó
Sanan Optoelectronics Co. továbbra is elhalássza tehetségeit, megfontolja, hogy
kérje a kormánytól a Sanan 2013-ban javasolt befektetési ügyletének törlését,
amelynek keretében a Sanan 7,38 millió dollárért 19 százalékos részesedést
vásárolt volna a helyi LED-csipszállító Formosa Epitaxy Inc. vállalatban. 54
Emellett a kínai helyi önkormányzatok a tajvani ITRI modelljét másolják az
állami K+F-létesítmények létrehozására. Kína az ITRI közép- és magas rangú
nál a tajvani
vállalatoknál. A Kínába irányuló agyelszívás leküzdése érdekében az ITRI
fokozta a tehetségek támogatását, hogy hazai földön induló vállalkozásokat
a magas fizetések helyett.
A

-

indoktrináció terén
intézményekben
folyó
propagandamunkára
vonatkozó
iránymutatásokról. A dokumentum szerint a kormány a
feladatot fogja
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politikai

Yuan Guiren oktatási miniszter ezen irányelvek kidolgozásakor jelezte, hogy

soha
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A Tajvani-szoroson átnyúló gazdasági kapcsolatok Kína felemelkedésével új
korszakba léptek. A kölcsönhatás korábbi szakaszaiban Tajvan a globális ellátási
láncban elfoglalt egyedülálló helyzetére támaszkodott, és hasznot húzott a kínai
szárazföldi gyártási kapacitások
legtöbb esetben Tajvan szoros
technológiai kapcsolatai az amerikai és japán csúcstechnológiai cégekkel
segítettek létrehozni egy olyan gazdasági rést, amely a kölcsönös bizalmon és
n alapult az upstream márkatulajdonosokkal. Az ilyen határokon
átnyúló munkamegosztás részben a kínai hazai eladók gyengeségén és a kínai
gyártók technológiai know-how-jának hiányán alapult. Kínát a globális
márkatulajdonosok számára piac helyett világgyárnak tekintették.
fölényüket, de az általános, Straß-szoroson átnyúló munkamegosztás változik.
gyártási modell ke
kínai hazai gyártók felemelkedése formájában. Az IT-gyártás OBM-modelljét a
kereskedelmi és globális logisztikai képességek hiánya korlátozza. Emellett
Tajvan belpolitikája akadályozza a fejlett tehetségek áramlását Tajvan és Kína
között. A "made in China, by Taiwan" ITcsökken.
A gazdasági kapcsolatok mellett Tajvan csendes-óceáni térségen átnyúló ITfejlesztési stratégiája szorosan kapcsolódik az Egyesült Államoktól való
-kormányzat által kezdeményezett
nagystratégia átfogóbb törekvést mutat a "Nyugat" tágabb meghatározásának
feltárására a kínai-amerikai rivalizáláson túl. Azzal, hogy a kínaiak az ázsiaicsendes-óceáni régiót prioritássá tették, a kínaiak felhalmozták a bizalmat ahhoz,
hogy a tengeri és szárazföldi gazdasági tervek nagystratégiába való egyesítésével
átformálják a nemzetközi játékszabályokat. Kínai
nézve a külpolitika
közelmúltbeli "magabiztossága" csupán Kína új nagyhatalmi státuszának felel
meg. Az OBOR és az AIIB is példázza a kínai kezdeményezéseket, amelyek célja
a kínai-amerikai összefonódásból való kilépés és a geopolitika új típusai által
Az új nagystratégia kialakítása Kínában nem feltétlenül jelenti azt, hogy Kína

szellem terén. A Kína és a kontin

gazdasági stratégiáit, hogy a délkelet-ázsiai és európai régiókat is bevonja globális
stratégiai szövetségek létrehozása, hogy feltárják ezeket a virágzó piacokat. Egy
ilyen stratégiai partnerségnek nem célja a kínai piac helyettesítése. A valódi cél a
biztonság garantálása.
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A tajvani politikai változások azonban akadályozhatják ezt a "stratégiai
lépést", hogy az
globális piacot is magáévá tegye. Amint azt az Economist egy nemrégiben
megjelent cikke is jelzi, a kínai petrolkémiai, acél-, számítógép- és digitális
erületre költöztek. A Kínában

57

A gazdasági dilemmára megoldást jelenthet a
kínai belföldi piaccal való integráció fokozása a gyártási és szolgáltatási
szektorban. Egy ilyen politikai váltás azonban elfogadhatatlannak bizonyult a
tajvani belpolitikai légkörben. A 2015 kora tavaszán a Tajvani-szoros túloldalával
kötött szolgáltatáskereskedelmi megállapodás ellen mozgósított Napraforgómozgalom bebizonyította a Tajvani-szoros túloldalával való további gazdasági
integráció politikai megvalósíthatatlanságát.
Vajon a tajvani cégek képesek-e átalakulni a tisztán hardvergyártásból
a gyártók IT-szolgáltatókká való átalakulása még mindig kérdéses. Ez a
gyengeség korlátozni fogja e cégek azon képességét, hogy behatoljanak a kínai
belföldi piacra. Továbbá bizonytalan, hogy a tajvani állam képesa délkelet-ázsiai piacra irányítani. A tajvani "Go South" politika korábbi
tapasztalatai az 1990-es években bebizonyították, hogy az állam által irányított
. A gazdasági
államhatalom elméletei részben magyarázatot adhatnak a kínai informatikai
cégek fokozott versenyképességére. Mivel a tajvani állam a Tajvani-szoros
-ipar fellendítésére
irányuló alkupozíciója korlátozott.
Mindent egybevetve, Kína kulcsfontosságú eleme lesz Tajvan globális
megértése a kétoldalú helyett globális szempontból segít megvilágítani, hogyan
növekedh
interdependencia hagyományos bölcsessége tehát további felülvizsgálatra szorul.
A Kína felemelkedésével való megbirkózás Tajvanon nehéz belpolitikai
döntésekkel jár. Tajvan csak akkor lesz k
befelé forduló tendenciáit, ha több kockázatot vállal és a változó világot reálisabb
perspektívából szemléli.
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Társadalmi vállalkozói szellem és a
közösségi média a posztállamban Tajvanon
You-tien Hsing

Ebben a fejezetben a társadalmi vállalkozói szellemet használom elemzési
eszközként a Tajvanon az 1990-es évek óta változó állam-társadalom kapcsolat
der- standjához. 1 A vállalkozói szellem szokásos definícióját fogadom el, amely
felismerésének és kiaknázásának, a
kockázatok elviselésének, az innovációnak és az új értékek létrehozásának
képességét. A
szóló, különösen a
vállalatirányítás területér
,
része arra összpontosít, hogy mi a társadalmi vállalkozói szellem, és milyennek
kellene lennie, a kereskedelmi csere szerepe (pl. a társadalmi vállalkozóknak
aggódniuk kell-e a nyereségesség miatt?), a vállalkozói tevékenység céljai (pl.
szolgálhatnak-e a társadalmi vállalkozók nem társadalmi célokat?), valamint a
hibrid modell, amelyet a bangladesi Grameen Bank és más mikrohitelügynökségek példáznak, amelyek profitorientáltak, de a nyereséget társadalmi
célok elérésére használják.
Míg ezek a munkák hasznosak az eszmék és a politika közötti kapcsolatok
megteremtésében
megfogalmazások mellett ugyanilyen fontos a társadalmi vállalkozói szellem
kialakulásának és átalakulásának kontextualizálása és politizálása, valamint a
vállalkozói szellem más típusaival való kapcsolatainak vizsgálata. Ezáltal
remélem, hogy megérthetjük, hogy a társadalmi vállalkozói szellem milyen
mértékben konvergál az állam és a piac logikájához és mennyiben tér el attól.
Bár ez a fejez
állam korszakában, kitérek a Tajvan és a szárazföldi Kína közötti kapcsolat
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ronika és a

uralom, amelyet a Tajvaniveszélye legitimált, és a sikeres földreform, amely az 1950-es években hatékonyan
eltávolította a vidéki területek földbirtokos elitjét, együttesen segített abban, hogy
a munkások és a gazdák viszonylag nyugodtan élhessenek a felhalmozási
rendszerben, amelyet az 1950-as évekig magas beruházások,
alacsony bérek és nagy árollók jellemeztek.

az 1990-es években Tajvan
politikai rendszere a Nacionalista Párt (KMT) egypárti önkényuralmából
többpárti demokráciává alakult, amit a társadalmi aktivizmus fellendülése kísért
a hadiállapot 1987-es feloldását
-es években, miközben
a tajvani mikroelektronikai vállalatok továbbra is fontos helyet foglaltak el a
világpiacon, új kihívásokkal szembesültek, és elkezdték a szabványosított gyártást
Kínába helyezni. A közoktatás az 1990-es évek
irányt, a kínálati oldali logikát használva az egyetemek számának növelésére, és
ezáltal az egyetemi felvételi küszöb csökkentésére. Ezután a 2000-es évek elején
teljesítményértékelésben kvantitatív
méréseket vezetett be, és minden szinten ösztönözte a magánbefektetéseket az
terjeszkedés, az elégtelen állami védelem és a Kereskedelmi Világszervezet
következt

korszakában egymásba fonódtak, dilemmákat, vitákat és új dinamikát generálva
az állam, a társadalom és a piac között.
A mikroelektronika átalakulása megmutatta az állam-társadalom változását
kapcsolat Tajvanon az új korszakban. Az 1990mikroelektronika, sok más exportorientált gyártási ágazattal együtt, elkezdett a
kapcsolatának kérdése továbbra is uralta a tajvani politikai vitákat, a tajvani
os
-tajvani
Tainanban,
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tudományos parkok egy része központi kormányzati kezdeményezés volt, de sok
más a helyi politikusok kedvenc projektje. A tudományos parkok
decentralizálásának ez a térbeli stratégiája tükrözi a Tajvanon a posztautoritárius korszakban változó politikai tájképet. A két rivális párt, a
Demokratikus Progresszív Párt (DPP) és a Nacionalista Párt (Kuomintang,
KMT) egymással versengve igyekezett megszilárdítani politikai fölényét azáltal,
hogy közprojekteket osztott ki a megbízó megyéiben és városaiban.

általában ingatlanfejlesztési projektek kísérték. Egy olyan tudományos park,
amely ipari és lakóépület/kereskedelmi fejlesztéseknek egyaránt helyet adhatna,
2004-ben a közép-tajvani Miaoli megyei önkormányzat tudományos park
vonatkozó tervet készített. Tekintettel a Hszin-csutervezett park a Hszincsu Tudományos Park hírnevét próbálta kölcsönözni, és a
Chu-nan (Hszin-csu-tól délre) Tudományos Park nevet kapta. A tervezett park
jvani cég egyik leányvállalata volt,
amely a világ iBooks és iPadek, valamint a Nokia és Mo- torola mobiltelefonok
aslat
kezdetben nem ütközött nagy ellenállásba, mivel a megye kormányzója magas
érintetlenül akarták hagyni, így nem volt szükség kitelepítésre.
2008-ra a Foxconn leányvállalata sokkal nagyobb területet kért a parkban a

a falusiak házainak lerombolásával, és így a falusiak áttelepítésével járna. Ami
még ellentmondásosabb, hogy a kártérítési arányok sokkal alacsonyabbnak
bizonyultak, mint a kormányzó által eredetileg ígért "prémium arányok". A
ó jüan
született volna, és amikor a rizstermés már majdnem készen állt az aratásra, a
megyei kormányzat váratlanul több mint húsz kotrógépet küldött a rizsföldekre

rizsföldjein kezdte meg a pusztítás ámokfutását.

szörnyeteget.
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videóra vette az egész incidenst. A Nagy Tyrannoszaurusz álnéven író civil
újságíró összevágta a felvételt, és a videót feltette a PeoPo (vagy People's Post)
When the
Excavors Came to the Rice Fields (Amikor az ásók a rizsföldekre jöttek), azonnal
-szerte tömeges mozgósítást indított el
a helyi gazdák, társadalmi aktivisták, médiamunkások, diákok, közértelmiségiek,
szakembe

megmozdulását. Végül a végrehajtó jüan ve
falusiaktól, és Ma YingA tajvani mikroelektronikai és tudományos parkok terjeszkedésének
társadalmi kihívása más forrásokból is származott. A Hsinchu Science Parkban
mikroelektronikaicégek által okozott szennyezés már az 1990-es évek közepe óta
a környezetvédelmi aktivisták és közösségi csoportok fontos célpontja volt. Mivel
azonban a park az állami bürokráciába volt beágyazva, és a csatornázási és
vízelvezetési rendszerek a tudományos parkban voltak központosítva, a

parkkal szomszédos városrészek lakói nyújtották be, ahol a tudományos park sok
középosztálybeli alkalmazottja élt. A Hszincsu Tudományos Park alkalmazottai
lojalitás megosztottsága megnehezítette a mozgalom számára a szolidaritás
ítését és a
A csúcstechnológiás környezetszennyezés elleni mozgalom a 2000-es években
kezdett lendületet venni. Az a politikai stratégia, amely a mecenatúra kiépítését a
magas profilú tudományos parki projektek
beruházásokkal
kiosztásával valósította meg, a csúcstechnológiai környezetszennyezés elleni
aktivizmus hullámait kezdte kiváltani. Ahogy a csúcstechnológiai szennyezés

hangja egyre hangosabbá vált.
Eközben a legendás Ipari Technológiai Kutatóintézet (ITRI) és az
Elektronikai Kutatási és Szolgáltatási Szervezet (ERSO), az 1980-as és 1990-es
években a tajvani csúcs
-es évek vége óta a legtöbb csúcstechnológiai
cég világszerte technológiai beszerzéseket és stratégiai partnerségeket alakított ki;
t hoztak létre, mivel a szellemi tulajdonjogokért
folytatott háború a mikroelektronikai iparban elmérgesedett. 2 A tajvani
csúcstechnológiai környezetszennyezés-ellenes aktivisták összekapcsolódtak az
-völgyi társaiktól megtanulták, hogy
amelyek a parkok illetékességi területén kívül helyezkedtek el, és nem álltak a
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A jól ismert cégek egyenkénti megcélzása szintén egy módja volt annak, hogy
a média figyelmét felkeltsék, és nagyobb nyomást gyakoroljanak a cégekre. Az
ipari szennyezés elleni hasonló tiltakozások
ipart.

4

2011 áprilisában a farmerek, diákok, értelmiségiek, szakemberek és

kényszerítette a kormányt, hogy leállítsa a Tajvan délnyugati partvidékén,
émiai komplexum
építésének tervét, ami újabb címlapra került, és a tajvani környezetvédelmi

eredményt. Ami a mozgósításban fontos, az az emberek mozgósításának módja.
A fent röviden vázolt mozgósítás - sok más hasonló eset mellett - a posztdevelopmentális állam korszakában Tajvan állam-társadalom viszonyának mélyreható
mikroelektronikai é
környezeti és elosztási szempontból társadalmi vizsgálatnak vetették alá, és a
társadalmi viták platformjává váltak.
Egy má
állam korszakában
változó felfogása,
gazdasági növekedés által
munka, a környezet, a földjogok, a
jogai tekintetében az elosztási kérdésekkel
kapcsolatos
az elismerés és a képviselet
politikája is növekszik. Az
fejlesztési államot ma egy új szociokultúra
, amely azt kérdezi, hogy
Az 1990vallási és spirituális mozgalmak alapját képezi. Mindkét mozgalomtípus szorosan
kapcsolódik a társadalmi cselekvéshez, a társadalmi értékekhez és a társadalmi
vállalkozói szellemhez.
i
-es években, amelyet a
politikai pártoktól való függés jellemzett, a 2000-es években a társadalmi
vállalkozói szellemig, amelyet a társadalmi mobilizáció változatosabb és
autonómabb formái jellemeztek.
A POLITIKAI
VÁLLALKOZÓI SZELLEM IG

2000elme jelezte a tajvani politikai rendszer eltolódását az
egypárti dominanciától a többpárti, versenyképes demokrácia irányába. A
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A DPP a KMT monopóliuma ellen indult, és a politikai ellenzék széles
spektrumát foglalta magába, beleértve a törvényhozás reformját, a munkaügyet,
-es
DPP-s Chen Shui-bian 2000-ben megnyerte az elnöki tisztséget, és két négyéves
cikluson keresztül maradt hatalmon.
A választások során a DPP szimbiózisban alakított ki kapcsolatot a politikai
vállalkozókból lett alulról
politikai hitelességet és kampányprogramot adtak a DPP jelöltjeinek, a DPP
pedig cserébe támogatta és szponzorálta a

legitimitással is rendelkezett, a társadalmi mozgalmak az 1990-es években és a
2000A politikai vállalkozói szellem története azonban nem csak a radikalizmus
vagy a politikai opportunizmus történetét mutatja be. A 2000társadalmi viták és mozgósítások repertoárja az elosztási politikától - mint a
- az elismerés politikájáig terjedt, mint az
jogai esetében.
diverzifikálódott, nem mindegyiküket támogatta a DPP intézménye, amely
ellenzéki pártból a hatalom középpontjába került.
A 2000-es években a társadalmi mozgalmak és szervezetek
diverzifikálódásával és terjeszkedésével párhuzamosan a kulturális változások
egy másik hulláma is végbement: a nyilvános fórumokon való
véleménynyilvánítás, a tiltakozás és a mozgósítás normalizálódott, a valós és a
kibertérben való hálózatépítés pedig életformává vált. A civil szervezetek és

k munkások és
tanárok, közéleti értelmiségiek, akadémikusok; fehérgallérosok és az
orvostudomány, a jog, a formatervezés és a mérnöki tudományok szakemberei;
spirituális és vallási akt
-Ázsiából

- és választási politika szerint. Néhányan
kifejezetten "apolitikusként" jelölték meg magukat. Mindazonáltal mindegyikük
társadalmi hálózatépítéssel foglalkozott, amelyet a hálózatok aktív tagjai
koordináltak, és amely hálózatok kiterjedtek és átfedéseket mutattak más
hálózatokkal. A hálózatépítés kultúrája mindig is mélyen gyökerezett a tajvani
az információ korában széles körben rendelkezésre álló informatikai
infrastruktúrának.
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elkötelezettek voltak, de nem feltétlenül voltak "politikaiak" a szó közvetlen
értelmében. A tagok nagymértékben
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tisztában voltak a közügyekkel, és olyan mozgósítási képességgel rendelkeztek,
amelyet szükség esetén könnyen be lehetett vetni.
Több tajvani kommentátor rámutatott, hogy a 2000-es évek végére a tajvani
társadalmi aktivizmus egy autonómabb színtér felé mozdult el. A társadalmi
ációja egyre lazábban kapcsolódott - ha egyáltalán
kapcsolódott - a DPP vagy a KMT pártgépezetéhez. Politikailag ravaszak voltak,
és nagyon is tisztában voltak azzal, hogy a domináns politikai pártoktól való
függésnek milyen ára van. Az állam politikai és politikai programjai kevésbé
az aktivisták azt állították, hogy inkább közösségi orientációjúak, mint
állami
tér kialakulását jelezték, és továbbra is mozgósíthatóak maradtak politikai célok
érdekében. Az aktivisták jól koordinált társadalmi hálózatokkal rendelkeztek,
amelyeket politikailag tudtak mo- bilizálni, még ha nem is konkrét politikai
projektek, például választási kampányok érdekében. A már említett példában, a
nemrégiben egy mega petrolkémiai komplexum és egy új tudományos park
építésének terve elleni környezetvédelmi tiltakozásban Tajvan központjában
k szervezték, harcolták és
megnyerték a csatát.
Az 1980és 1990-es években a tajvani társadalmi mozgalmak
átalakuláson mentek
keresztül
a pártpolitika ingatag környezetében. Ezt a jelenséget társadalmi vállalkozói
szellemnek nevezem abban az értelemben, hogy a leleményes és kreatív
társadalmi aktivisták képesek voltak társadalmi ügyekért mozgósítani, társadalmi
jelentéseket létrehozni és társadalmi értékeket meghatározni.
POLGÁRI ÚJSÁGÍRÁS ÉS AZ EMBEREK POSTÁJA

Az új évezredben a társadalmi vállalkozói szellemnek sok köze van az
információs technológiához. Ezt szem el
-ben
Tajvanon létrehozott People's Post (röviden PeoPo)
polgári újságírói
hálózatot, hogy megvizsgáljam a tajvani társadalmi vállalkozói szellemet és
annak a közösségi médiával való kapcsolatát.
Tajvanon az 1990-es és 2000-es években, amikor a viszonylag új demokrácia
megtapasztalta a dereguláció globális trendjét, a médiumok száma drámaian
közszolgálati médiáról 2011-re Tajvanon öt földfelszíni televíziós hálózat, kilenc
huszonnégy órás
kábelcsatorna és több mint 85 százalékos kábeltelevíziós penetrációs arány
alakult ki. Négyezer magazin, 2500 újság és kétszáz rádióállomás van - mindez 23
millió lakosra. Míg a sajtószabadság tekintetében Tajvan a negyedik helyen áll
Ázsia országai között, a média hitelességét tekintve az utolsó helyen áll,
mindössze 1 százalékkal. 5 2007-ben a Tajvani Normál Egyetem által végzett
felmérés szerint a polgárok kétharmada úgy vélte, hogy a
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A reklámokért
ai
pártok és politikusok pedig termékelhelyezés formájában vásárolták fel a

a tajvani közszolgálati televízió - amelyaz

-ben
-hez
- elindította a People's Post vagy

forráskódú operációs rendszeren alapul. 7 A PeoPo angol kiejtése közel áll a
tajvani szlengben használt "tips" szó kiejtéséhez.
A PeoPo abban az értelemben különbözik a személyes blogoktól, hogy a
beszámolók inkább a közügyekre irányulnak, és inkább a helyi közösségi

kommentárok. 8 Kelet-Ázsia egyik legismertebb polgári újságíró projektjéhez, a
dél-koreai OhMyNews-hoz képest a tajvani
hangsúlyozza, és nem avatkozik bele a polgári újságírók által küldött anyagokba,
illetve nem moderálja azokat, amennyiben az újságírók a csalások és átverések
televíziónál. Ha valaki kifogást emel egy riport ellen, a kifogást továbbítják a
hozzászólónak, akit felkérnek, hogy gondolja át és módosítsa azt, ha akarja. A
tévéállomás fenntartja a jogot az anyagok eltávolítására, de eddig nem talált
olyan esetet, amely az eltávolítást szükségessé tette volna. Továbbá, míg az
OhMyNews dél-koreai munkatársai köztudottan szoros kapcsolatban állnak
kai csoportokkal, mint a tanári egyesületek és a
szakszervezetek, a PeoPo legtöbb
A
PeoPo 5313 polgári újságírójának 2011 szeptemberében 45 százaléka férfi, 55
kuk húsz és negyven év
végzettséggel rendelkezik, szemben Tai- wan tizenöt év feletti lakosságának 36
hez k
- és videós hozzájárulásait", de
ezeket a hozzászólókat mégis "forrásként" kezeli, és más közösségi
hírszervezetekhez, például az egyesült államokbeli ProPublicához képest, amely

kontrollt gyakorolnak a tudósításaik felett. 2007 áprilisa és 2012 márciusa között
a polgári újságírók hetvenezer riportot készítettek, a látogatók száma pedig a
2007-re egymillióra .
Amikor 2009 augusztusában a Morakot tájfun elérte Tajvan déli részét, és több
halálos áldozatot követelt.
több mint hétszáz ember él
amely riasztotta az északi Tajpej politikai központját, amely aznap a napfényben
sütkérezett. A PeoPo projekt széle
-csapatával
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megszégyenítette a kormányt, hogy a sújtott területekre eljuttassa a nagyon
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Ma Ying-jeou tajvani elnököt a katasztrófára adott lassú reakciója és a
nemzetközi segítségre való késedelmes felhívása miatt támadták.
közszolgálati televízió elkezdte integrálni a PeoPo anyagát a
Naponta egy ötperces
készítettek az aznapi legjobb történet
-riportot közvetítettek.
És nem csak a közszolgálati televízió használta fel a civil újságírók jelentéseit. A
polgári újságírók hoztak nyilvánosságra, és amelyek túl széles körben elterjedtek

meghatározni a társadalmi napirendet. A
mainstream média elzárkózott, a polgári újságírók olyan hitelességre tettek szert,
amelyet a kereskedelmi média nagy része már régen elvesztett. És ahogy a polgári
újságírók megalapozták társadalmi hitelességüket, úg
legitimitásuk is. A 2008-as elnökválasztás idején a PeoPo kezdeményezett egy
programot, amely háromszáz alkészített videót választott ki, amelyekben minden egyes állampolgár egy harminc

A tajvani társadalmi vállalkozói szellem és a PeoPo közötti kapcsolat a

típusú hálózatok - társadalmi és virtuális hálózatok, személyes és intézményi
hálózatok, ex isting és kiterjesztett hálózatok - közötti gazdagon összefonódó és
ahol a kiterjedt családok, barátok, vállalkozások, szomszédok és kollégák közötti
hálózatépítésnek hosszú és gazdag hagyománya van, az újonnan megnyílt
politikai környezet, a magas számítógépes írástudási arány és az információs
személyes és üzleti hálózatok hatékony koordinációval és szervezéssel
virágozzanak.
A társadalmi és virtuális hálózatokat integráló hálózatépítés halmozódó és
kiterjedt jellegére jó példa a városi újságírók gyakori és rendszeres találkozói. A
hangsúlyt fektetve, a közszolgálati televízió átfogó képzési programot szervezett a
tanfolyam készítése mellett a csatorna több mint négyszáz személyes workshopot
tartott, polgári újságírói találkozókat, helyszíni látogatásokat és szimpóziumokat
szervezett, polgári újságírói díjakat adott át, és nyári táborokat tartott Tajvan
amelyek a 2000-es évek eleje óta egyre szaporodtak, és jelenleg hetvenötöt
tartanak fenn a sziget egész területén, szintén kínálnak újságíró tanfolyamokat a
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a közösségi munkások és szociális aktivisták megosztják tapasztalataikat, és direkten érintkeznek a hasonlóan gondolkodó polgárokkal. A találkozók,
workshopok és tanfolyamok informatívak és szórakoztatóak. A szakmai képzést
szolgálják a kameramunka, az interjúkészítés, az írás és a szerkesztés terén,
az akcióig terjed.
A polgári újságírók és a társadalmi aktivisták közötti hálózatok a társadalmi
vállalkozói szellem másik fontos dimenzióját képezik.
Általánosságban elmondható, hogy a 2007 és 2011 közötti hatvan-egynéhány
polgári újságírói jelentés által lefedett napirend mintegy 80 százaléka közvetlenül
a közügyekhez kapcsolódott. Ezen a 80 százalékon belül 23 százalék a szociális
jóléttel, 17 százalék az oktatással, 12 százalék a környezettel, 8 százalék a
politikával és a gazdasággal, 7 százalék a médiával, 6 százalék a közösségi
sággal, 15
a technológiával foglalkozott. 10
Bár a polgári újságírók többnyire független producerek, a közügyekkel
kapcsolatos aggodalmaik kö
ritkán tudósítanak a kereskedelmi médiumok, mivel a legtöbb médium
összefonódott a politikai és vállalati érdekekkel. A társadalmi aktivisták ezért
számítanak a polgári újságírókra a hír terjesztésében és a támogatás
mobilizálásában. A PeoPo és a társadalmi mozgalmak közötti kapcsolat
-es dapui incidens körüli
mozgósítást, amint azt e fejezetben már korábban bemutattuk, egy civil újságíró
videóriportja váltotta ki. Aktív tajvani társadalmi csoportok, többek között a
, úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a Dapu
által kiváltott
tán az aktivisták látták a
posztot. Az aktivisták biztosították a mozgalom fenntartásához szükséges
több anyagot biztosított a polgári újságírók számára, több látogatót hozott
11

iskolákhoz kapcsolódnak) és több mint kétszáz nem kormányzati és nonprofit
orképzési
programok
nemcsak
hatékonyabb
vizuális
és
auditív
is tették a társadalmilag érintett polgárokat

giára a
a személyközi és a mobilizációs hálózatok közötti kapcsolat. A Tajvan déli
partvidékén egy petrolkémiai komplexum építésének terve ellen indított
mozgalomban a fordulópont az volt, amikor egy mainstream hírmagazin, a
tajvani Business Weekly
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távol. Zhuang Feng-jia szerint a Business Weekly többek között azért foglalkozott
, egy egyetemi tanár, a
12
Utóbbit az egyetemi
, hogy tegye meg azt, amit a többi mainstream média
szándékosan elmulasztott. A tudósítás kritikus volt, mert Ma elnök csak a
Business Weeklyben megjelent cikk elolvasása után döntött úgy, hogy
megvétózza a projektet. Ami szintén érdekes, az a polgári újságírás és a liberális
mainstream médiát, és szabadúszóvá, valamint a PeoPo regisztrált polgári
tudósításáért végül elnyerte a rangos nemzeti újságírói díjat.
Összefoglalva, a PeoPo mint a szociális vállalkozói tevékenység kritikus

PeoPo szokatlan kapcsolatban áll az állammal és a piaccal. A világ
- zen újságíráshoz hasonlóan a PeoPo is olyan
társadalmi hitelességet élvez, amelyet a mainstream kereskedelmi média nem.
Ami a PeoPo-t különösen érdekessé teszi, az az állammal való kapcsolata a posztTelevízió (TPTS) része volt, és élvezte azt a kiváltságot, hogy nem kellett aggódnia
a kereskedelmi életképessége miatt. A tajvani politikai nyitás egyik gyümölcseként
a közszolgálati televízió infrastruktúráját és platformját is ki tudta használni.
Ellentétben néhány észak-amerikai publikus újságíró platformmal, mint például a
NowPublic (Vancouver, 2005-ben alapítva), a Newsvine (Seattle, 2005) és a

A pénzügyi autonómiának ára van. A TPTS vezetése politikai kinevezés volt.
2007-ben, amikor a PeoPo-t
-ben, a TPTS
vezérigazgatója egy diák
újságíró lett,
aki nagy tiszteletnek örvendett
támogatása segített abban, hogy a PeoPo a hivatali ideje alatt távol maradjon a
politikai összefonódásoktól. Miután a vezérigazgató elhagyta a TPTS-t, a PeoPo
számos hullámvölgyet élt át, amelyek során a PeoPo költségvetési és személyi
formájának
hagyományos nyomtatott média folyamatosan hanyatlott, és amikor, mint már
PeoPo ráadásul olyan sikeres lett, hogy
nemzetközi konferenciákon, amelyek a médiáról, a demokráciáról vagy az új
médiáról szólnak. Amikor Tajvannak meg kell mutatnia a világnak, hogy mit tett
a demokrácia a tajvani népért, különösen a szárazföldi Kínával összehasonlítva, a
PeoPo jó kirakat Tajvan és a TPTS számára. Következésképpen, ahogy a PeoPo
igazgatója elmondta nekem, még ha a TPTS új vezetése nem is támogatja mindig
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a PeoPo nem engedheti meg magának, hogy komolyan megnyirbálja amúgy is
szerény költségvetését (a TPTS teljes költségvetésének kevesebb mint 1 százaléka).
A PeoPo rendkívül leleményes és alacsonyan fizetett munkatársai ezért
megtalálták a maguk kis, de viszonylag önálló helyét a TPTS-en belül, és távol
tartották a pártpolitikát.
Másodszor, a PeoPo túlmutat az elit professzionalizmuson.
tudósítás nem elitista jellegét, miközben továbbra is elkötelezett a helyi újságírók
technikai képzésének biztosítása iránt, rendszeres workshopok és közösségi
13

képzés, mind a társadalmi hálózatépítés terén. Sok aktív polgári újságíró olyan
tanár, aki az 1990-es években a tajvani nagyvonalú nyugdíjprogramok keretében
korengedményes nyugdíjba vonult. Ezek az általános és középiskolai tanárok
széles tudásbázisukkal, kommunikációs készségeikkel és a vizuális
megjelenítésben szerzett tapasztalataikkal gyorsan bele tudtak vágni a
hírgyártásba. Az államilag támogatott nyugdíjprogramok támogatásával ezek a
beleértve a polgári újságírást is...
izmus. Ez egy újabb kapcsolat az állam és a társadalmi vállalkozói szellem között.
Harmadszor, a
PeoPo,
informatikai infrastruktúra támogat, és amely a magas számítógépes

hálózatok egyszerre személyközi, intézményi és
kommunikációsegy olyan társadalomban, amely alig húsz éve vált többpárti demokráciává (vagy
tizenegy éve, ha az ellenzéki DPP sikeres elnökválasztási kampányát vesszük
-információs hálózatok
hozott létre.
Végül, de nem utolsósorban, a PeoPo
mutat
kiterjedt és kiterjedt kommunikációs hálózatai és mozgósító akciói között. A
politizált Tajvanon a legritkább árucikket adta neki: a közbizalmat és a
társadalmi hitelesség
eszközének bizonyult.
AZ INTERNET ÉS A KÖZBIZALOM KÍNÁBAN

A PeoPo által élvezett közbizalom érdekes kontrasztot alkot azzal az internetes
számolt be. 14
Leibold Manuel Castells "hálózatba kapcsolt individualizmus" fogalmát
használta fel az internet csalárd kultúrájának általános elasztárjához. A "Blog-
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megnövelte az emberek információhoz való hozzáférését, azzal is fenyeget, hogy
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"15 Az internetes pletykákra, félretájékoztatásra és megtévesztésre rengeteg példa
van a 2000-es évek Kínájában. A 2003-as SARSpletykák azt sugallták, hogy a vírus egy biológiai fegyver, amelyet Tajvan és az
Egyesült Államok talált ki Kína elpusztítására, miközben a boltokban elfogyott az
16
e
példája egy tigrisre vonatkozik. A dél-kínai tigrist, Panthera tigris amoyensis-t
1980 óta nem látták a vadonban. Amikor azonban 2007 októberében egy farmer
-kínai Shaanxi tartományban azt állította, hogy az
életét kockáztatva több mint harminc digitális fényképet készített egy dél-kínai

bejelentse a joghatóságuk alá tartozó, kihalt tigris "újrafelfedezését", abban a
reményben, hogy ez fellendíti a hely hírnevét, állami elismerést és finanszírozást
kap a tigris számára a szecsuáni óriáspanda-védelmi területhez hasonló védelmi
övezet létrehozásához, és növeli a turizmust. A fényképeket azonban hamarosan
lkedtek a képekben, és azt állították, hogy
erdészeti minisztérium október 24-én vizsgálócsoportot állított fel, de jelentésük
nem került nyilvánosságra. 2008 elején a Shaanxi tartományi kormány
megrovásban részesítette az Erdészeti Hivatalt, amiért az megsértette a hivatalos

közleményben kért bocsánatot a fotók nyilvánosságra hozatala miatt, bár a fotók
Ami érdekes, hogy a kínos botrány nem akadályozott meg másokat abban.
szerencsét próbálnak ugyanezzel a tréfával. Alig egy hónappal azután, hogy a
shaanxi "papírtigris" bohózat lecsengett, egy újabb botrány derült ki egy hamis
délaki egy Hunan tartománybeli megyei tévécsatornánál dolgozott, egy másik
szegény és kétségbeesett régióban. Az újságíró bejelentette, hogy "véletlenül
videóra vett" egy feltételezett dél-kínai tigrist Hunan tartomány egyik hegyvidéki
Magas rangú tartományi és ön
helyszínen, ahol a tigrist állítólag videóra vették. Arra a következtetésre jutottak,
erdészeti hivatal bejelentette, hogy
szibériai tigris, amelyet egy másik tartomány cirkuszából kölcsönöztek ki, amely
hamisítványt saját hírnevének és kereskedelmi érdekeinek növelése érdekében
készítette. 17
büntették meg.
Míg a dél-kínai tigrishamisítások ügyét végül tisztázták,
sok más hamisítvány maradt fenn az interneten. Az egyik közvetlen
következmény
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e botrányok következménye, hogy az interneten található információkat egyre
inkább megbízhatatlannak tartják. Az online anonimitás védi az egyéneket,
ugyanakkor teret ad a csalásoknak is. Leibold idézte egy kínai blogger
nyilatkozatát: "Az interneten még akkor sem hiszik el az emberek, ha tényeket
valódi vagy hamis információkatközölsz-e, mert senki sem bízik az interneten található
információkban. "18 Ugyanebben a cikkben Leibold idézett egy felmérést, amely
szerint azok, akik az internetet megbízhatónak tartják, 2003 és 2007 között 52
százalékról 26 százalékra csökkentek, míg azok, akik megbízhatatlannak tartják,
19

széles körben elterjedt üzenetáramlást, izgatják, de gyorsan ki is merítik és
kiábrándítják a felhasználókat. A gyanakvás kultúrája viszont visszahat az online
kommunikációjuk során rendkívül aggódtak egymás személyazonossága és
szándékai miatt. Miközben a netpolgárok sikerrel járhatnak a Kínai Kommunista
Párt rendszerének lejáratásában azáltal, hogy leleplezik az állam online
manipulációját és a közvélemény torzítását, ugyanilyen, ha nem még
gyanakvóbbak a pártállammal szembeni alternatív nézetekkel szemben. Ahogy a
rezsim kihívói gyakorolják a pop-aktivizmust és gúnyolódnak a hivatalos
irányvonalakon, úgy készek
demokratikus aktivisták szándékait és
kompetenciáját is. Vegyük például az 1989-es Tiananmen diákmozgalom két
személyes ambíciói miatt más diákok életét kockáztatta, Wang Dant pedig azzal,
hogy elárulta Kína nemzeti érdekeit azzal, hogy az Egyesült Államoktól és Tajvan
függetlenségpárti DPP-kormányától kapott pénzt. Az online platformok tehát
éppúgy elhallgattathatják, mint a nyilvános fórumokat ösztönözhetik. 20 Han
megjegyzi, hogy az ilyen gyanakvás és aggodalom mások személyazonossága és
szándékai miatt az online közösségeket arra késztette, hogy elszigeteljék magukat
fenn a kibertérben.
Ennek eredményeképpen a közvélemény
több állami

a kevesebb helyett

felmérésben a válaszadók közel 84 százaléka úgy vélte, hogy az interneten
rosszindulatú spekulációkat és közel 30 százalékuk az online csevegést nevezte
cenzúrázását. 2003 és 2007 között több mint 50 százalékkal csökkent azok száma,
akik szerint az internet hatalmat ad az embereknek. 21
AZ APOLITIKA EREJE: TZU-CSI

A tajvani és a kínai közösségi média szisztematikusabb összehasonlítása
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meghaladja e fejezet kereteit. De a további vizsgálatok egyik lehetséges iránya
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a közbizalom és a politika közötti paradox és többdimenziós kapcsolat. Míg a
mozgósítási potenciállal rendelkeznek, addig a nyíltan pártos politizálástól
inkább visszariadtak. A kínai esetben, amint arra Leibold rámutatott, a közösségi
médiába vetett közbizalom elvesztésének egyik következménye az volt, hogy a
közvélemény egyre inkább azt követelte, hogy a kibertér szabályozásába az állam
ne kevesebb, hanem több beavatkozást tegyen. 22
Ebben az utolsó részben a társadalmi vállalkozói tevékenység egy másik
tajvani esetét hozom be, hogy tovább illusztráljam a közbizalom és a politika
közötti paradox kapcsolatot, és bemutassam, hogyan építette fel egy állítólag
apolitikus csoport Tajvan leghatalmasabb társadalmi szervezetét, amely mára
Kínában is meghonosodott.
intézmények. Jó néhány buddhista templom nagyszabású és jól finanszírozott
jóléti intézmények elterjedéséhez, az ébredési mozgalom nemzetközivé válásához
és a Tajvan és a szárazföldi Kína közötti vallási kapcsolatok növekedéséhez.
Az egyik legismertebb és legnagyobb buddhista szervezet, amely Tajvanon és
nemzetközileg is aktív, a Buddhist Compas- sion Relief Tzu Chi Foundation (a
-ban
egy több mint ötven tagot számláló kis buddhista jótékonysági szervezetként
indult Kelet-Tajvan elszegényedett tengerparti régiójában. 2009-re ötmillió

karizmatikus buddhista dharma apáca, Cheng Yan mester. A Tzu Chi harminc
23
középosztálybeli,
Míg a Tzu Chi matriarchális jellege megkülönbözteti a többi tajvani vallási

Három évtized alatt a Tzu Chi Alapítvány egy kis jó

-bankjában
szerepel. Vallási tevékenysége és szervezetei mellett a Tzu Chi jótékonysági és

dtetnek, amely egy elismert orvosi iskolát, több
magában. Az olyan nagy beruházási projektek mellett, mint a kórházak,
egyetemek és iskolák, a Tzu Chi Tajvan-szerte ötezer önkéntes alapú
millió újrahasznosított
katasztrófaelhárítóvá.

PET-palackot

alakítanak
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segélytakarók. 2010-re
meghaladta a 3 millió dollárt.

vállalat éves bevétele

kifejezetten megkövetelte a Tzu Chi tagjaitól, hogy tartózkodjanak mindenféle
ben Cheng Yan mester
maga soha nem támogatott nyíltan egyetlen elnökjelöltet vagy politikust sem, és
a tagoknak
választásokon vagy tüntetéseken vesznek részt. Cheng Yan mester "tíz szabálya"
magában foglalja az öt buddhista szabályt: ne ölj, ne lopj, ne élj házasságon kívül,
ki a listára: ne dohányozz és ne használj kábítószereket, ne használj bételdiót, ne
játssz szerencsejátékot, ne szegd meg a közlekedési szabályokat, és ne vegyél részt
politikai tevékenységekben vagy tüntetéseken. Tzu Chi környezetvédelmét például
továbbra is az újrahasznosításhoz kötötte, amiért a kormány is kampányol. Tzu
Chi azonban n
ellen. Az egyetemes szeretet és harmónia nevében, és a politikai állásfoglalás
tilalmának elvét betartva Tzu Chi módszeresen kerülte a konfrontáció minden
formáját.
A politikai semlegességnek ez a nagyon kifejezett elve nem feltétlenül volt
"tradicionális".

gyakran arra törekedtek, hogy a buddhizmust a kolostorokból az utcára vigyék, a
kifinomult filozófiától a bárki által végrehajtható cselekedetek felé, az evilági,
kollektív megváltás víziójával.
A buddhista politikai szerepvállalás hagyománya még inkább alátámasztható,
ha Ázsia más részein, többek között Thaiföldön, Japánban, Vietnamban,
buddhista szervezeteket és
tevékenységeket vizsgáljuk. Ezekben a társadalmakban azt találjuk, hogy a
szerzetesek (többnyire szerzetesek, nem apácák) nem kerülték el sem a szerény,
sem az agresszív politikai szerepvállalást, és részt vettek a szekuláris államok
elleni tiltakozásokban és ellenállásban, vagy a hatalom alternatív forrásaiért
szálltak síkra. Ezzel szemben a tajvani buddhista szervezetek általában, és a Tzu
Chi különösen, nem vállaltak radikális teológiát, és mindig is ragaszkodtak a
politikai semlegesség elvéhez. A buddhista szervezetek az 1980-as években nem
vettek részt a tajvani demokráciamozgalomban, és a hadiállapot 1987-es
feloldása után is politikailag semlegesek maradtak.24
hadiállapot
utáni Tajvanon. Amint André Laliberté felvetette, a hadiállapot utáni Tajvan
politikája
azok között húzódott
meg,
személyzet, valamint azok között, akik 1949-ben, a nacionalisták kommunista
vereségével Tajvanra költöztek), és azok között, akik magukat valódi tajvaniaknak
Dél-Kínából Tajvanra).
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évekkel korábban). A "bennfentesek" és a "kívülállók" közötti határvonalat
ítette a Tajvan-Kína kapcsolatok kérdésében elfoglalt feltételezett
politikai álláspontjuk. Míg a "kívülállók" általában a szárazföldi Kínával való
egyesülést támogatták, addig a "bennfentesek" Tajvan függetlensége felé
hajlottak. A DPP politikusai, amikor még ellenzéki párt volt, ezt a
megosztottságot használták ki arra, hogy az ellenzéki energiákat egyesítsék, és a
2000uraló KMT-t. Ez az identitáspolitika Tajvanon azonban nem vezetett olyan
részén.
Itt jönnek a képbe az "apolitikus" Tzu Chi és más buddhista intézmények. Egy
forrásokért egyre nagyobb verseny folyik más vallási és világi, nem kormányzati
és nonprofit szervezetekkel, a Tzu Chi olyan rést talált magának, amely nem
tartalmaz politikai ideológiákat vagy követeléseket. A Tzu Chi a világi politika
fölött és azon túl helyezkede
hatalom korrumpálja, és minden ideológiai táborból vonzotta a tagokat, akik a
Tiszta Földet keresték az elmében. Minél inkább ragaszkodott a Tzu Chi ahhoz,
hogy apolitikus legyen, annál nagyobb lett a politikai befolyása az állami
legtöbb embernek elege van a politikából és a túlzott kommercializálódásból, a
Tzu Chi és Cheng Yan mester olyan erkölcsi síkon áll, amelyet kevés politikus
vagy vezérigazgató tud elérni. Julia Huang antropológus beszámolója szerint a
végrehajtó jüan miniszterelnökének titkársági irodája közölte vele, hogy Tzu Chi
25
A Tzu Chi
,
mobiltelefonról, miközben csak percekre voltak a végrehajtó jüantól. Ezek a
azt ismételgették, hogy "jó dolgokat tesznek", amikor a
miniszter titkárságával tárgyaltak a kormány támogatásáról. Még a magas rangú
megbántsák Tzu Chikel ellentétben Zheng Yan
mester soha nem jelent meg nyilvánosan egyetlen jelölt mellett sem az
elnökválasztási kampányban. Ma Ying-jeou KMT-elnök azonban ellátogatott a
Tzu Chi egyik újrahasznosító központjába, és önkéntesként néhány órán át
kokat válogatott.
A Tzu Chi, politikai semlegessége miatt, szintén nagyon jónak bizonyult.
hasznos a tajvani kormány számára a nemzetközi diplomáciában elfoglalt
kampányának eredményeként Tajvant mindössze huszonhárom ország ismeri el
független szuverenitásként, amelyek közül sokan a Csendes-óceán déli részének
szigetországai. Tzu Chi a tajvani kormány egyik legfontosabb helyszínévé vált a
"People to People" diplomácia
tésére, amelyet a Tajvani
Nemkormányzati Szervezetek Bizottságának létrehozása képvisel a tajvani
minisztérium alá tartozó
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Külügyek. Az egyesülés és a függetlenség kérdésének politikai érzékenységét
figyelembe véve a Tzu Chi azzal, hogy más nemzetközi segélyszervezetekhez
hasonlóan politikai semlegességét nyilvánította ki a humanitárius munkában,
megnyitotta az utat a tajvani vallási és társadalmi csoportok
, hogy átlépjék a
Tajvani-szorost, és kiterjesszék tevékenységüket és hálózataikat Kínában. Mint
korábban említettük, a Tzu Chi segélymunkásai annak ellenére bejutottak a kínai
szárazföldre, hogy a Kínai Népköztársaság hírhedt arról, hogy nagyon óvatos a
külföldi segélyek és segélymunkások fogadásával kapcsolatban. A 2008-as kínai
szecsuáni földrengés idején a
amelynek a kínai kormány engedélyezte, hogy belépjen a földrengés sújtotta
területre. 2010tartományokban végzett munka
után a
s egyetlen nemzetközi nonprofit szervezet, amelyet a
Kínában.
Ez a fejezet Tajvan változó állam-társadalom viszonyát vizsgálta a poszts technológia, az ellenzéki
politika és a társadalmi aktivizmus kölcsönhatását. Ebben a háromszög
dinamikában azt a paradoxont találtam a legérdekesebbnek, hogy a többpárti
demokratikus Tajvanon a társadalmi mobilizátorok apolitikus álláspontot
képviselnek a közbizalom elnyerése érdekében, míg az egypárti Kínában a

jobban megvilágítja az apolitika erejét, mivel feszegeti Tajvan egyébként igencsak
korlátozott diplomáciai kapcsolatainak határait országon belül és Kínával.
Tajvan és Kína változó állam-társadalmi kapcsolataira elkerülhetetlenül hatással
van a változó tajvani-kínai viszony, és ez fordítva is igaz.
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Pivot, Hedger vagy Partner
A kisebb hatalmak stratégiái a hegemónok közé szorulva
Yu-Shan Wu

Tajvan stratégiai szempontból az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság
ub- lic of China (PRC) között helyezkedik el. Lehetetlen megérteni a Tajvan és
Tajvan közötti kapcsolatokat e globális stratégiai kontextus vizsgálata nélkül. Bár
nem lehet egyetérteni a hatalomváltás elméletének pesszimista jóslatával,
nevezetesen, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti szakadék csökkenése a
világ hegemónja és kihívója közötti titáni összecsapáshoz vezet, mégis
tagadhatatlan, hogy a mai világ két
feszült stratégiai
versenybe került egymással. Kína vissza akarja szerezni elveszített központi
helyét a világban, aminek a mai hegemón, az Egyesült Államok természetesen
ellenáll. Ez nem tagadja, hogy Washingtonnak és Pekingnek számos területen

képességei egyre közelebb kerülnek egymáshoz, a kapcsolat feszült, mivel Kína
nemzetek közötti ügyekben, az
Egyesült Államok pedig vonakodik ilyen státuszt adni kihívójának. Az, hogy
Kína nem hajlandó a Nemzetközi Valutaalapban (IMF) a gazdasági súlyát
pedig a kettejük közötti versengés az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank
(AIIB) ügyében. A kínaiÁzsiában található. A mai világ másik nagy stratégiai konfliktusa a Nyugat és
Oroszország között Ukrajnáért zajlik. A kelet-európai kisebb hatalmak hasonló
helyzetben vannak, mint keletversenyében áll.
Tekintettel a Peking és Washington közötti feszült viszonyra, valamint a Moszkva
és Washington közötti...
tehén és a Nyugat, érdekes megfigyelni a viselkedését a kisebb hatalmak
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a két óriás között a két geostratégiai törésvonalon, hogy lássuk, van-eközös minta.
M
kapcsolatok (IR) szakirodalmával. E tekintetben azonban elméleti hiányosságok
vannak. A hagyományos IR-elméletek a nagyobb hatalmak viselkedésére
összpontosítanak, vagy úgy kezelik a sz
rendelkeznének. A kisállamok nemzetközi viselkedése enyhén szólva is alul
tanulmányozott. Egy nagyhatalom és egy kisebb hatalom közötti aszimmetrikus
interakciók ritkán keltik fel az elméleti szakemberek figyelmét, nem is beszélve a

ki, amely kifejezetten erre a helyzetre vonatkozik, majd ezt a kelet-ázsiai és keleteurópai színterekre alkalmazom. Az elemzés lényege, hogy meghatározzuk
azokat a stratégiai szerepeket, amelyeket egy kisebb ország két egymással
esetelemzésén keresztül igyekszem azonosítani a
megmagyarázhatják, hogy miért választ egy adott szerepet a kisebb hatalom, és
-Ázsián van,
az elemzési mélység növelése érdekében Kelet-Európával való összehasonlításra
is sor kerül. A várakozások szerint ennek az elemzési keretnek a kidolgozásával
elméleti és összehasonlító perspektívából jobban megérthetjük a két ország
közötti kapcsolatokat.
ELMÉLETI MEGFOGALMAZÁS

A kiindulópont nyilvánvalóan a hatalmi egyensúly (BOP) paradigma. Egy

jósol. 1 A hagyományos BOP-elméletet módosította Stephen Walt "a fenyegetés
egyensúlya" elmélete, amelyben az egyensúlyozó magatartás kritériuma nem a
képességek, hanem az észlelt fenyegetés. 2 A gyengébb államok esetében az
eszköztár kiegészül a "bandwagoning"3

Mivel azonban mind az egyensúlyozás, mind a bandwagoning nagy költségekkel
jár, akár költségvetési teher, akár a szövetség fenntartása, akár a stratégiai
magatartás. A fedezés olyan kétirányú stratégia, amelynek során egy ország
egyszerre vállalja a célországgal szembeni elkötelezettséget és védekezik vele

célország értékeinek és intézményeinek átalakítását szolgálja, hogy az ne
jelentsen többé fenyegetést. A kiegyensúlyozás a biztonság garantálását szolgálja,
másik nagyhatalommal való szövetségkötéssel.
a biztonság területén.
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A kis országoknak és nemzetközi viselkedésükneknemszenteltek elég figyelmet, mivel a
legtöbb IR-elmélet a nagyhatalmakról és azok kölcsönhatásairól szól. Másodszor,
a világpolitikában a kisállamokkal foglalkozó irodalom inkább a realista világban
való túlélés általános stratégiáit vizsgálja, és nem az aszimmetrikus kapcsolatokra
összpontosít. 4
: vagyis két
Amikor egy
kisebb ország a nagyhatalmi verseny közepén találja magát, nem kérhet tanácsot
a hagyományos, kétoldalú kapcsolatokra összpontosító IRHáromoldalú elméletre van szükség.
A kétoldalú IR-elméletek elégtelenségét a kisebb hatalom két nagyhatalommal
szembeni politikájának összefüggéseivel lehet bizonyítani. Feltételezve, hogy G1
és G2 a két nagyhatalom, és L a kisebb hatalom, azt találjuk, hogy L politikája G1
felé nem független a G2-vel szembeni politikájától. Ha L úgy véli, hogy
mint G2, vagy nagyobb fenyegetést jelent, akkor egyensúlyozó lépéseket tehet G1
ellen. Mivel L sokkal gyengébb G1-nél, L egyensúlyozó lépése nem állhat kizárólag
5

természetes választás. Mivel azonban L szintén sokkal gyengébb, mint G2, az L és
G2 közötti szövetség L szövetségesével való szövetségkötést jelent. Ezért L G2-vel
való szövetségkötése együtt jár L G1 elleni egyensúlyozásával. Ily módon L
egyszerre egyensúlyoz és bandwagoningot folytat, mindkét stratégiaköltségeit viselve.
Ha L a G2-t
azaz L a G1-gyel való bandwagonozással fog egyensúlyozni a G2 ellen. Ezt a
"stratégiák összekapcsolódását" a 7. ábrán
érzékelteti: "egyensúlyozás G1 ellen és bandwagonozás G2-vel", illetve
"egyensúlyozás G2 ellen és bandwagonozás G1-gyel".
Egy másik stratégia, amelyet L elfogadhat, a fedezeti ügylet. Ismét, ha
feltételezzük, hogy G1
vagy
et ellene. A stratégia
Mivel L
sokkal gyengébb,
, így
szükségessé válik a G2-vel való szövetségkötés. Ez a 7. ábra jobbról a második
célpont, akkor L a
a második pozíciót foglalja el.
Most L-nek nem kell választania a kiegyensúlyozás és a G1 felé való fedezés
között: szövetkezhet. Mivel azonban G1 és G2 éles versenyben áll egymással, a
G1-gyel való bandwagoning a G2 elleni egyensúlyozással szemben tanta- mount.
Ez az L-t a 7. ábrán a legbal oldali pozícióba
egyensúlyoz. Röviden, bármelyik politikát is választja L a G1 felé (egyensúlyozás,
fedezés, bandwagoning), L-nek van egy politikai következménye a G2 felé. A G1,
szükség van egy háromoldalú elemzési keretrendszer kidolgozására.
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7. ábra

A stratégiai háromszög elmélet a háromoldalú kapcsolatok elemzésére
irányul. A stratégiai háromszögnek négy ideális típusa van: ménage à trois
(három barátság), házasság (két ellenség és egy barátság), romantikus háromszög
(két barátság és egy ellenség) és egységvétó (három ellenség). 6 A ménage à troisban mindhárom játékos "barátok". A házasságban két "partner" cselekszik egy
"kitaszított" ellen. A romantikus háromszögben két "szárnyas" udvarol egy
"pivotnak". Egy egységvétóban a játékosok mindannyian egymás "ellenségei". A
négy ideális stratégiai háromszögtípus (ménage à trois, házasság, romantikus
háromszög, egységvétó) és hat szerep (barát, partner, kitaszított, szárny, pivot,
ellenség) ismeretében bármilyen háromszöghelyzet elemzését elkezdhetjük, a
stratégiai háromszögtípusok és szerepek segítségével objektíven leírhatjuk a
háromszögjáték szerkezetét (lásd a 8. ábrát).
Egy stratégiai háromszögben egy játékos úgy véli, hogy a többi játékossal való

játékos baráti kapcsolatban áll a másik két játékossal, miközben azok egymással
ellenségeskednek. Érdekes módon a pivot szerepe nem szerepel a 7. ábrán.
Most integrálhatjuk a 7. és a 8. ábra
háromszög-szerepek fogalmát. 7 Ismét egy kontinuumra helyezzük L választásait,
amint azt a 9. ábra mutatja. L a G1 felé dönthet úgy, hogy bandwagonol vele, és
egyensúlyba kerül a G2-vel szemben, amely a kontinuum legbaloldali pozíciója.
Ezáltal L a G1 "partnerévé" válna egy házassági háromszögben. Vagy L dönthet
G2 felé úgy, hogy vele együtt bandázik és egyensúlyoz G1 ellen, a kontinuum
legjobb oldali pozíciójában, ami L-t G2 partnerévé teszi. L módosíthatja az
álláspontját úgy is, hogy kissé elmozdul a fenyegetés felé, de megtartja a
L ekkor "fedezne G1 ellen" vagy "fedezne G2
ellen". Akárhogy is, L "fedezeti partnerré válik. "8 Ha L pozícióját a kontinuum
közepére toljuk, de nem annyira, hogy átbillenjen a másik oldalra, akkor L "pivot"
lesz. A pivot nem elkötelezett
egyike mellett sem,
partner, fedezeti
partner és pivot. Ezt a három szerepet a 9. ábra mutatja be.
A stratégiai háromszögelemzésben a pivot a legkívánatosabb pozíció, mert ez
alLködjenek ellene. A pivot
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8. ábra. A stratégiai háromszögek típusai.

9. ábra

mindkét "szárny" engedményeit megszerezni. Azonban két stratégiai óriás között
sarkalatos pontot játszani egy kisebb hatalom számára irigylésre méltatlan
feladat. A pivot általi billenés természetesen aggodalmat vált ki a szárnyak
pozitív reakciókat vált ki. Így amikor L a G1 és a G2
-t a saját
pártvonalára kényszeríteni, ahelyett, hogy udvarolna neki. Egy ügyes L képes
lehet pozitív engedményeket kicsikarni, de mindig kockáztatja, hogy magára
vonja az óriások haragját, és veszélyes helyzetbe hozza magát. 9 A partner szerepe
akit a senior partner átverhet. Ezért a két óriás közé szorult kisebb hatalomnak
érdemes a fedezeti partner szerepét választania, amely az egyik óriással való
biztosít.
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a másik óriás udvarlását, és esetleg némi ellen
nem veheti biztosra a fedezeti partnert.
-ázsiai
szomszédai közötti kapcsolat elemzésére fogom alkalmazni, a Peking és
Washington közötti stratégiai versengés hátt
elemzést alkalmazok az európai színtérre. A kelet-európai országok
Oroszországgal szembeni
egy
kontinuumra helyezem, és összehasonlítom
hátterében az USA vezette Nyugat és Oroszország közötti stratégiai verseny áll.
Ezután két kritikus esetként megvizsgálom a két államhatár közötti
kapcsolatokat és az ukrajnai válságot, a fenti keretet használva és
összehasonlításokat végezve.
AZ ELLENTÉTES SZÖVETSÉGEK ÚJBÓ LI FELBUKKANÁSA
ÉS A TÖRÉSVONALONVALÓPÓZOLÁS

A hidegháború idején két hierarchikusan felépített szövetségi rendszer állt
egymással szemben Kelet-Ázsiában. Ezek voltak a kontinentális rendszer,
amelyet a Szovjetunió, a KNK, Észak-Korea és Észak-Vietnam (a kommunista
szövetség) alkotott, és az USA-központú, csomópontA kontinentális rendszerben bekövetkezett hatalomváltás megzavarta a kínairendszer hegemón stabilitása az USA vezette szövetséget támogatta. A
hogy Pekinggel barátkozzon, és Washington szövetségesei is hasonlóan
ngeri rendszer hegemón
struktúrája elnyelte. Az eredmény a kollektív fedezet (balancing- withengagement) volt a KNK-val szemben, Tajvan, a Kínai Köztársaság (ROC)
kivételével. Tajvan azért volt a különc, mert egyedülálló viszonyban állt a
szárazföldi Kínával: szuverenitást követeltek egymás felett. A Tajvani-szoros két
Tajvan-szoros közötti kapcsolatok a térségben uralkodóvá váló irányba, azaz a
KNK-val szembeni kollektív fedezés
Tajvan nem
csatlakozott a cho- rushoz, nem annak a jele volt, hogy immunis lett volna a
ak
10

érvényesülni.
A hidegháború utáni korszakban az Egyesült Államok túlsúlya okozta az újra
a Peking-Moszkva kapcsolatrendszer újjáélesztése, amely most egyenrangú
partnerségként épül fel. A nagy strukturális változások ellenére Kína és
alkalmazkodottnak, ezért a Nyugat gyanakvóan tekint rájuk. A két kontinentális
óvak
keleti irányú terjeszkedése fenyegeti Oroszországot, míg a NATO és az EU
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Washington és kelet-ázsiai szövetségesei közötti biztonsági kapcsolatok nagy
nyomást gyakorolnak a KNK-ra. Peking és Moszkva megérti, hogy a Nyugat
Kína csillagászati felemelkedésével és Oroszországnak a
posztszovjet válságból való kilábalásával a két kontinentális hatalom
félszövetséget alkotva egymásba kapaszkodott, felelevenítve az 1950-es években
11
Ismét azt látjuk, hogy a kontinentális és a tengeri
rendszer ugyanúgy szemben áll egymással, mint a hidegháború idején, azzal az
KNKA rendszereken átnyúló fedezeti ügyletek elkerülhetetlenek, mivel ez növeli a
stratégiai játékosok számára a nyereséget. 12 Kína gyors felemelkedésével az USA
szövetségesei, például Japán, Dél-Korea és Ausztrália számára a tengeri
rendszerben mind az ellene való egyensúlyozásra való hajlam, mind pedig a vele
belpolitikájukban és az Egyesült Államokkal való kapcsolatukban. A tengeri
rendszer azonban továbbra is szilárd marad, mivel az USA dominanciája tartja
fenn. 13 Különösen érdekes Tajvan megkésett csatlakozása a kórushoz,

miatt Tajvan volt az utolsó, amely a fedezeti stratégiát alkalmazta, és csak 2008ban közeledett Pekinghez, amikor a Kuomintang (KMT) újra hatalomra került,
és a belpolitikai állapotok készen álltak.
A hidegháborútól a hidegháború utáni korszakig a kontinentális és a tengeri
szövetségek közötti
feszültség enyhébb volt, mint az 1990-es években, mivel a nemzetközi terrorizmus
d a tengeri, mind a kontinentális szövetség
Vlagyimir Putyin 911Államokat a terrorizmus elleni harcban, nem pusztán a drámai esemény
kihasználása volt a Washingtonnal való kapcsolatok javítására és a nyugati
nyomás csökkentésére, hanem a közös érdekek tükrözése. 14 A NATO és az EU
köztársaságokba is, a színes forradalmak (Grúzia 2003-ban, Ukrajna 2004-ben,
Kirgizisztán 2005-ben), az orosz-grúz háború (2008), a politikai támogatottság
Oroszország tartós gazdasági növekedéssel visszanyert önbizalma azonban
Putyint a Nyugattal szembeni nagyobb asszertivitás felé terelte. 15 Kína esetében
az Egyesült Államokkal szövetséges kelet-ázsiai szomszédokkal folytatott területi
viták, a nagy nemzetközi szervezetek döntéshozatali folyamatának merevsége
miatti elégedetlenség, amely nem tükrözi Kína csillagászati növekedését,
valamint a 2008gyors egyensúlyváltás is hozzájárul Peking egyre határozottabb külpolitikájához.
Az Egyesült Államok által vezetett Nyugat válaszlépései (például a diplomáciai
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agresszió) még i
két szövetséget. Amikor a Nyugat nyomást gyakorolt az egyik kontinentális
hatalomra, a másik soha nem csatlakozott a kórushoz, hanem "megértést"
tanúsított a kontinentális szövetségese akciói iránt; így nem érte orosz kritika
Kínát Tibet vagy az emberi jogok ügyében, amikor Peking 2008-ban olimpiát
rendezett, és ezt a hozzáállást Kína akkor kapta vissza, amikor Oroszország 2014ben Szocsiban téli olimpiát rendezett, amelyet a Nyugat hevesen bírált. Kína az
orosz-grúz háború alatt és után is megvakarta Oroszország hátát azzal, hogy nem
tagjával együtt a 2008. augusztusi dusanbei nyilatkozatban kijelentette, hogy
támo
rezsim elleni szankciókat, és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közvetített
egy megállapodást az ország ell
Iránnal kapcsolatban mindkét ország a tárgyalásokat támogatta, és ellenezte a
Teherán nukleáris programjára válaszul hozott szankciókat. Líbiával
kapcsolatban Oroszország és Kína egyaránt nehezményezte a Nyugat katonai
amelyet a Biztonsági Tanács 1973legitimált, amely csupán a polgári lakosság védelmének szükségességét mondta
ki. A Krím Oroszország általi annektálásával kapcsolatban Putyin külön
köszönetet mondott Kínának, amiért "figyelembe vette a teljes történelmi és
politikai kontextust". 16 A Nyugat nyomására Oroszország és Kína félretette
nézeteltéréseit, megoldotta a határkérdéseket, fegyverüzleteket kötött a
legmodernebb fegyverekkel kapcsolatban, és fokozta az energetikai
17
A két ország eurázsiai kontinentális magot alkotott, hogy
ellenálljon az USA vezette Nyugat nyomásának.
alakultak ki
nyomásgyakorlás ott, ahol a "politikai lemezek" összeütköznek. A két törésvonal
Kelet-Ázsiát és Kelet-Európát szeli át. A kisebb hatalmak e vonalak mentén
Oroszország Kelet-Európában, és az Egyesült Államok kontra Kína Keletlefelé haladva: a kontinentális szövetség partnere (a
kontinentális szövetséggel együtt, egyensúlyban a tengerivel szemben), a
kontinentális szövetség fedezeti partnere (a kontinentális szövetséggel együtt,
fedezetben a tengerivel szemben), a pivot (nem e
kontinenssel szemben) és a tengeri szövetség partnere (a tengerivel együtt,
egyensúlyban a kontinenssel szemben). A partner teljes mértékben szövetséges
az egyik nagyhatalommal és elhatárolódik a másiktól. A fedezeti partner az egyik
tábor mellett elkötelezett, de a másik táborral pozitívan elkötelezett. A pivot
billeg,
A 10. ábrán a kelet-ázsiai és a kelet-európai törésvonalakat és a

Pivot, Hedger vagy
Partner

209

-ázsiai
választhat: a Kínai Népköztársaság

partnere, fedezeti pozíció.

210

Tizenegyedik
fejezet

10. ábra . Stratégiai törésvonalak Kelet-Európában és Kelet-
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a KNK partnere, a pivot, az Egyesült Államok fedezeti partnere és az Egyesült
Államok partnere. Egy keletválaszthat: Oroszország partnere, Oroszország fedezeti partnere, pivot, az
Egyesült Államok és Európa fedezeti partnere, valamint az Egyesült Államok és
Európa partnere.
támaszpontjainak lokalizálásával is felismerhetjük. A bázisok úgy helyezkednek
el Ázsiában és Európában, hogy a KNK-t és Oroszországot, vagyis az eurázsiai
kontinentális magot féken tartsák. Kelethelyszínek Japán, Dél-Korea, a Fülöp-szigetek, Szingapúr, Thaiföld és Malajzia
között húzódnak. Kelet-Európában Németországban, Lengyelországban,
Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, Törökországban és az Arabfélszigeten találhatók. 18
kritikus döntést kell hozniuk az Egyesült Államokkal és a tengeri szövetséggel
való stratégiai kapcsolatukról ver- sus a kontinentális maggal való
kapcsolatukról, különösen akkor, ha a két szövetség közötti viszony feszült.
szövetség között kevés konfliktus van, mint a 2000-es évek elején, amikor a
szövetség számára, a frontországok a két táborral egy ménage à trois
háromszögben találják magukat, és nem kell biztosra venniük, hogy melyik
relevánsnak. Amikor azonban a feszültségek fellángolnak, mint ahogyan a 2000es évek vége óta, a frontországok kénytelenek állást foglalni a két óriás nyomása
-egy frontország a tengeri, a kontinentális
vagy az elkötelezettséget nem vállaló álláspontot választja. A kelet-ázsiai
végrehajtott reformok és a Nyugat felé való nyitás egy kicsit a fedezeti partner
felé
-párti. Phnom Penh azonban a
nemzetközi közösséghez (azaz a Nyugathoz) folyamodik támogatásokért és
támogatásért, hogy túljusson az országnak a Pol Pot-rezsim alatt szerzett
tragikus tapasztalatain. Peking fedezeti partnere. Dél-Korea a kelet-ázsiai
stratégiai játszmában fokozatosan pivot pozícióba került. 19 Bár fenntartja
biztonsági kapcsolatait az Egyesült Államokkal, politikai kapcsolata Pekinggel
-Koreával szembeni elégedetlensége
csökkenti Phenjan húzóerejét a KNK-Dél-Korea kapcsolatokban. Peking és
Szöul osztozik a II. világháború
történelmi
emlékeiben. Továbbá Dél-Korea
Államokkal folytatott stratégiai versenyében. Szöul fokozatosan tudatára ébredt a
pivot pozíciójának, és annak, hogy ez a pozíció milyen
Japán és Kína kapcsolata 2010 óta
gromlott,
szigetek körüli területi vita miatt. A nagyon szoros gazdasági kapcsolatok
feszültségét.
Japán továbbra is az Egyesült Államok fedezeti partnere, bár stratégiájának
kiegyensúlyozó része sokkal hangsúlyosabbá vált. A Fülöp-szigetek szintén
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a Dél-kínai-tenger. Ez elég lendületet adott Manilának ahhoz, hogy üdvözölje az
amerikai katonai jelenlétet az országban. A Fülöp-szigetek az Egyesült Államok
partnere. 20
A kelet-európai törésvonalon a frontországok
be a stratégiai háromszögekben, amelyekben találják magukat. Fehéroroszország
szilárd partnere Oroszországnak, részben azért, mert rezsimtípusa
elfogadhatatlan a Nyugat számára. Bulgária hagyományosan közel áll
Moszkvához, és nagy becsben tartja a különleges barátságot. Szofia számára,
néhány szomszédjával ellentétben, a Moszkvával való kapcsolat a magja, az
EU/NATO státusz pedig a fedezete. Ez teszi Bulgáriát Oroszország fedezeti
partnerévé. A kelet-európai fronton való pivotálás leghíresebb esete a Majdanérdekében az EU és az Oroszország vezette Eurázsiai Gazdasági Unió között
billegett. 2014 után persze Kijev pivotálása az ország virtuális felosztásához
vezetett. A tengeri oldalon Románia elkötelezett NATO/EU-tag, amely szintén
Államok és az EU fedezeti partnerének szerepét játssza. A balti országok a
Nyugat legszorosabb szövetségesei. Észtország például aggódik az esetleges orosz
betörés miatt, különösen a Krím moszkvai annektálása után, és szorosan
ragaszkodik a NATO-hoz és az EU-hoz. Tallinn a Nyugat jobboldali partnere.
Az alábbiakban két kritikus esetet vizsgálunk meg: Tajvan és
Ukrajna. Azért esett rájuk a választás, mert a kelet-ázsiai és kelet-európai

Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság, az Egyesült Államok/Európa és

ami a kisebb hatalom döntését még nehezebbé teszi. A kontinentális hatalmak,
Kína és Oroszország, ezekben az esetekben hajlandóbbak költségeket vállalni

helyszíni fejlemények, nevezetesen a tajvani Napraforgó-mozgalom kitörése és
az ukrajnai szeparatista polgárháború kitörése nagyon is összehasonlíthatóvá
teszi a két esetet, mivel ezek az események ugyanabban a nemzetközi
kontextusban történtek.
TAI WAN: A FÉ

HED GING PARTNERIG

amikor az Egyesült Államok feloldotta a ROC elismerését, de kötelezettséget
vállalt Tajvan védelmére egy szárazföldi támadás esetén, majdnem három
évtizeden keresztül, amikor is a szárazfölddel való viszonya megrekedt, és az
USA szövetségeseként kikerült, de továbbra is a hegemón alatt állt, az Egyesült
Államok félpartnerének számított.
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védelem. 21 Tajvan státuszában bekövetkezett változást Ma Ying-jeou elnök 2008fokozódása okozta. Mivel Ma igyekezett megnyugtatni Washingtont, hogy
Tajvan szilárdan az USA oldalán áll a stratégiai játszmában, és a Strait-közi
közeledés nem sugallt politikai integrációt vagy stratégiai szövetséget a
szárazfölddel, Tajvan fedezeti partnerré vált, és nagyon is azt tette, amit az USA
összes többi kelet-ázsiai szövetségese évtizedek óta. Ezt a változást azonban több
hogy fennmarad. Ez a változás is bizonytalanabb, mint amilyennek látszik, mivel
szárazföldi Kínával szemben. Ahhoz, hogy megértsük Tajvan szárazföldi
politikájának 2008-as változását és megvizsgáljuk annak fenntarthatóságát, meg
kell vizsgálnunk az alapstruktúrát.
közelíti
egymáshoz a két felet, némelyikük
stratégiáját, az utóbbi pedig a "kilépés" stratégiáját
eredményezte. 22
megosztott nemzet státuszában, a hatalmi aszimmetriában, a gazdasági
integrációban és a tajvani identitásban. 23
ajvan versenyképes
Egyesült Államok, de részben Peking is állít.
státusza és a
gazdasági integráció köti össze Tajvant és a szárazföldi Kínát. A megosztott
nemzet státusza "egy Kína" alkotmányos struktúrát biztosít, és a kínai
össze. 24 A két társadalom gazdasági integrációja annyira kiterjedt, hogy a status
quo bármilyen komolyabb megzavarása felfoghatatlan költségekkel járna Tajvan
25
Kína és Tajvan jogi és
gazdasági
egyesülés", ha a feltételek megérnek.
amelyek az "egy Kína" status quóból való egyoldalú kilépés mellett szólnak. A

26

A tajvani identitásnak mély történelmi gyökerei vannak, de felemelkedése
inkább a Kínai Népköztársaság kínai identitás monopóliumával függ össze a
nemzetközi
Tajvanra. A hatalmi aszimmetria és a tajvani identitás felemelkedése tehát
szorosan összefügg. A kizárólagosan tajvani identitás érvényesítése távolítja el
Tajvant a szárazföldi Kínától, amelyet ellenséges idegen országnak tekintenek. A
27
közös nemzeti identitás

tábor testesíti meg, amelyek a tajvani versenydemokráciában a dominanciáért
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küzdenek. Ahogy a
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hatalomváltás természetesen olyan politikai változásokat hoz, amelyek
megzavarhatják a két ország közötti kapcsolatokat. 28 Itt jönnek a képbe a

vezérelt lépéseit. Ez természetesen korlátozza, illetve ellensúlyozza a szárazföld
azon lépését is, hogy a szigetet leigázásra kényszerítse. 29 Tekintettel erre a
konfigurációra, úgy képzelhetjük el a Tajvan-közi kapcsolatokat, mint amelyek
egy spektrum mentén ingadoznak, ahol az egyesülés, a status quo és a
spektrumon a legutóbbi elnökválasztás eredménye határozza meg, amely
általában a megosztott nemzet státusz, a hatalmi aszimmetria, a gazdasági
lehetséges
ingadozását azonban az Egyesült Államok preferenciája
határozza meg, amely hegemónként a saját érdekeit legjobban szolgáló status quo
fenntartása érdekében billenti az egyensúlyt. E korlátok között Tajvan politikai
kelet-ázsiai stratégiai törésvonalon elfoglalt pozícióját.
A 2008-as elnökválasztási kampányban Ma sikerült leállítani az ideológiai
a nemzet identitásáról szóló vitát (ami a KMT számára vesztes csata volt), és
helyette a tajvani gazdaságra irányította a közvélemény figyelmét, amely 2000 óta,
amikor a Demokratikus Progresszív Párt (D
lelassult. A tajvani gazdasági növekedés 2001 és 2008 között átlagosan 3,8
százalékos volt, míg az
százalékos. A munkanélküliségi ráta az 1990-es évek 2,1 százalékos átlagáról 2001
és 2008 között több mint kétszeresére, 4,4 százalékra emelkedett. Mivel az
identitás kérdése és a de jure tajvani függetlenségre való törekvés
Ma képes volt megnyerni a 2008-as és 2012-es elnökválasztástazzal, hogy bebizonyította

irányítása alatt, és a Tajvanimegnyerése érdekében, így fenntartva a párt "maradás" stratégiáját. A status quo
azonban 2014-ben komolyan megrendült.
Tekintettel a fentiekben említett keretekre, a strasszaközi kapcsolatokban

helyezte a hangsúlyt, a DPP háttérbe szorította a függetlenséget támogató
gazdasági integráció jót tesz Tajvannak. 2008 és 2014 között Tajvan gazdasága
továbbra is lassan, átlagosan 3,8 százalékkal növekedett, miközben a
munkanélküliség 4,7 százalékra emelkedett. Az elosztás komoly problémává vált,
ami különösen a fiatal generációt érinti. Az Oshima-index, amely a háztartások
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különbséget méri, a 2000-2007 közötti 6,03-ról 2008-14 között 6,16-ra
emelkedett. A gazdasági rossz közérzet egy részét nyilvánvalóan az okozta.
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nemzetközi pénzügyi válság, részben pedig a kormányzat eredménytelensége
miatt. Az anyaországgal kötött
(ECFA) talán segített, de a gazdasági helyzet összességében borús volt. Ma most
gazdaságát. Kritikusai ehelyett a szárazföldi Kínával való szoros gazdasági

jüanba, és 2014 márciusában és áprilisában három héten át elfoglalták a
parlamentet. Az eseményt az a népfelháborodás váltotta ki, amely egy olyan
törvényjavaslat ellen indult, amely az ECFA-megállapodás részeként liberalizálná
a Tajvanihónapig szenvedett a DPP törvényhozási blokádjától, a KMT pedig átpréselte azt
a bizottsági szakaszon. A Napraforgó Mozgalom meg akarta torpedózni a

eljárási igazságtalanságok orvoslása volt, de a lényeg a gazdaságilag
legkiszolgáltatottabbak és a politikailag leghangosabbak Kína-ellenessége volt.
Ma gazdasági ad- vantage-je a feje tetejére állt. Mivel olyan sikeresen
hatástalanította az ideológiai vitákat, és a nemzeti figyelmet a gazdaságra
összpontosította, kormánya nem volt felkészülve a politikai ellenfelek elleni
harcra, akik kezdetleges gazdasági érvekkel védekeztek. Mivel a kínai
yelete alatt
rohamosan csökkent, és a gazdaság nem váltotta be az ígéreteit, Ma úgy találta,
hogy az államközi kapcsolatok javítására irányuló kezdeményezése megfeneklett.
A politikai szél elkezdett más irányba fújni. A KMT mind a 2014-es helyhatósági
választásokon, mind a 2016-os elnökveszteségeket szenvedett el. A DPP elnökjelöltje, Tsai Ing-wen 2016a parlamentben. Tsai alatt
Tajvan gyorsan kiigazította a szárazfölddel való kapcsolatát. Azzal, hogy elutasította
az "1992-es konszenzus" elismerését, miszerint Tajvan és a szárazföld egy Kínát
alkot, miközben egyetértett abban, hogy eltérjenek abban, hogy melyik kormány
a l
közeledés alapjait. Peking megtorlásba kezdett, Tajvan pedig még inkább a
tengeri szövetség felé billent.
Ami Tajvan szerepét illeti a kelet-ázsiai stratégiai törésvonalon,
a kérdés lényege az, hogy Tajvan képes vagy hajlandó-e fenntartani a szárazföldi
Kínával való közeledését. Ezzel a fedezettel Tajvan az Egyesült Államok fedezeti
csak egy félpartnerét. A KMT és a DPP ezt a két szerepet képviseli, az 1992-es
konszenzussal kapcsolatos álláspontjuk és az alapján, hogy hajlandóak vagy nem
lakmuszpapírként használ a barátság vagy ellenségeskedés meghatározására. Ha
a KMT vagy a DPP van hatalmon, egy
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az 1992-es konszenzussal és az egy Kína elvével kapcsolatos alapállás, amely
aztán meghatározza, hogy a közeledési fedezetet fenntartják-e. Ez Tajvant az
Egyesült Államok fedezeti partnerének vagy félpartnerének szerepébe helyezi a
kelet-ázsiai stratégiai törésvonalon.
UKRÁN: TRAGIKUS FORDULAT

Sok kelet-európai ország Tajvanhoz hasonlóan stratégiai törésvonalon fekszik. A
(Kína és Oroszország)
és a
behemót között (
formájában).
sikerrel.
Mindk
-bian és a grúz
Miheil Szaakasvili). Ezeket a tetteket gyakran követte közeledési gesztus (mint
Ma Ying-jeou és Bidzina Ivanishvili esetében).
A kelet-európai országok közül Ukrajna hasonlítható össze leginkább a
megosztottság (Tajvanon Észak vs. Dél, Ukrajnában Észak és Nyugat vs. Dél és
Kelet), amely a lakosság
egyik oldalon a kínaiak és a
-tajvani identitásúak, a másik oldalon
pedig a kizárólag tajvani identitásúak között. Ukrajnában a megosztottság az
egyik oldalon az ukrán nacionalisták, a másik oldalon pedig az etnikai oroszok és
30

Oroszországgal szemben, és ellentétes irányú
kapcsolatok alakulását várják Oroszországtól. A tajvani kínai identifikátorok és
a feltételek megérnek. A kizárólag tajvani identifikátorok a szárazföldi kínaiakat
idegen nemzetnek, Kínát pedig idegen országnak tekintik. Ugyanez mondható el
a kelet- és nyugat-ukrajnaiakról az Oroszországgal szembeni affinitásuk vagy
antagonizmusuk tekintetében. Mindkét esetben bizonyos iparágak és régiók

a tajvani nyelvet lehet-e déli fukieni dialektusnak nevezni, és hogy az ukrán és az
orosz alapv

Nyugattal szembeni politikájukban nagy ingadozásokat eredményezett.
álláspontot képviselnek.
nagyhatalmi szomszédjukkal szembeni politikájuk. Ukrajna alapító tagja volt a
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a Független Államok Közössége, és a Szovjetunió felbomlása után is szoros
intézményi kapcsolatokat ápolt Oroszországgal. Több száz évig az Orosz
Birodalom, majd a Szovjetunió része volt. Ukrajna és keleti szomszédja között
keleti részén. Modern gazdasága az Orosz Föderáció gazdaságának szerves és
mértékben integrálták Ukrajnát és Oroszországot, a két legnépesebb szovjet
köztársaságot, amely meghaladta az Oroszország és a Szovjetunió más részei

veszteséget jelent Ukrajna számára. 31 Másrészt, Ukrajna függetlenné válása óta
Kijev új nemzetet épít az ukrán nacionalizmus beoltásával, és Oroszországot
ítást. Oroszország felemelkedése és a
az ukrán

országot.
A demokratikus átmenet óta
zajlik
a kék és a zöld tábor, beleértve egy olyan kék elnököt, aki a
alatt és után is megváltoztatta politikai színezetét (Lee Teng-hui). Ugyanez
elmondható Ukrajnáról is: Leonyid
elnököt, a heves ukrán nacionalistát 1994-ben az oroszbarát Leonyid Kucsma
váltotta fel; Kucsmát 2004-ben a nyugatbarát narancsos forradalom
Viktor Juscsenko követte; Juscsenkót a keleti Viktor Janukovi
2010ben, az utóbbi politikai visszatérésekor; Janukovics pedig elmenekült az
országból, és a Krím 2014-es orosz annektálását
a narancsos
32
forradalmár Petro Porosenko követte. Minden hatalomváltással drámaian
megváltozott az ország politikája hatalmas keleti szomszédjával szemben.
Janukovicsot a narancsos forradalom fénykorában megfosztották elnöki
33
Miután megnyerte a 2010-es
elnökválasztást, Ukrajna politikai fordulatot hajtott végre Kelet felé. Moszkvabarát orientációja ellenére azonban Janukovics 2013-ban Oroszország és az EU
között kezdett el billegni, hogy a gazdasági válság szélén álló Ukrajna számára a
legjobb feltételeket kicsikarja. 34 Hajlandóságot mutatott arra, hogy társulási
megállapodást írjon alá az EUezután répát (ígéretet tett arra, hogy 15 milliárd dollár értékben vásárol ukrán
államkötvényeket, és egyharmadával csökkenti az orosz gáz árát) és botokat (az
Oroszországba irányuló ukrán export megzavarása) alkalmazott, hogy
megváltoztasson
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Ukrajna kurzusa. Így Oroszország és az EU licitháborúba keveredett Ukrajnáért.
35
Végül Janukovics november 21-én visszalépett az EUmegállapodás aláírásától, és elfogadta Putyin ajánlatát. Bizonyos értelemben
országgá változtatnia, és ezt a helyzetet kihasználnia.
színtéren azonban nem értékelte
az ukrán lakosság, különösen az ország nyugati része, amely az EU-hoz való
szertefoszlani Janukovics
szemérmetlen manipulációja miatt. Így jött a Majdan-forradalom, amelynek

ajdan forradalmárai
leszámolásra készültek, Janukovics pedig az életéért menekült. Moszkva ezt
gyorsan nyugati támogatású puccsnak nyilvánította, és a Krím annektálására
következett,
Ukrajna két legkeletibb, Oroszországgal határos tartományát, ahol a legnagyobb
gatbarát ukránok megváltoztatták a
játékszabályokat: ahelyett, hogy a választásokon az oroszbarát keletiekkel
szövetkeztek volna, most
"forradalom" keretében megragadták a hatalmat. Ennek következtében
Oroszországnak nem kellett betartania a megszegett szabályokat. Ezért a Krím
annektálása és a luhanszki és donyecki népköztársaságok elindítása. Az ukrán
pedig a "befagyasztott konfliktus" területeivé válik, akárcsak Dnyeszteren túli
terület, Hegyi-Karabah, Dél-Oszétia és Abházia. A hatalom birtokosainak
korábbi váltakozását felváltotta az ország vírusos felosztása.
Ukrajna tragikusan játszotta a pivotot. A nagy kilengések, amelyeket
Janukovics tett...
Az Oroszország és a Nyugat közötti kapcsolat túl soknak bizonyult honfitársai és
a két óriás számára. Az eredmény az ország virtuális felosztása és krónikus
gazdasági válság lett. A folyamat során Oroszország drága árat fizetett, ahogyan
gazdasági nehézségek voltak. Az orosz nép azonban hajlandónak mutatkozott
és donyecki stratégiai területekért, Szevasztopol
-ukrajnai orosz etnikumú és orosz ajkú lakosság
védelméért. 36
Az ukrajnai válság kialakulásának idején Tajvanon is zajlott a Napraforgómozgalom. A két válság nem állt közvetlen kapcsolatban egymással, de hasonló
stratégiai körülményekben gyökereztek: egy kisebb ország ellentmondásos
politikája két nagyhatalom közötti, stratégiai törésvonalon zajló konfliktus
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a társadalom egy része elfogadhatatlannak találta a kormány politikáját a
intenzitással. Janukovics fordulata nagyobb zavart okozott, mivel az Ukrajna
irányát és identi
- az EU-hoz vagy az orosz
-hoz való csatlakozás - történt, míg a szolgáltatáskereskedelem
liberalizációjáról szóló megállapodás csupán egy Tajvan és az anyaország közötti
átfogó gazdasági megállapodás része volt. A Majdan forradalmárainak akciói és
Janukovics kormányának válasza
volt, mint a Napraforgó
olyan akciókat, mint az orosz hadsereg. Mindazonáltal a két válság gyökere
feszültség. Az a tény, hogy Tajvanban és Ukrajnában ellentétes nemzeti
identitásokról volt szó, tovább fokozta a feszültséget. Tajvan szempontjából feltétlenül el
kell kerülni az ukrán forgatókönyvet. Számos tanulság vonható le innen.
KÖVETKEZTETÉS

a
nagyhatalmi versenyben. A partner, a fedezeti partner és a pivot választási
-elméleteken, a hatalmi
aszimmetria fogalmán és a stratégiai háromszög tipológiáján alapul. Az ezt
közötti konfliktus újjáéledését állítja a hidegháború utáni korszakban.
Konfliktusuk két stratégiai törésvonalat hozott létre, az egyik Kelet-Ázsiát, a
másik Kelet-Európát szeli át. Tajvan a kelet-ázsiai törésvonalon helyezkedik el, és
a szárazföldi Kínával való kapcsolata egy olyan kisebb ország esete, amely a
választania. A Ma Ying-jeou vezette nagyszabású politikai elmozdulást a kínai
elnök stratégiája
szerint az identitáskonfliktusról szóló vitát leállította, és a gazdaságra
összpontosított.
gazdasági teljesítménye aztán
Ma legnagyobb
változtatta. Tajvan szárazföldi politikája a
kulcsa annak, hogy milyen szerepet játszik a kelet-ázsiai stratégiai törésvonalon:
fedezeti partner (közeledéssel) vagy félpartner (közeledés nélkül).
Összehasonlításképpen Ukrajna Oroszországgal és az EU-val szembeni
politikáját mutatjuk be, hogy megmutassuk, hogyan vezette Janukovics az
országot
tragikus
következményekkel. Azok a kilengések, amelyeket Janukovics és utódja tettek,
ken.
Ukrajna billenése az ország virtuális felosztását okozta. Ez azt sugallja, hogy a
pivot kevésbé biztonságos pozíció, mint a fedezeti partner vagy partner egy
érdésekben hozott döntések (mint például a csatlakozás a
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bármelyik tábor alapszervezete) nagy belpolitikai zavargások és nemzetközi
beavatkozás katalizátora lehet. Amint az ország döntésre kényszerül, hogy
határozottan valamelyik nagyhata
demokratikus összeomlás, belföldi forradalom, katonai beavatkozás, területi
távolmaradás egy pivotTöbb célt is szolgál, ha a kelet-ázsiai és kelet-európai stratégiai törésvonalakon
kategóriá
IR-elméleteket azokon a területeken, amelyeket túlságosan figyelmen kívül
hagynak: kis országok, aszimmetrikus kapcsolatok, háromoldalú kölcsönhatások
és geostratégiai elemzés. Másodszor, a fenti elemzési keret által kínált elméleti
perspektíván keresztül elmélyíti a két ország közötti kapcsolatok megértését.
-ázsiai
valamint a kelet-európai
frontországok között, ezáltal elmélyítve az összes összehasonlított eset
t

esettanulmányban, összehasonlító perspektívával, ezáltal elmélyítve a kisebb
országok stratégiai döntéseinek megértését a nagyhatalmi versenyben általában.

MEGJEGYZÉSEK
1. Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, MA: Addison-Wesley, 1979).
2. Stephen Walt, The Origins of Alliances (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987).
3. A bandwagoning fogalmáról lásd Stephen Walt, "Alliance Formation and the Balance of
World Power", International Security 9, no. 4 (1985): 3-43; és Randall Schweller, "Bandwagoning for
Profit: Bringing the Revisionist State Back In," International Security 19, no. 1 (1994): 72-107. A
bandwagoning azonban
A
bandwagoning korlátozott hasznosságáról lásd Walt, Origins of Alliances, 33; és John J. Mearsheimer,
The Tragedy of Great Power Politics (New York: W. W. Norton, 2001), 139.
4. Vegyük például David Vital:
Interna- tional Relations (Oxford: Clarendon Press, 1967); Niels Amstrup, "The Perennial Problem of
Small States: A Survey of Research Efforts," Cooperation and Conflict 11, no. 2 (1976): 163-82; Efraïm
Inbar és Gabriel Sheffer, szerk., The National Security of Small States in a Changing World (London:
Frank Cass, 1997); Jeanne A. K. Hey, szerk., Small States in World Politics: Explaining Foreign Policy
Behavior (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2003); Christine Ingebritsen et al., eds., Small States in
International Relations (Seattle: University of Washington Press, 2006); és Clive Archer, Alyson J. K.
Bailes, and Anders Wivel, eds., Small States and International Security: Europe and Beyond (Oxon:
Routledge, 2014).

Pivot, Hedger vagy
Partner

219

5. Az egyik példa erre Brantly Womack elemzése Kína és Vietnam aszimmetrikus kapcsolatáról,
egy általános elméletet dolgoz ki
közötti kölcsönhatásokról.
Lásd Brantly Womack, Kína és Vietnam: The Politics of Asymmetry (Cambridge: Cambridge University Press, 2006). Hatalmas szakirodalom foglalkozik azzal, hogy Kína szomszédai hogyan
dául Kokubun Ryosei és Wang Jisi (szerk.), The
Rise of China and a Changing East Asian Order (Tokyo: Japan Center for International Exchange,
2004), III. rész; David C. Kang, China Rising: Peace, Power, and Order in East Asia (New York:
Columbia University Press, 2007), II. rész; David M. Lampton, The Three Faces of Chinese Power:
Might, Money, and Minds (Berkeley: University of Califor- nia Press, 2008), 164-206; Li Mingjiang,
szerk., China's International Relations in Asia, vol. 4, East Asia Re- sponds to a Rising China (Oxon:
Routledge, 2010); Herbert S. Yee, China's Rise: Threat or Opportunity? (Oxon: Routledge, 2011).
6. Lowell Dittmer, "A stratégiai háromszög: World Politics 33, no. 4 (1981): 485-515.
7. A stratégiai háromszög elmélet, vagy bármely más, a háromoldalú kapcsolatokra irányuló
elemzési keret
szorult kisebb országra), mivel nem foglalkozik a hatalmi aszimmetriával. Tipikus példa erre Gerald
Curtis, Ryosei Kokubun és Wang Jisi (szerk.): Getting the Triangle Straight: Managing China-JapanUS Relations (Tokyo: Japan Center for International Exchange, 2010).
8. L még mindig partner egy stratégiai háromszögben abban az értelemben, hogy egy másik
tonsági kapcsolatot. Mivel azonban a
fedezi
magát (elkötelezi magát, miközben egyensúlyba is kerül), fedezetté válik. Mivel a másik partnerrel
partner szerepe nem
partnere felé hajlik, de flörtöl a a kitaszítottal.
9.
Államok tette, amikor az 1970-es évek elején a Szovjetunió és Kína között billegett, és ezt a szerepet

olyan, mintha a farok csóválna két kutyát. A pivot Kissinger általi pártolásáról lásd Henry Kissinger,
White House Years (Boston: Little, Brown 1979), 165.
10. A kelet- Shan
Wu, "Power Shift, Strategic Triangle, and Alliances in East Asia", Issues and Studies 47, no. 4 (2011): 1-42.
11. Több szimbolikus csúcspontot is említhetünk itt: az 1950-ben aláírt kínai-szovjet barátsági,
tonai szövetség kezdetét
jelentette; a 2001-ben aláírt kínaikontinentális ország közötti félszövetséget és a kínai-orosz közös haditengerészeti gyakorlatokat,
amelyeken 2014-ping és Vlagyimir Putyin elnökölt .
12.
alakítunk ki a többi két játékossal, miközben óvakodunk attól, hogy azok saját magunk ellen
13. Arról, hogy Japán hogyan kötelezte el magát Kínával szemben és hogyan fedezte magát vele
szemben, és hogyan történt ez Tokió és Washington szoros biztonsági kötelékében, lásd Glenn D.
Hook et al., Japan's International Rela- tions: Politics, Economics and Security (Oxon: Routledge,
2005), 196-202.
14. Oroszország külpolitikai fordulatáról lásd Andrei P. Tsygankov, Russia's Foreign Policy:
Change and Co ntinuity in National Identity, 2. kiadás. (Lanham, MD: Rowman and Littlefield), 12970.
15. Yu-Shan Wu, "Russia's Foreign Policy Surge: Issues and Studies 45, no. 1 (2009): 117-62.

220

Tizenegyedik
fejezet

16. Putyin 2014. március 18-án a Kremlben az orosz parlamenthez (Federal'noe Sobranie), az orosz
régiók
intézett elnöki beszédében kijelentette: "Hálásak
figyelembevételével mérlegelték az ukrajnai és krími helyzetet". Vlagyimir Putyin, "A Ru ssziai
Föderáció elnökének beszéde", 2014. március 18., http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603.
17. A kínaiThe Future of China-Russia Relations (Lexington: University Press of Kentucky, 2010); Natasha
Kuhrt, Russian Policy towards China and Japan (New York: Routledge, 2007); Robert Legvold, szerk.,
Russian Foreign Policy in the Twenty-First Century and the Shadow of the Past (New York: Columbia
University Press, 2007); Bobo Lo, Russian Foreign Policy in the Post-Soviet Era: Reality, Illusion and
Mythmaking (New York: Palgrave Macmillan, 2002); Bobo Lo, Axis of Convenience: Moscow, Beijing
and the New Geopolitics (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2008); Niklas Swanström,
"Trans- formation of the Sino-Russian Relationship: From Cold War to the Putin Era," in Eurasia's
Ascent in Energy and Geopolitics: Rivalizálás vagy partnerség Kína, Oroszország és Közép-Ázsia
számára? , szerk. Robert Bedeski és Niklas Swanström (Oxon: Routledge, 2012); és Yu-Shan Wu,
"Russia and China Security," in Routle dge Handbook of Chinese Security, szerk. Lowell Dittmer és
Maochun Yu (Oxon: Routledge, 2015).
18. Lynn E. Davis et al., U.S. Overseas Military Presence: Melyek a stratégiai választások? (Santa
Monic a, CA: RAND Corporation, 2012), 38. o.
19. David C. Kang úgy jellemzi Dél-Korea helyzetét a kelet-ázsiai törésvonalon, mint "a
kiegyensúlyozás és a bandwagoning között", míg Scott Snyder rámutat Dél-Korea modernkori
stratégiai dilemmájára, miszerint "hogyan kerülje el azokat a körülményeket, amelyek Washington és
Peking érdekei közötti választást igényelnek". Mindketten rámutatnak a Szöul által a két óriás között
betöltött sarkalatos szerepre. Lásd David C. Kang, "Between Balancing and Bandwagoning: South
Korea's Response to China," Journal of East Asian Stud- ies, no. 9 (2009): 1-28; és Scott Snyder, "Korea,
between China and United States," in Asia's Middle Powers? The Identity and Regional Policy of South
Korea and Vietnam, szerk. Joon-Woo Park, Gi-Wook Shin, and Donald W. Keyser (Stanford, CA:
Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center, Stan- ford U niversity, 2013).
20. A Fülöp-szigetek álláspontja hirtelen megváltozott Rodrigo Duterte elnök 2016. júniusi
beiktatása után, akinek az Egyesült Államok elleni tirádái és Peking felé tett baráti gesztusai
ellentétben állnak Manila hagyományos szerepével az Egyesült Államok és Kína között. Az, hogy a
Fülöp-szigetek ezen az irányvonalon maradbefolyását a országban, és különösen a két hadsereg és kormány közötti szoros kapcsolatokat.
21. Yuin Globalization and Security Relations across
the Taiwan Strait: In the Shadow of Pow er, szerk. Ming-chin Monique Chu és Scott L. Kastner
(Oxon: Routledge, 2014).
22. A "maradás" és a "kilépés" két ellentétes stratégiát sugall Tajvan számára a szárazföldi Kínával
szemben. A "maradás" azt jelenti, hogy az "egy Kína" keretein belül marad, és beleegyezik abba, hogy
hogy az egy Kína a Kínai Köztársaság, míg Peking ragaszkodik ahhoz, hogy az a Kínai
Népköztársaság. Egyik fél sem kényszeríti rá álláspontját a másikra; mindketten egyetértenek az "egy
1992-es konszenzus testesíti meg. A
"kilépés"
aló jogi kötelékek megszakítását
jelenti. Ennek kemény változata a ROC megszüntetését és egy új, független állam, a Tajvani
Köztársaság létrehozását szorgalmazza. A puha változat megelégszik a szárazföldi Kínával való jogi
kötelékek megszakításával, az ország nevének megváltoztatása nélkül. Számukra a ROC Tajvan. A
"kilépési" stratégia mindkét változata a "tajvani függetlenségre" törekszik.
23.
mélyreható elemzését lásd Bao Tzong-Ho és Wu Yu-Shan, szerk., Zhengbian
zhongde liang'an guanxi lilun [Contending theories on cross-Strait relations] (Taipei: Wu-nan,
1999); és Bao Tzong-Ho és Wu Yu-Shan, szerk., Chongxin jianshi zhengbian zhongde liang'an guanxi
lilun [Revisiting theories on cross-Strait relations], 2. kiadás. (Taipei: Wu-nan, 2012).

Pivot, Hedger vagy
Partner

221

24.
kapcsolatokra lásd: Yung Wei, "Recognition of Divided States: Implication and Application of
Concepts of 'Multi-system Na- tions', 'Political Entities', and 'Intra-National Commonwealth',"
International Lawyer 34, no. 3 (2000): 997-1011; és Shaocheng Tang, "A Comparison between IntraGerman Relations in the 1970s and Cross- Strait Relations since 2008," Issues and Studies 46, no. 4
(2010): 1-36.
25. A gazdasági integrációnak és annak a konfliktusok enyhítésére és a politikai összeolvadásra
gyakorolt hatásának nagyszámú szakirodalma van. A gazdasági integrációval és a Strait-közi
kapcsolatokkal kapcsolatban lásd Carl Clark, "Does European Integration Provide a Model for
Moderating Cross-Strait Relations?" (Az európai integráció modellje a Strait-közi kapcsolatok
mérséklésére). Asian Affairs 29, no. 4 (2003): 195-215; Mikael Mattlin, "Structural and Institutional
Integration: Cooperation and Conflict 40, no. 4 (2005): 403-21; Shu Keng, "Under- standing
Integration and 'Spillover' across the Taiwan Strait," in Taiwanese Identity in the Twenty-First Centur
y, szerk. Gunter Schubert és Jens Damm (Oxon: Routledge, 2011).
26.
-Shan Wu, Kangheng huo hucong-liang'an guanxi
xin- quan: cong qian Sulian kan Taiwan yu Dalu jian de guanxi [Balancing or bandwagoning:
(Taipei: Cheng-chung, 1997); Yu-Shan Wu, "Quanli buduicheng yu liang'an guanxi yanjiu" [A
hatalmi aszimmetria és a Strait-közi kapcsolatok tanulmányozása], in Bao Tzong-Ho és Wu YuShan, Chongxin jianshi zhengbian zhongde liang'an guanxi lilun; Brantly Womack, "China and
Southeast Asia: Aszimmetria, vezetés és normalitás," Pacific Affairs 76, no. 4 (200 3/2004): 529-48; és
Womack, China and Vietnam.
27. A tajvani identitásváltásról szóló hatalmas szakirodalomról lásd: T. Y. Wang és I-Chou Liu,
"Con- tending Identities in Taiwan: Implications for Cross-Strait Relations," Asian Survey 44, no. 4
(2004): 568-90; Gunter Schubert, "Towards the End of a Long Journey: ASIEN, 98. szám (2006): 2644; Shelley Rig- ger, "Looking toward the Future in the Taiwan Strait: Nemzedéki politika Tajvanon",
SAIS Review 31, no. 2 (2011): 65-77; Rou-lan Chen, "Beyond National Identity in Taiwan: Asian
Survey 52, no. 5 (2012): 845-71; és Rou-lan Chen, "Taiwan's Identity in Formation: In Reaction to a
Democratizing Taiwan and a Rising China," Asian Ethnicity 14, no. 2 (2013): 229-50.
28. A választásokról és Tajvan szárazföldi politikájáról lásd Yu-Shan Wu, "Taiwan's Domestic
Politics and Cross-Strait Relations", China Journal, no. 53 (2005): 35-60; Yu-Shan Wu, "The Evolution of
the KMT's Stance on the One China Principle", in Schubert and Damm, Taiwanese Identity; és
Richard Bush, Untying the Knot: Making Peace in the Taiwan Strait (Washington, DC: Brookings
Institution Press, 2005), 142-98.
29.
-yi Lin, "A Status Quo with Different Interpretations: Taiwan, China, the United States, and Security in the Taiwan Strait," in The Future of
United States, China, and Taiwan Relations, szerk. Cheng-yi Lin and Denny Roy (New York: Palgrave
Macmillan, 2011); és Nancy Tucker, "Strategic Ambiguity or Strategic Clarity?" in Dangerous Strait:
The U.S.- Taiw an-China Crisis, szerk. Nancy Tucker (New York: Columbia University Press, 2005).
30.
hoz, és
gyanakvással tekintenek az ukrán nacionalizmusra. Identitásuk "keletAz
Ukrajna keleti és nyugati részei közötti hasadás mély történelmi gyökerei abban rejlenek, hogy az
országot fokozatosan csatolták az Orosz Birodalomhoz/Szovjetunióhoz: a keleti tartományok már
16541945Lengyelország és Ausztria -magyarország befolyása alatt állt.
31. Ukrajna Oroszországgal való gazdasági integrációjának és politikai következményeinek
tárgyalását lásd Celeste A. Wallander és Robert Legvold, "Economics and Security in the Post-Soviet
Space", in: Celeste A. Wallander és Robert Legvold, "Economics and Security in the Post-Soviet
Space".

222

Tizenegyedik
fejezet

Kardok és táplálék: A biztonság gazdaságtana Fehéroroszországban és Ukrajnában, szerk. Robert
Legvold és Ce- leste A. Wallander (Cambridge, MA: American Academy of Arts and Sciences, 2004).
32. Tajvan és Ukrajna egyaránt félig elnöki alkotmányos keretet fogadott el, amelyben
az
hatalmat: Tajvan 1997 óta maradt ebben az alkotmányos keretben, míg
Ukrajnában 1996 és 2004 között, majd 2010 és 2014 között volt domináns elnök. Ennek
eredményeként Tajvan szárazföldi politikáját és Ukrajna Oroszország-politikáját az elnökök
határozzák meg, és az elnökváltás gyakran a legdrámaibb változásokat hozta az ország politikájában a
hatalmas szomszédda
-Shan Wu, "Semipresidentialism-Easy to Choose, Difficult to Operate: The Case of Taiwan", in Semi-presidentialism
outside Europe: A Comparative Study, szerk. Robert Elgie and Sophia Moestrup (Oxon: Routledge,
Strate- gies and Democratisation", in Semi-presidentialism in Central and Eastern Europe, szerk.
Robert Elgie and Sophia Moestrup (Manchester, UK: Manchester University Press, 2008); Kimitaka
Matsuzato, "Disintegrated Semi-presidentialism and Parliamentary Oligarchy in Post-Orange
Ukraine," in Semi- presidentialism and Democracy, szerk. Robert Elgie, Sophia Moestrup, and YuShan Wu (Basingstoke: Palgrave Ma
Sarah Whitmore, State-B uilding in Ukraine: The Ukrainian Parliament, 1990-2003 (London:
RoutledgeCurzon, 2004).
33. A 2004Viktor
a korábbi miniszterelnök és a Kucsma-rezsim éles kritikusa nem szerezte meg az abszolút többséget,
ezért második fordulóra került sor. A lakossági várakozások ellenére a Központi Választási Bizottság
november 22vezetett népi tiltakozást váltott ki. Ez volt a narancsos forradalom kezdete, amely végül arra
kényszerítette a Kucsma-Janukovics-tábort, hogy beleegyezzen a második forduló érvénytelenítésébe,
és december 26Revolution
Orange: The Origins of Ukraine's Democratic Breakthrough (Washington, DC: Carnegie Endowment
for International Peace, 2006). A "színes forradalmak" és utóhatásaik összehasonlításához lásd YuShan Wu, "Yanse geming de xunuo yu juxian" [The promises and limitations of color revolutions],
Taiwan Democracy Quarterly 4, no. 2 (2007): 67-112.
34. Janukovicsnak az EU és Oroszország közötti elhajlása meglepte Moszkvát, tekintve az elnök
régóta tartó oroszbarát álláspontját.
g azonban arra késztette Janukovicsot,
Alekszandr Lukasenko is megpróbált flörtölni a Nyugattal, amikor oroszellenes nyilatkozatokat tett
az ukrán válsággal kapcsolatban. Azt mondta, hogy a Krím orosz annektálása "veszélyes precedenst"
teremtett, és hogy "kategorikusan ellenzi" Ukrajna föderalizációját, amely a Kreml által preferált
. A Majdan-forradalom idején Lukasenko meger
Minszk "rendkívül érdekelt" az Európai Unióval való kapcsolatainak rendezésében, és még a Kreml
szemében puccsista Olekszandr Turcsinovot,
elnökét is üdvözölte. Lukasenko
kacérkodása a nyugati állásponttal Ukrajnával kapcsolatban arra vezethet, hogy Oroszország
visszavásárolja Fehéroroszország lojalitását, és ezzel a Nyugat kegyeit is elnyerheti. Röviden, a
ezzen azzal, hogy megpróbált pivotot játszani. Természetesen ez a stratégia nem hozott
- Farber, "Lukashenko Plays Both Sides in Ukraine Crisis", Moscow
Times, 2014. április 22., www.themos- cowt imes.com/news/article/lukashenko-plays-both-sides-inukraine-crisis/498724.html.
35. Az a tény, hogy a Nyugat licitháborúba keveredett Oroszországgal Ukrajna miatt, azt mutatja,
hogy nem érti Moszkva céljait. Ukrajna nagyobb stratégiai, gazdasági, kulturális és etnikai
bír Oroszország számára, mint bármely más volt szovjet köztársaság. A NATO

Pivot, Hedger vagy
Partner

223

EU Ukrajnába való belépése a legvadabb reakciót váltotta ki Oroszorsz
is legyen az. Ezt a pontot John Mearsheimer "Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault: The Liberal
Delusions That Provoked Putin," Foreign Affairs 93, no. 5 (2014. szeptember/október): 77-89.
36.
ukrán válság kirobbanásakor (2013 novemberében) a 60-as
évek alatt volt. A Krím annektálásakor 80 százalékra emelkedett, és sikerült ezen a szinten maradnia.
2016 októberében 84 százalékon állt. Lásd Levada-Center, "Vlagyimir Putyin elfogadottsága",
rendszeresen frissítve, www.levada. ru/eng/, elérés 2016. november 1.

224

Tizenegyedik
fejezet

12

Államok biztonsági kapcsolatai
Tajvannal és a Tajvani-szoros
stabilitásának kilátásai
Ping-Kuei Chen, Scott L. Kastner, és William L. Reed

Az Egyesült Államok és Tajvan közötti folyamatos biztonsági kapcsolatok, és
különösen a szigetnek a
már régóta
feszültséget okoznak az Egyesült Államok és Kína kapcsolatában. A Kínai
Népköztársaság (KNK) elfogadhatatlannak találta, hogy Washington még az 1979es amerikairagaszkodott a fegyvereladásokhoz
Tajvan számára; a Tajvani Kapcsolatokról szóló törvény, amely kifejezett
utalásokat tartalmazott a Tajvanra irányuló folyamatos amerikai
1
Washington egy 1982-es
közleményben beleegyezett abba, hogy "fokozatosan csökkenti a Tajvanra

meghaladni" az elmúlt évek fegyvereladásait,2 de az amerikai fegyvereladások
kevéssé volt korlátozó hatása
az amerikai magatartásra. 3 A Tajvanra irányuló amerikai fegyvereladások viszont
gyakran dühös kína
szimbolikus megtorlást foglal magában, például az amerikai-kínai katonaikatonai párbeszédek ideiglenes felfüggesztését. 4 A Tajvanra irányuló amerikai
fegyvereladások továbbra is súrlódásokat okoznak az amerikai-kínai
kapcsolatokban, annak ellenére, hogy Ma Ying-jeou 2008-as tajvani elnökké
választása után drámaian javultak a Tajpej és Peking közötti kapcsolatok. 2010
orodtak" egy fegyvereladás
bejelentése után, és az eladást "Kína belügyeibe való durva beavatkozásnak"
nevezték, amely "komoly negatív hatással" lenne a kétoldalú kapcsolatokra. 5
Ahogy Kína gazdasági és egyre inkább katonai hatalomként való gyors
felemelkedése...
a kelet-ázsiai biztonsági helyzetet, mindazonáltal mind Washingtonban, mind
Pekingben az elmúlt években prominens hangok szorgalmazták, hogy országaik
változtassanak az USA és Tajvan közötti kapcsolathoz való hozzáállásukon. Az

Egyesült Államokban
biztonsági kapcsolatainak csökkentését, és különösen a Tajvanra irányuló
fegyvereladások megszüntetését szorgalmazta. A támogatók
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e nézet hívei azt sugallják, hogy az USA visszafogott kötelezettségvállalása
Kínai Népköztársaságban eközben több hang is keményebb kínai választ követelt
az amerikai fegyvereladásokra - beleértve a gazdasági szankciók bevezetését is. A
keményebb megközelítés hívei szerint a keményebb megtorlásra való hajlandóság
arra kényszerítené az Egyesült Államokat, hogy felülvizsgálja Tajvan iránti
elkötelezettségét. Ez a fejezet kritikusan értékeli mindkét javasolt politikai
az amerikai
fegyvereladásoknak a Tajvan és a Tajvan közötti kapcsolatokra gyakorolt tágabb
következményeinek átgondolásához. Ezt a keretet arra használjuk, hogy
megvilágítsuk, hogy az USA vagy a KNK fegyvereladási politikájában
kapcsolatok
stabilitásának kilátásait, valamint a Kína és Tajvan közötti alkudozás jellegét. A
legfontosabb következtetésünk az, hogy mindkét javasolt politikai váltás - az
USA Tajvanra irányuló fegyvereladásainak csökkentése és a fegyvereladásokra
adott keményebb kínai válaszlépés -

stabilizálja a Strait-közi kapcsolatokat olya
tanulmányok nem értékelnek teljes mértékben. Különösen az USA Tajvan iránti
elkötelezettségének csökkentése segíthetne átalakítani a Tajvan és a Szoros Part
kiválóság
dinamikájává. Érvelésünket azonban azzal korlátozzuk, hogy hangsúlyozzuk,
hogy a Tajvannak
más, stabilizáló
hatásai is lehetnek, és
ilyen irányú válto
Tajvani-szorosban.
Másodszor,
megmutatjuk,
hogy
az
amerikai
fegyvereladásokra adott keményebb KNK-válasz az USA Tajvan iránti, a
nt nagyobb
mozgásteret kapna arra, hogy nem alkalmazkodó politikát folytasson Pekinggel
hordozna magában, mivel a politikai váltás eredeti szándékával teljesen ellentétes
eredmé
amelyeknek
késztetniük.

mind

Washingtonban,

mind

Pekingben

óvatosságra

kell

az Egyesült Államokban a
közelmúltban lezajlott vitáról.
az Egyesült Államok és Tajvan biztonsági kapcsolatáról. Ezután felvázoljuk a
segítségével értékeljük
Pekingben megfogalmazott azon felhívásokat, hogy az USA Tajvanra irányuló
fegyvereladásaival szemben keményebb álláspontot képviseljenek, és azt, hogy a

223

Tajvan és a Tajvan közötti kapcsolatokat. A cikket néhány rövid politikai
ajánlással zárjuk.
HOGY "BÚCSÚT MONDJ" TAI WAN-NAK? A
KÖZELMÚLTBELI AMERIKAI
VITA

Tekintettel a feszültségekre - és a pekingi dühre -, amelyeket az USA Tajvannak
hogy Washington szüntesse meg (vagy legalábbis szüntesse meg) az amerikai
fegyvereladást.
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csökkentik) a fegyvereladásokat a szigetországnak. A támogatók szerint ezzel az
amerikai6

szerint egy ilyen politikai megközelítés segítene csökkenteni a fegyveres
konfliktus kockázatát Kelet-Ázsiában. Ezt az érvelést Charles Glaser7 fejtette ki a
legteljesebben, aki szerint a Tajvan védelmére vonatkozó amerikai
köt
javíthatná az amerikai-kínai kapcsolatokat, mivel
az amerikai politika ilyen irányú változása megszüntetné az amerikai
motivációkkal kapcsolatos biz
Másodszor, a Tajvan iránti amerikai támogatás megszüntetése - a Kína és az
Egyesült Államok közöti katonai konfliktus legfontosabb potenciális forrásának
megszüntetésével - csökkentené a katonai versenyt Washington és Peking
között. Glaser ezért egy "nagy alkut" javasol, amelyben az Egyesült Államok
megszüntetné Tajvan iránti elkötelezettségét, cserébe a kínaiak hajlandóságáért,
hogy "tisztességes feltételek mellett" rendezzék tengeri vitáikat, és elfogadják az
USA hosszú távú biztonsági jelenlétét Kelet-Ázsiában. Mások azzal érvelnek,
hogy az Egyesült Államok Tajvan iránti elkötelezettsége egyre tarthatatlanabb,
mivel Kína katonai ereje folyamatosan növekszik. Chas Freeman például arra
figyelmeztet, hogy az USA Tajvan iránti folyamatos elkötelezettsége
összeegyeztethetetlen a) az USA relatív erejének csökkenésével a régióban és b)
azzal a fontossággal, amelyet a KNK tulajdonít a kérdésnek. Az amerikai politika
új geopolitikai realitásokhoz való alkalmazkodásának elmulasztása viszont azt
amely Kínának nagyon fontos. 8 John Mearsheimer hasonlóan érvel, hogy Kína
nagyhatalmi felemelkedése, ha folytatódik, azt fogja jelenteni, hogy az USA
jelenlegi biztonsági elkötelezettsége Tajvan iránt egyre kevésbé lesz fenntartható.
9

csolatok csökkentésére irányuló
javaslatok ellentmondásosak, hogyan-

annal való biztonsági kapcsolatok megszüntetése
valóban átalakítaná az USA-Kína viszonyt: a két ország érdekei vitathatatlanul
sok más kérdésben (Észak-Korea, kelet-ázsiai tengeri viták, gazdasági kérdések)
ütköznek, és nem világos, hogy Peking miért engedne ezekben a kérdésekben, ha
az Egyesült Államok elfogadná a fegyvereladásokról szóló politikát, amelynek
követésére - Peking szempontjából - az Egyesült Államok már az 1982-es közös
közleményben kötelezettséget vállalt. Másodszor, az Egyesült Államok hírneve a
régióban veszélybe kerülhet. Egyesek attól tartanak, hogy a Tajvan iránti
-ázsiai
szövetségesei számára. Peking hasonlóképpen a gyengeség jelének tekintheti az
USA tajvani engedményeit, és arra a következtetésre juthat, hogy Washington
-nak.
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Harmadszor, a fegyvereladások beszüntetése - mivel ez növelné Tajvan
bizonytalanságérzetét - valójában még jobban elbizonytalaníthatná Tajpejt a
KNK-val való érzékeny politikai tárgyalások megkezdésében; így nem
vita békés rendezését. Végezetül, és ezzel összefüggésben, a fegyvereladások
megszünt
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megközelítését a szigeten. 10
alátámasztó logikát hosszasabban ki kell fejteni. Ez különösen igaz a Tajvanipéldául, hogy a fegyvereladások leállítása valóban azt eredményezné, hogy a
vésbé lennének magabiztosak a Kínával szembeni

eznék, nincs más választásuk,
-val. Hasonlóképpen, bár a Pravoszlávhatalmi egyensúly eltolódása valóban azt jelentené, hogy Peking könnyebben
élhetne a katonai opcióval, nem nyilvánvaló, hogy ez viszont kevésbé stabillá
politikával reagálna, ami megszüntetné Peking ösztönzését arra, hogy katonai
-szoros stabilitását
hogyan befolyásolná egy változ
-szorosban; a

A TAJVANI FEGYVERELADÁSOK MEGSZÜNTETÉSÉNEK
KÖVETKEZMÉNYEINEK
ÚJRA GONDOLÁSA

Ebben a szakaszban azzal érvelünk, hogy az USA Tajvan iránti biztonsági
kötelezettségvállalásának megszüntetése - és különösen a Tajvanra irányuló
amerikai fegyvereladások megszüntetése - destabilizáló hatású lehet. Amint azt
a Tajvaniés a Kínai Népköztársaság közötti alkudozás jellegét, és a kínai-tajvani
solattá alakíthatná át. Ez
viszont növelheti a katonai konfliktus kockázatát, az általunk részletezett okok
miatt.
Hangsúlyozzuk azonban azt is, hogy az USA Tajvanra irányuló
fegyvereladásai (és az USA és Tajvan közötti tágabb értelemben vett kapcsolatok)
szorosban kialakuló konfliktus várható költségeit.
Straitvárható konfliktusköltségeit. Például, amennyiben a fegyvereladások
csökkentésének hívei igazat adnak abban, hogy egy ilyen washingtoni politikai
váltás a Pekinggel való kapcsolatok javulásához vezet, a KNK-nak nagyobb
-kínai kapcsolathoz aláásna, ha a KNK katonai konfliktust kezdeményezne Tajvan ellen.
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Röviden,
szoros
következtetések levonása

fegyvereladások megszüntetésének a Tajvani-
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a fegyvereladásoknak a Tajvani-szoros stabilitását befolyásoló konkrét okokozati folyamatok gondos azonosítását és elemzését igényli. Célunk az, hogy
megalkotásával. Ezután megvizsgáljuk, hogy az USA Tajvanra irányuló
fegyvereladásai hogyan befolyásolják a modell kulcsfontosságú paramétereit, és
hogy ezen eladások megszüntetése hogyan befolyásolná a konfliktus

A TENGERSZOROSOK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK
MODELLJE

A legfontosabb vita a Kínai Népköztársaság és Tajvan között Tajvan szuverén
státuszát érinti. A Kínai Népköztársaság szuverenitást követel Tajvan felett, és
elutasítja, hogy a Kínai Népköztársaság (ROC) kormánya Tajvanon független,
szuverén államot képviseljen. Peking számára a sziget formális egyesítése
továbbra is fontos nemzeti cél. Ezért minden olyan tajvani törekvés, amely
gyengíteni próbálja a Tajvan és a szárazföldi Kína közötti politikai és történelmi
kapcsolatot, ellenállást vált ki Pekingben; a KNK nem hajlandó lemondani a
an Kínától való
hivatalos elszakadásának megakadályozására. Tajvan álláspontja a szuverenitás
visszavonulást
ROC kormánya több évtizeden keresztül továbbra is
egész Kína legitim kormányának tekintette magát; a KNK viszont "bandita"
rezsim volt, amely nem rendelkezett legitimitással. Ahogy azonban Tajvan az 1980as és 1990-es években demokratizálódott, kormánya kezdett elhatárolódni attól
-szoros mindkét oldala "egy Kína" része. Lee
Teng-hui elnök "pragmatikus diplomáciája" alatt Tajvan a KNK-tól elkülönült
politikai entitásként igyekezett nagyobb mértékben részt venni a nemzetközi
társadalomban. Lee olyan fogalmakat vetett fel, mint az "egy Kína, két politikai
egység", és 1999-ben a szoros-szakasz közötti kapcsolatokat "állam-állam, vagy
legalábbis különleges állam-állam kapcsolatoknak" nevezte. Chen Shui-bian
elnök (2000különállásának hangsúlyozására. Csen gyakran "független, szuverén országként"
jellemezte Tajvant, és elnöksége alatt egy új alkotmányt szorgalmazott, amely
"jobban megfelel" Tajvan igényeinek, mint az ROC alkotmánya (amely
a szigetre). A Tajvan és a Tajvan közötti
kapcsolatok gyakran voltak feszültek Lee és Csen elnöksége alatt, és Peking
érdekében, hogy megakadályozza Tajvan független státuszának hivatalossá
tételét.
Ma Ying-jeou megválasztása Tajvan elnökévé 2008-ban. Ma elnöksége idején a
"három nem politikáját" fogalmazta meg, amely szerint nincs függetlenség, nincs
folytatott a KNK-val olyan funkcionális területeken, mint a kereskedelem, a
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beruházások, a turizmus és a kiadatás. De míg Ma a szuverenitási kérdésekben
maradt. Ezen a téren
Tsai Ing-wen a

a belátható

: Ma utódja,
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Demokratikus Progresszív Párt, a szuverenitási kérdésekben kevésbé volt
és a szárazföldi kapcsolatokban
nagyrészt meghiúsult. A Tajvani-szoroson túli kapcsolat, röviden szólva,
továbbra is változatlan a lényege, ami a Tajvan szuverén státuszával kapcsolatos
folyamatos nézeteltéréseket tükrözi.
KNK és Tajvan
kedvéért feltételezzük, hogy Tajvan státusza egyetlen dimenzióban ábrázolható,
amely a Kínával való formá
független Tajvanig (I) terjed (lásd a 11. ábrát). 11 Tegyük fel továbbá, hogy Tajvan
vezetése az I-hez, Kína pedig az U-hoz közelebbi eredmé
12

A KNK és Tajvan egyesülésre vagy
függetlenségre vonatkozó preferenciái szigorúan ellentétesek és lineárisak.
Modellünkben feltételezünk egy status quo pontot, amely valahol az U és az I
között helyezkedik el, és feltételezzük, hogy Tajvan bármikor javasolhat egy
másik status quotus
quoeredményt (U). Tegyük fel, hogy ha a két fél háborút vívna, Kína
hogy az általa preferált eredményt, az egyesülést Tajvanra kényszerítse.

13

Végül

számára csökkentik a háború tényleges megvívásának költségei, amelyeket Kína
számára a cc képvisel. Kína várható háborús haszna tehát p cc, amelyet a 11. ábrán az R pont jelöl. Az R jelöli a PRC visszafordulását
pont: amíg Tajvan a szuverén státusz egy szintjét választja az Ra KNK inkább tolerálja ezt a státuszt. De ha Tajvan az Rválasztja, akkor a KNK inkább katonai konfliktust kezdeményez. A háború
válasszák.
Ami a Tajvani-szoros instabilitásának kilátásait illeti, a Kína-Tajvan viszony
szerint a "revizionista" Tajvan megpróbálja hivatalossá tenni független státuszát
(vagy lépéseket tesz ebbe az irányba), ami a KNK katonai válaszlépését váltja ki.
14

hivatalossá tétele mellett, például megváltoztathatná a sziget hivatalos nevét
(Tajvani Köztársaságra), vagy keresztülvihetne egy új, kifejezetten Tajvan
számára írt alkotmányt. A 11. ábrát tekintve, ebben a forgatókönyvben háború
alakulhatna ki, ha az új status quo Kína visszafordulási pontjától (R) balra esne.
Miért lépne át Tajvan egy ilyen vörös vonalat, tekintve, hogy kétségtelenül magas
költségeket kellene fizetnie, ha háború törne ki a KNK-val? Ha Tajvan biztosan
tudná, hol van valójában az R pont, akkor a szuverén státusz szintjét az R ponttól
jobbra választaná, és otthagyná. Sajnos Tajvan nem tudhatja biztosan, hogy R
valójában hol helyezkedik el, mivel nem tudhatja, hogy
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Kína háborús költségei cc

IU
R

p

01
Kína közművei
11. ábra. A szoros-határ menti kapcsolatok modellje.

bizonyossággal, hogy Kína hogyan értékeli p és cc értékét. Ráadásul Pekingnek
nehéz
-t

az valójában igaz. Tajvan viszont bizonyára tudja, hogy Pekinget a blöffölés
ösztönzi. 15
Az elmúlt évtizedekben tehát a Tajvan és a Tajvan közötti kapcsolatot
megpróbálja elrettenteni Tajvant a
, de
Tajvanon bizonytalanok lehetnek azzal kapcsolatban, hogy mennyire hitelesek
- és a Csenkormány idején volt a legnyilvánvalóbb: mindkét elnök célja az volt, hogy Tajvan
újraegyesítés pekingi eszmei pontjával. A Kínai Népköztársaság viszont
igyekezett elrettenteni Tajvant attól, hogy túl messzire menjen a szuverenitási
kérdésekben, jelezve, hogy hajlandó
megállítására. Erre példa a KNK egyre fokozódó hadgyakorlat-sorozata, amelyet
Lee Teng-hui 1995-ös Cornell Egyetemre tett látogatása után hajtott végre, a
2000-es fehér könyv, amely arra figyelmeztet, hogy nem fog a végtelenségig várni
a nemzeti egyesítéssel, a Chen-kormányzat alatt tett gyakori kijelentések,
miszerint a KNK kész "bármilyen árat fizetni" Tajvan függetlenségének
megakadályozására, valamint a 2005-ös elszakadásellenes törvény elfogadása. Ma
Ying-jeou 2008-as megválasztása után a kapcsolat nagymértékben
olyan mértékben a szuverenitási kérdéseket,
er
elrettentés azonban továbbra is a kapcsolat középpontjában áll. Valójában úgy
hogy a tajvani szavazók körében nem terjedt el a függetlenség támogatása.
most, hogy a Demokratikus Progresszív Párt

16

És
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fenyegetései ismét gyakoribbá és hangsúlyosabbá válnak.
MIÉRT LEHET DESTABILIZÁLÓ HATÁSSAL A TAJVANI
FEGYVERELADÁSOK BESZÜNTETÉSE

Hogyan befolyásolná a Tajvan iránti amerikai biztonsági elkötelezettség
történne, ha az Egyesült Államok megszüntetné a fegyvereladásokat a szigetnek?
Tajvan az IHogyan befolyásolná

tehát

a

fegyvereladások

megszüntetése

annak

változása
hatással lehet a modell paramétereire és a kapcsolódó következményekre. A
intuitív hatásait vizsgáljuk, amelyek viszont az ebben az alfejezetben kifejtett
ítésére szolgálnak.
fegyvereladásai közvetlenül befolyásolják mind a költségeket (cc), amelyeket
annak valós
fegyvereladásoknak legalábbis marginálisan javítaniuk kellene Tajvan katonai
képességeit a Kínai Népköztársaságéhoz képest, ezáltal csökkentve a p értéket és
növelve a cc értéket. Természetesen a p-t és a cc-

amerikai beavatkozás legalábbis nagymértékben megnehezítené a KNK azon
ké
bizonyosan növelné
Kína várható költségeit egy ilyen konfliktusban. Így az amerikai beavatkozás
-t és nagyobb cc-t jelent. A Tajvanra irányuló
fegyvereladások viszont j
sziget iránt. Amennyiben a Tajvanra irányuló fegyvereladások valóban növelik
ra irányuló folyamatos
amerikai fegyvereladások kisebb p-t és nagyobb cc-t jelentenek, mint abban az
esetben, ha az Egyesült Államok nem adna el fegyvereket Tajvanra.
Ezek a közvetlen hatások tehát azt sugallják, hogy a fegyvereladások
megszüntetésének csökkentenie kellene Kína várható háborús költségeit és
növelnie kellene a
intuitív értelme van: amennyiben a Tajvaninak kedveznek, azt várhatjuk, hogy Peking igényesebb lesz szuverenitási
kérdésekben (és kevésbé toleráns az olyan eredményekkel szemben, amelyek
élesen eltérnek az egyesülés ideális pontjától). Ha az R jobbra tolódna Tajvan
tényleges státuszától, a modell azt sugallja, hogy a KNK inkább háborút vívna,
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minthogy elfogadja a status quo fennmaradását; katonai konfliktushoz vezetne, ha
Tajvan nem fogadná el ezt az új valóságot szuverén státuszának újradefiniálásával
(azaz a státusz jobbra tolódásával).
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quo vissza az Rtel a háború nyilvánvalóan magas költségeire
Tajvan számára - amelyek
nem nyújtana biztonsági támogatást a szigetnek -, a tajpeji
ösztönzést kapnának arra, hogy elkerüljék ezt a kimenetelét azáltal, hogy
meghajolnak az új hatalmi realitások
, és bizonyos mértékig engednek a
KNK-nak a fennhatósági kérdésekben.
Mégis van néhány okunk azt gondolni, hogy az alkalmazkodás ebben a
tekintetben nehéz lenne. Emlékezzünk arra, hogy az elmúlt évtizedekben a két
elrettentés
megakadályozni Tajvan
szuverén státuszát olyan módon határozza meg újra,
amely ellentétes a KNK egyesítési reményeivel. Ha azonban R jobbra tolódna el a
status quo-tól, a modell azt sugallja, hogy a két ország közötti kapcsolatokat
ehelyett a kompetencia problémája jellemezné. Ebben az esetben háborúra nem
azért kerülhet sor, mert a KNK nem tudja megakadályozni Tajvan egységes
tajvani változtatását a status quo-ban, hanem inkább azért, mert a KNK nem
tudja kényszeríteni Tajvant, hogy a status quováltoztassa meg (ne feledjük, hogy amint R a status quo-tól jobbra tolódik,
Peking várható háborús haszna meghaladja a status quo fenntartásának hasznát).
Mindazonáltal az elkötelezettségi problémák még akkor is megnehezíthetik a
békés megegyezés keresését, ha Tajvan felismerné, hogy R a status quo jobb oldalán
mozdult el, és még akkor is, ha Tajvan elvileg hajlandó lenne szuverenitása egy
17

pozíciót:
azaz, ha rövid távon a háború elkerülése érdekében alkudozna szuverén
Pekinggel szemben.
Még akkor is, ha az Egyesült Államok leállítaná a fegyvereladást Tajvannak és
lemondana

Továbbra is önkormányzati és demokratikus maradna, továbbra is fenntartana
fegyveres er
- minden értelemben és céllal - a nemzetközi jogi elismerés
kivételével továbbra is független országhoz hasonlítana. Tajvan e tekintetben
fennálló mássága azonban megnyitja az ajtót az Egyesült Államok lehetséges
úló konfliktusban, még akkor is, ha az
Egyesült Államok úgy dönt, hogy megszünteti a Tajvan iránti biztonsági
ról alkotott véleményüket, különösen egy Tajvan elleni támadást kö
különösen akkor, ha a biztonsági kötelezettségvállalásról való lemondás a KNK
ígéretének ellenértékét vonná maga után. Így még azután is, hogy az Egyesült
Államok befejezte a fegyvereladásokat Tajvanra, és lemondott a sziget iránti
biztonsági kö
Tajvanon átnyúló konfliktusba nem csökkenne nullára - ellentétben az USA
, például Tibetben (vagy
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éppen Hongkongban). De minél inkább alkalmazkodik Tajvan a KNK
követeléseihez azáltal, hogy hagyja magát inkább Hongkonghoz vagy Tibethez,
mint egy független országhoz, annál inkább közelítene a nullához az amerikai
alá tartozó területek esetében is történik.
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polgári, nem pedig nemzetközi konfliktusba való beavatkozást
jelentene. 18
Így minden olyan alku, amely Tajvan szuverenitásának csökkentésével jár,
-t még inkább
jobbra tolná. Peking elkötelezettségének hitelessége egy ilyen alku mellett ezért
gyanús lenne, mivel ha az egyszer már megvalósult, Pekinget arra ösztönözné,
visszautasíthassa). Fearon egy hasonló modellt dolgoz ki, amelyben az államok
redménye kifejezetten eltolja
19
Ez a hatalmi egyensúly megváltozása azért következik be,
mert a tárgyalás eredménye területet ad át egy rivális államnak, és ezáltal javítja a
rivális harci képességét. Ha
nehézzé válik, mert a megegyezés okozta hatalmi eltolódás következménye
kevésbé kívánatos lehet, mint a harc és a tárgyalásokról való lemondás. Bár a
Kínai Népköztársaság és Tajvan közötti hipotetikus alk
Népköztársaság és Tajvan tárgyal Tajvan szuverenitásáról. Mivel a szuverenitás
feladása a KNK-nak
tetésre
-val az
folytatott
tárgyalásokon való megegyezés. Más szóval, Tajvan arra a következtetésre juthat,
hogy jobb lenne ma kockáztatni egy Kínával vívott háborúban, mint elfogadni
egy olya
egyre inkább alárendelt státuszt eredményezne. Ezért, ahogyan a stratégiai
következményei, az egye

a Tajvani-szoros instabilitásának fokozása. Az USA politikájának ilyen irányú
-szorosban, ami viszont
-tajvani kapcsolat, amelyben Kína
megpróbálná kikényszeríteni az egyesülés felé tett lépéseket, konfliktusra
hajlamosabb lenne, mint egy olyan, amelyben a KNK megpróbálná Tajvan
függetlenségi lépéseit meghiúsítani, mivel a hiteles kötelezettségvállalás
problémái megnehezíthetnék Tajvan számára az új hatalmi realitásokhoz való
alkalmazkodást.
MIÉRT NEM LENNE FELTÉTLENÜL DESTABILIZÁLÓ
HATÁSSAL A TAJVANI FEGYVERELADÁSOK
MEGSZÜNTETÉSE

megszüntetése destabilizáló hatású lenne, ha ez eléggé befolyásolná p-t és cc-t
ahhoz, hogy R-t a jobb oldalra tolja a p-hez képest.
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megszüntetése valóban ilyen nagy hatással járna. Egyrészt, mivel a Tajvanihogy a fegyverek önmagukban nagy hatással lennének erre a változó
valóban jelent
-e e
tekintetben
nagymértékbenfügg attól, hogy az Egyesült Államok
milyen típusú fegyvereket hajlandó eladni Tajvan számára (és Tajvan milyen
fegyvereket hajlandó vásárolni). Egyesek például azt állítják, hogy Tajvan azon
F-16C/D vadászgép, kontraproduktív, tekintettel azok magas költségére és a
olcsóbb) rendszerek va
ellensúlyozásában. 20
lesz-e a p és cc-re, tehát részben attól függ, hogy az Egyesült Államok milyen
típusú fegyvereket adna el Tajvannak, ha a fegyvereladások folytatódnának.

fegyvereladások akkor jelzik a legvilágosabban az USA Tajvan iránti támogatását,
ha az eladások az Egyesült Államok számára költségesek. Ugyanakkor nem csak az
számára, hanem az is, hogy az Egyesült Államokban sokan valójában gazdasági
és politikai hasznot húznak az eladásokból. Amikor az Obama-kormányzat 2011ben például az F-16C/D csomagot fontolgatta, számos amerikai szenátor írt alá
egy levelet az elnöknek, amelyben az eladás folytatását sürgették; az aláírók
gyakran olyan államokat képviseltek, amelyek gazdaságilag profitálhattak a
21
Más szóval, mindaddig, amíg az
Egyesült Államokkal szembeni kínai megtorlás a fegyvereladás miatt korlátozott
marad, a politika kö
az USA Tajvan
iránti elkötelezettségének
jelét jelentenék, ami azt jelenti, hogy az
eladások megszüntetése nem feltétlenül vezetne ahhoz, hogy Tajvan és Kína
értékelését egy, a két ország közötti konfliktus esetén.
Azt is érdemes hangsúlyozni, hogy a Tajvanra irányuló amerikai
fegyvereladásokon kívül s
meghatározzák a p és cc értékét, beleértve Tajvan saját katonai képességeit, a
KNK képességeit, a Tajvanielmúlt évtizedekben a szoroson átnyúló gazdasági integráció és
gyors növekedése, valamint Kína általános integrációja a globális piacokon
például arra utal, hogy Kína számára egy szoroson átnyúló katonai konfrontáció
- még akkor is, ha a KNK
megnyerné a konfliktust.
konfrontáció. Ezekhez a költségekhez képest a fegyvereladások csökkenése által a
cc-nek okozott csorba valójában igen csekély lehet.
Végül, és talán ez a legfontosabb, a
fegyvereladások
megszüntetése bizonyos szempontból növelné a cc-t. Míg a kritikusok néha azt
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sugallják, hogy a fegyverek
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ahogyan azt a Glaserhez hasonló támogatók állítják -, hogy a fegyvereladások
viszonyában. 22
Továbbá, akár ad el fegyvereket az Egyesült Államok Tajvannak, akár nem, nehéz
elképzel
-kínai kapcsolat ellenálljon a
KNKszámára fontos a stabil amerikai-kínai kapcsolat, és ha a Tajvanra irányuló
fegyvereladások megszüntetése valóban a kínai-amerikai kapcsolatok
javulásához vezet, akkor a Tajvanra irányuló fegyvereladások megszüntetése azt
is jelenti, hogy a KNK-kínai
kapcsolat szempontjából) a Tajvani-szorosban kialakuló konfliktus
kirobbantásával. Ha ez a fajta hatás meghaladja a fegyvereladások
megszüntetésének közvetlen hatását Kína háborús költségeire, akkor a
fegyvereladások megszüntetése hozzájárulhat a stabil status quo

ÖSSZEFOGLALÓ

Összefoglalva, még a Tajvani-szoros közötti kapcsolatok
, az USA politikájának változásai
összetett és bizonytalan nettó következményekkel járnak a Tajvani-szoros
ogy a
fegyvereladások megszüntetése
politikájának ilyen irányú változása hozzájárulhat ahhoz, hogy a Tajvan-szoros
közötti kapcsolatok egy viszonylag
kompetenciakapcsolatba forduljanak. A fegyvereladások megszüntetése azonban
nem feltétlenül járna ezzel a hatással, és valójában hozzájárulhatna a Tajvani-szoros
Reméljük, hogy modellünk segíteni fogja a gondolkodás rendszerezését ebben a
fontos témában azáltal, hogy megmutatja, hogyan illeszkednek egymáshoz a

MIÉRT SÜLHET VISSZA A FEGYVERELADÁSOKKAL
KAPCSOLATOS SZIGORÚBB PRC-POLITIKA

Ahogyan az Egyesült Államokban is voltak olyan felhívások, amelyek a tajvani
fegyvereladásokkal kapcsolatos amerikai politika megváltoztatására szólítottak
fel, úgy Pekingben is voltak olyan felhívások, amelyek a Kínai Népköztársaság
politikájának megváltoztatására szólítottak fel a kérdésben. 23 Amint azt
korábban említettük, a Tajvanra irányuló fegyvereladások dühös választ váltanak
milliárd dolláros fegyvercsomagot Tajvan számára, a hivatalos kínai média az
eladást "a nemzetközi kapcsolatok aljas megsértésének" nevezte, míg egy
tábornok azt írta, hogy az Egyesült Államok "becsapja és bolondot csinál a kínai
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Az
-ben például az
Országos Népi Kongresszus Állandó Bizottsága nyilatkozatot adott ki, amelyben
"rendkívüli felháborodását fejezte ki a Kína belügyeibe való önkényes amerikai
beavatkozás miatt", miután a Bush-kormányzat bejelentette, hogy 150 F-16-os
vadászgépet ad el Tajvannak. 25
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Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok Tajvanra irányuló fegyvereladásai
dott tényleges
politikai reakció általában visszafogott volt. A kemény retorikán túl a megtorlás
többnyire szimbolikus volt. A Kínai Népköztársaság például a két ország közötti
párbeszéd leállításával reagál a fegyvereladásokra. Az elmúlt években a KNK a
fegyvereladási döntések után ideiglenesen befagyasztotta a katonai-katonai
párbeszédet. 26 1992-ben a KNK az F-16-osok eladására válaszul felfüggesztette
az emberi jogi tárgyalásokat. 27 A KNK
: 1992-ben és 2010egyaránt felvetették, hogy a
KNK gazdasági szankciókkal válaszolhat. 28 Mindazonáltal kevés bizonyíték van
29
arra, hogy Kína a mai na

szorgalmaztak. 2010. január elején Yang Yi ellentengernagy (nyugalmazott), egy
szankciókat sürgetett a fegyvereladásokban
s rangú tudós
kellene az Egyesült Államokra hárítania. 30 Röviddel ezután, amikor az amerikai
kormány január végén újabb fegyvereladási csomagot jelentett be Tajvan
fentebb) - figyelmeztetve, hogy Kína a tajvani fegyvereladásokat az eladásokban

ki, köztük Yang Yi és Wang Yong, a Pekingi Egyetem munkatársa. 31 A
st élvez
egy ilyen keményebb politika.32
régóta vannak olyan hangok, amelyek a tajvani fegyvereladásokra adott
keményebb kínai válaszlépéseket szorgalmazzák. John Garver például megjegyzi,
-es F-16-os
eladásra, és egyesek gazdasági szankciókat javasoltak az USA Kínába irányuló
írja, hogy ezeket a hangokat végül maga Deng Xiaoping utasította el. 33
megközelítés
megközelítés magasabb költségeket róna az Egyesült Államokra, ha a Tajvannak
költségek viszont arra késztethetik Washingtont, hogy újraértékelje a status quo
hasznosságát, és arra a következtetésre jusson, hogy a fegyvereladásokhoz
már nem indokolják a költségeket. Röviden, a szankciók
potenciálisan növelhetik a KNK alkupozícióját a Tajvani-szorosban azáltal, hogy
elkötelezettségét. Másodszor, még ha az Egyesült Államok nem is változtatna a
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status quo iránti elégedetlenségét. Ahogy a Pekingi Egyetem Jia
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nyomással szemben egyre nehezebben tudja igazolni az amerikai
fegyvereladásokra adott "gyenge" válaszlépéseit, például a szóbeli tiltakozást, és
úgy véli, hogy konkrét megtorló akciókkal kell demonstrálnia bátorságát. "34.
rejt magában Kína számára. Nyilvánvaló, hogy az amerikai vállalatokkal
szembeni szankciókkal való fenyegetés vagy szankciók bevezetése tovább
ronthatja a kínai-amerikai kapcsolatokat, és talán kereskedelmi háborút válthat
Államok még a KNK megtorlásával szemben is folytatja a fegyverek eladását.
Washington számára. Azzal, hogy az Egyesült Államok a megnövekedett
érdekelt Tajvan biztonságában; sokkal nehezebb lenne azt az érvet felhozni, hogy
és néhány amerikai munkahely megteremtésére irányuló cinikus vágy motiválta.
Így a KNKszummal kel szembenéznie, amikor az
amerikai fegyvereladásokra reagál. Amennyiben a kínai politikai döntéshozók
érdemes
keménykedni: az Egyesült Államok egy ilyen forgatókönyv esetén nagyobb
KNK úgy véli, hogy a
tajvani biztonsággal
zinte aggodalmak beleszólnak a
fegyvereladással kapcsolatos amerikai számításokba, a keményebb politikai
meghátrálna, és a KNK szankcióival szembeni szilárdságával mind a KNK-nak,
mind Tajvannak jelezné a
kínai-amerikai kapcsolatokban.
KÖVETKEZTETÉS

A Tajvan biztonsága iránti folyamatos amerikai elkötelezettség, és különösen a
Tajvanra irányuló folyamatos amerikai fegyvereladások a tágabb értelemben vett
kínai-amerikai
években mind washington
javasoltak a kérdéssel kapcsolatban. Az Egyesült Államokban egyesek azt
javasolták, hogy az Egyesült Államok szüntesse be a Tajvanra irányuló
fegyvereladásokat, és fontolja meg, hogy szélesebb körben is visszalépjen a sziget

hordoz magában. Az USA esetében a Tajvanra irányuló fegyvereladások
megszüntetése hozzájárulhat a Tajvani-szorosban kialakuló konfliktus
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dinamikájáról a kiválóság dinamikájára váltsák át az államközi kapcsolatokat. A
kínaiak esetében az amerikai fegyvereladások szigorúbb megközelítése visszafelé
amerikai elkötelezettséget
mutathat Tajvan biztonsága iránt. A feltárt
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Xi Jinping tajvani politikája
Tajvan bebokszolása az Egy Kína keretrendszerrel
Jing Huang

A Tajvan és a szárazföld közötti kapcsolatok Hszi Csin-ping vezetése alatt
ellenesség ellenére, amire rávilágított a Napraforgó mozgalom, amely a Tajvan és
a szárazföld közötti, a szárazföld és a Tajvan közötti szolgáltatáskereskedelmi
megállapodás elfogadása ellen tiltakozott, valamint a kormányzó Kuomintang
(KMT) párt kínos kudarca, amely a 2014-es választásokon a Tajvan-Kína
Hszi 2012-es hatalomra
kerülése óta (ami egybeesett Ma második mandátumával) mindkét fél nem tudott
Tajvanon átnyúló kapcsolatokban - Tajvanban a
-ellenesség és Ma Jing-jeou elnök
csökkenése1
, Kínában pedig Hszi Csin-pingnek a korrupció elleni
küzdelemmel és a gazdaság szerkezetátalakítással való foglalatossága miatt, a
gazdasági lassulás közepette. A Tajvaniazonban 2008 óta, Ma Ying-jeou hatalomra kerülése óta továbbra is a tendencia.
Az 1992-es konszenzus, miszerint csak egy Kína létezik, és Tajpej és Peking
egyetért abban, hogy nem ért egyet abban, hogy melyik kormány a legitim
apcsolatok alapját képezi. Ezen
nézeteit az "egyetlen Kína" állítás
Tajvani-szoros két oldala közötti

gazdasági,

társadalmi

Eközben a
és politikai

Mi Kína Tajvannal kapcsolatos stratégiája Hszi Csin-ping vezetése alatt?
Történt-e bármilyen változás Kína Tajvan-politikájában, mióta Hszi Csin-ping
hatalomra került? Van-e eltérés Hu Jintao tajvani politikájától? Ha van eltérés,
milyen mértékben fogja ez a változás befolyásolni a két ország közötti
kapcsolatokat?
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kapcsolatokban Ma Ying-jeou
2008-as hatalomra kerülése óta bekövetkezett fejleményeket. Ezután azt állítja,
status quo azonban hosszú távon Peking azon politikai céljának kedvez, hogy a
Tajvani-szoros két oldalát végül újraegyesítse a Kínai Népköztársaságban (KNK).
E tekintetben, miközben Xi Jinping Tajvan-politikája továbbra is a Hu Jintao

nagy céljaiba, amelyeket a "kínai álomban" fejez ki.
tajvaniak nemzeti és politikai szempontból egyre kevésbé azonosulnak a
szárazföldi Kínával, Tajvan mélyen Kína gazdasági pályájára került, miközben
nemzetközi státusza mind a legitimitás, mind a befolyás tekintetében tovább
csökken. Így Tajvan egyre nehezebben tud eltávolodni a szárazföldi Kína
az, hogy vagy még mélyebbre kerül Kína körforgásába, vagy marginalizálódik a
nemzetközi ügyekben és a regionális gazdasági kapcsolatokban. Tajvannak nincs
más választása, mint elfogadni a tényt, hogy
a szárazfölddel. Arra a következtetésre jutok, hogy bár a 2016-os elnökválasztás
után lehet egy megingás vagy reakció a szárazföldi Kína tajvani politikájával
szemben
általános irányát.
A DE JURE FÜGGETLENSÉG MEGAKADÁLYOZÁSÁTÓL A
"POLITIKAI MEGÁLLAPODÁSOK"

A Tajvan-közi kapcsolatok fordulópontja 2004-ben következett be a Kínai
Népköztársaság Államtanácsának Tajvanügyi Hivatala által kiadott május 17-i
nyilatkozattal. Ebben a nyilatkozatban Pekin
Tajvan de jure függetlenségének megakadályozása Peking Tajvan-politikájának
2

és gyanakvással figyelte Kína felemelkedését és a potenciális "kínai fenyegetést",
Peking felismerte, hogy az újraegyesítésre irányuló politika a jelenlegi
kát 2005. március 14én a Tizedik Nemzeti Népi Kongresszus harmadik konferenciáján elfogadott
-bian, Tajvan akkori elnöke
túl messzire menjen a Tajvan függetlenségét szüntelenül szorgalmazó
-ben megnyerte
második mandátumát. A Washington és Peking közötti de facto közös irányítás,
hogy megfékezzék a Tajvan de jure függetlenségét célzó mozgalmat.
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A függetlenség hozzájárult Peking "egy Kína" stratégiai víziójának
különbségek vannak az Egyesült Államok által képviselt "egy Kína" politika
on)
és az egy Kína elve között, amelyhez Kína ragaszkodik (amely hangsúlyozza,
hogy a KNK kormánya az egyetlen legitim kormány, amely Kínát képviseli, és
következésképpen magában foglalja az esetleges újraegyesítést). 3 Úgy
nevezetesen, hogy a tajvani függetlenségi mozgalom nem szolgálja sem Kína,
sem az Egyesült Államok érdekeit, bár az utóbbi semmiképpen sem támogatja az
raegyesítésre irányuló politikáját. Azóta mind a Bush-, mind az
Obama-kormányzat támogatta a Hu Csin-szoroson át" politikáját, bár a "békés megoldás" - nem
feltétlenül az újraegyesítés - volt az USA politikai célja, szemben Kína céljával, a
Ezzel az újonnan tisztázott amerikai állásponttal együtt
Ma Ying-jeou elnök számára, hogy közvetlenül hivatalba lépése után elfogadja az
1992-es konszenzust a Tajvan-közi kapcsolatok alapjaként. Ennek
áttörést a Tajvani-szoros közötti kapcsolatokban, a "három kapcsolatot", vagyis a
Tajvani-as
elindítását, ami viszont a közvetlen szállítás, kereskedelem és kommunikációrévén
visszavonhatatlan gazdasági integrációt eredményezett a Tajvani-szoros két
oldala között. Tov
létrehozása intézményesítette a Tajvani-közi kereskedelmet
és gazdasági cseréket, ami a Ma Ying- jeou
4
chang által szorgalmazott "egy-kínai piac" megvalósulásához vezet. Így a
irányba mozdult el
újraegyesítés.
Hszi Csin-ping elnök 2012-es hatalomra kerülése óta a két ország közötti

megállapodást vagy a Kínai Népköztársaság és a Koreai Népköztársaság
hadseregei közötti bizalom kiépítését célzó hivatalos vagy informális intézkedést,
a pekingi nyomás ellenére. Hszi Csin-ping 2013 októberében az Indonéziában,
Balin megrendezett Ázsiai-Csendes(APEC)
fórum margóján Vincent Siew-nek azt mondta, hogy "a Tajvanikölcsönös politikai bizalom növelése és a politikai alapok közös építése
5
nagy
vonalakban utalt a kölcsönös katonai bizalom és a kölcsönös katonai bizalom
kereteinek fontosságára is. 6 Ma Ying-jeou kormánya azonban alig reagált Xi
kéréseire. Több
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a két fél politikai megállapodásának elmaradásának okai. Ma Ying- jeou gyorsan
kezelése nagymértékben korlátozta Tajpej képességét a két ország közötti
az Egyesült Államok
Ázsia felé forduló politikájára, Peking számára irreálissá vált, hogy tovább
Azonban, ahogy Hszi Csin-ping mondta Lien Csannak, a KMT tiszteletbeli
elnökének, Pekingnek türelme és bizalma van. 7 Tekintettel az általános
helyzetre, különösen arra, hogy Kína az Egyesült Államokkal közösen egy "új
típusú nagyhatalmi kapcsolat" kialakítására és az "Egy övezet, egy út"
zföldi és tengeri
gazdasági folyosókat építene ki, amelyek Közép-, Nyugat- és Dél-Ázsián
keresztül összekötnék Kínát és Európát, Tajvan jelenleg már nem jelent prioritást
Peking számára. Hszi Csinszárnyak közötti kapcsolatokat, és talán csupán a status quo stabilitását kívánja
Tanácskozó Konferencián (CPPCC) elmondott beszéde, amelynek során
hangsúlyozta, hogy az 1992-es konszenzus fenntartása a Tajvani-szoros közötti
kapcsolatok alapjaként elengedhetetlen a szoros két oldala közötti béke és
stabilitás szempontjából,8 míg az újraegyesítés hosszú távú cél, amelyet csak
azután lehet elérni, hogy a TajvaniXI JINPING MEGPRÓBÁLJA B OX TAI WAN-T AZ EGYKÍNAI KERETRENDSZERRELBEILLESZTENI A
RENDSZERBE

Hszi Csinkezelésében, mivel tartományi párttitkár volt Fudzsianban, Csöcsiangban és
Tajvannal. Ezek a tartományok nemcsak a pekingi központi kormányzat
ügynökei, hanem szoros társadalmi, gazdasági és politikai kapcsolatokat is
kialakítottak tajvani társaikkal. 9 Így, miután Xi 2007 októberében, a tizenhetedik
pártkongresszuson kijelölt utódjává vált, egyre nagyobb szerepet játszott a
Tajvan-közi kapcsolatokban. Kína alelnökeként 2007 decemberében és 2009
januárjában kétszer is
Carter volt amerikai
elnökkel. Hu Jintao hat javaslatának hangsúlyozása mellett, amelyek a két ország
közötti kapcsolatok békés fejlesztésére irányultak, Hszi kifejezte Kína
dési készségét az Egyesült Államokkal Tajvan de jure függetlensége
ellen, ami - mint mondta - nemcsak a kölcsönös érdekeket szolgálná, hanem a
10
Az ebben az
amelyet a 2010ünnepségén tartott 2010. július 25-én Pekingben. Azt állította, hogy a Kínán
belüli és kívüli kínaiak számára a kínai nemzet szolidaritása és egysége jelenti a
közös gyökeret, és a kínai kultúra
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a lelkük. Ezen az alapon azt állította, hogy minden kínai közös álma a nagy kínai
nemzet újjáélesztése. 11
Miután Xi hatalomra került, folytatta Hu Jintao tajvani politikáját, és az

Fórumon találkozott Vincent Siew-val. Xi felszólította a Szoros mindkét oldalán

Tajvan között.

12

A politikai kapcsola

hsziunggal, a (KMT) tiszteletbeli elnökével, négy új javaslatot tett a szorosközi
l vennie a
kínai nemzet általános érdekeit, amikor értékeli a kereszt-szoros kapcsolatok
általános helyzetét"; "Másodszor, a két félnek világosan fel kell ismernie a
-szoros
kapcsolat
pontokat kell keresnie és félretenni a különbségeket, valamint pragmatikusnak és
kell lennie";
13
mozdítania a keresztA Tajvanvilágosabban megfogalmazta, hogyan lehet a békés gazdasági
alapuló
Xi hangsúlyozta, hogy
a két félnek
kínai nemzetre való büszkeségüket, valamint a
kínai nemzet megfiatalításának közös célját". Azt is megjegyezte, hogy "bár a
szárazföld és Tajvan még nem egyesült újra, de egy Kínához tartoznak és az
ország elválaszthatatlan részei". Xi hozzátette, hogy "a nemzeti területi integritás
és szuverenitás védelme ennek a célnak a középpontjában áll" - mondta Xi, és
hangsúlyozta, hogy a két félnek fenn kell tartania az egy Kína keretet. 14
Xi Jinping most néhány konkrét politikai követelményt fogalmazott meg az
interpozitív interakciók
optimalizálását és a
pragmatikus hozzáállást. A lényeg - hangsúlyozza - az "egy Kína" elvének pekingi
állapodni a két ország közötti kapcsolatokban. 2013 októberében, amikor
Vincent Siewazt a gondolatot, hogy "a szoros mindkét oldala egy családhoz tartozik". Mint
kell tartania a Tajvaniönös politikai bizalmat, hogy politikai alapot
vitákat fokozatosan meg lehet és meg is kell oldani - "Nem adhatjuk át ezeket a
Xi elhatározását
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találkozzanak és folytassanak eszmecserét a két ország közötti kölcsönös politikai
bizalom kiépítése érdekében. 15
Hszi álláspontját a két ország közötti kapcsolatokról 2014 februárjában
tovább tisztázta, amikor találkozott a Lien Csan vezette tajvani küldöttséggel.
Világossá tette, hogy az újraegyesítés a kínai álom lényeges része. Ismét négy
pontban magyarázta Kína Tajvan-politikáját, de ez a négy pont több politikai
esítés, mondta, mindkét oldal
választhat el minket egymástól".16 Beszéde szorosan összekapcsolta a kínai álmot
az egy Kína keretrendszer megtartásának
fontosságát. Optimizmusát fejezte ki a szoroson túli viták esetleges rendezésével
szoroson túli két felet, hogy szilárdítsák meg az 1992-es konszenzus betartásának
közös értelmezését". Kijelentette, hogy "mindkét oldal honfitársai a kétoldalú
kapcsolatok békés fejlesztésének útját választották, amely helyes választás, amely
megvédi a
kínai nemzet megfiatalodását, és mindkét oldal népeinek hasznára válik". A
kommunikáció
ellenére jelenleg zavargások vannak, mint például a Napraforgó mozgalom jegyezte meg Xi. "Igyekszünk mindent megtenni, amíg az, amit teszünk,
hozzájárulhat tajvani honfitársaink jólétéhez, a Sztrájkközi kapcsolatok békés
os érdekeihez. "17.
Hu Jintao tajvani politikájának folytatása után Xi a hangsúlyt jobban áthelyezte
a Tajvanra.
az "egy Kína" elvén alapuló stratégiai keret létrehozása és megszilárdítása. A cél
az, hogy Tajvant bekerítsék az esetleges újraegyesítéshez. 2014 szeptemberében
Hszi Csin-ping egy tajvani látogató küldöttségnek azt mondta, hogy a tajvani
rendszer". Hozzátette: "Semmilyen elszakadási a
függetlenség" útja megvalósíthatatlan. "18 Az "egy ország, két rendszer"
koncepciója már jó ideje nem része a szárazföldi Kína Tajvannal szembeni
hivatalos nyelvezetének. Miután Ma Ying-jeou kormányát a Napraforgó
következtetésre jutott, hogy bizonyos elveket újra hangsúlyozni kell. Ez a
2015 márciusában csatlakozott
a CPPCC Nemzeti Bizottságának tagjaival folytatott panelbeszélgetéshez.
Kijelentette: "Rendíthetetlenül törekednünk kell a békés
hoznunk a Szoroson túli népeknek, és rendíthetetlenül össze kell fognunk a
nemzeti megújulás megvalósításaérdekében". Érdemes megjegyezni, hogy ugyanezen az
alkalmon felszólította honfitársait, hogy legyenek éberek a "tajvani függetlenségi"
19
Ez jól jelzi, hogy Hszi Csin-ping teljes mértékben a "nononszensz" megközelítést alkalmazza a
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kialakuló, a Tajvanon belüli kapcsolatok.
Deng Hsziao-ping óta a
szerepet játszik a két ország közötti kapcsolatokban. Hszi Csin-ping az
angsúlyozta, hogy a tajvani kérdés nem
zavarhatja a kínai-amerikai kétoldalú kapcsolatokat. 20 Mióta hatalomra került,
igyekszik elszigetelni a tajvani kérdést a kínai-amerikai kétoldalú kapcsolatoktól,
miközben megpróbálja kiépíteni az általa "új típusú nagyhatalmi kapcsolatnak"
nevezett rendszert. Ezért van az, hogy az Obama elnökkel folytatott valamennyi
megbeszélése, kommunikációja és közös nyilatkozata során alig lehet találni
özzétett nyilatkozatokban nem. Ez
világosan jelzi Hszi Tajvannal kapcsolatos álláspontját, amikor az Egyesült
a
nagyhatalmak közötti új típusú kapcsolatok kialakítására. A cél az, hogy a tajvani
kérdést elszigeteljék a kínai-amerikai kétoldalú kapcsolatoktól, és az Egyesült
Államokat kizárják mindenféle bevonásból a két ország közötti kapcsolatokba,
vagy legalábbis biztosítsák, hogy az Egyesült Államoknak ne legyen közvetlen
kapcsolatban Tajvan nem került szóba.
nem tett semmilyen
Ez drámai eltérés Hu Jintao tajvani politikájától, amely Tajvan de jure
függetlenségének megakadályozásáraösszpontosított. Másodszor, leginkább az "egy Kína"
elvének stratégiai teljesítését igyekszik konzol- dálni, hogy Tajvant bekerítse.
Következésképpen nagyobb hangsúlyt fektetett a szárazföld és Tajvan közötti
politikai kapcsolat kialakítására, amely a szilárd gazdasági alapokon nyugszik a
szárazföld és Tajvan közötti kapcsolatokban. Végül, de nem utolsósorban, Xi
nyilvánvalóan keményen fellép a tajvani kérdésben. Az esetleges újraegyesítéssel
szembeni tajvani ellenállással szembeni válaszát úgy lehet összefoglalni, hogy "Ha
". Xi Jinping felelevenítette az "Egy
ország, két rendszer" jelszót, amely 2005 óta, az elszakadásellenes törvény
elfogadása óta nem hangzott el, csak egy példa erre. Kemény álláspontja a
Xi a Hongkong-modellt akarja lemásolni a stratkeresztúri kapcsolatokban.
Inkább azt tükrözi, hogy eltökélt szándéka, hogy vezetése alatt nem enged
visszaesést a Sztraittérség közötti kapcsolatokban. Hszi Csin-ping úgy véli, hogy
amíg az egy Kína-keretet intézményesíteni tudja a két ország közötti
kapcsolatokban, addig Tajvan végül vissza fog térni az anyaország ölelésébe.
KÖVETKEZTETÉS

Bár Xi Jinping Tajvan-politikája általánosságban Hu Jintao politikáját követte, és
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-szoroson túli
-jeou hatalomra
i megállapodást Peking és
Yingprioritásként kezelte a korrupcióellenes kampányt otthon, valamint a kelet- és
dél-kínai-tengeri válságokat az USA külföldi egyensúlyának helyreállítása
mellett.
Xi vezetése alatt van néhány új
tendencia.
helyzetet ázsiai határain, Xi Jinping megpróbálta elszigetelni a tajvani kérdést az
amerikai-kínai kapcsolatoktól, hogy csökkentse az USA befolyását ebben a
kérdésben a kétoldalú kapcsolatokban. Xi politikája az Egyesült Államok
befolyásának nyilvánvaló csökkenését eredményezte a két ország közötti
kapcsolatokban, olyannyira, hogy az Egyesült Államok már nem játszik
meghatározó szerepet. 21
Másodszor, mivel a Tajvanielfogadta az 1992-es konszenzust, mint a
Tajvani-szoros közötti kapcsolatok alapját, az újraegyesítés témája már nem
érinthetetlen harmadik sín a tajvani politikában. Annak ellenére, hogy Peking
ik, nemcsak a
tudósok körében, hanem a médiában és a politikai közbeszédben is. Eközben
Tajvan függetlenségének kérdését egyre nehezebb megvitatni a tajvani politikai
ügyekben. Manapság még a Demokratikus Progresszív Párt (DPP; inkább
függetlenségpárti) ve

otthon és külföldön, ami szükséges ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak a tajvani
politikában.
Harmadszor, mivel Xi Jinping vezetésének további megszilárdulása várható,
elkerülhetetlen
elérésére a magashegyi kapcsolatokban. Ezt világosan jelzik a Tajvannal
kapcsolatos legutóbbi megjegyzései. Miközben azt hangoztatta, hogy a két félnek

"kínai álmába", amelynek középpontjában a nagy kínai nemzet újjáélesztése áll.
Ez azt mutatja, hogy Xi Jinping célja, hogy a tajvani kérdésben elért eredmények
a politikai öröksége részévé váljanak.
Tekintettel a KMT vereségére a 2014Ma Yingjeou elnök
indult a
2016-os elnökatot.
a tajvani kérdésben. Xi álláspontját és nyilvános nyilatkozatait figyelembe véve
nézve elfogadhatatlan, hogy a Tajvan-közi kapcsolatok visszatérjenek ahhoz a
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ében, Csen Suibian elnök alatt
uralkodott. Tekintettel a
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fontosabb, az Egyesült Államok és Kína mély egymásrautaltsága miatt
elkerülhetetlen, hogy Hszi Csin-ping tajvani politikájának középpontja a
politikai kérdések felé tolódjon el. A Tajvanimegállapodások elérésének célja nemcsak a Tajvani-szoros két oldalának
, hanem az egy Kína elvének stratégiai keretét is
intézményesíteni.
-os elnökválasztási kampányban
Végül is a politikai megállapodások szorgalmazása már eddig is része volt Xi
Tajvannal kapcsolatos politikájának. Az
években tehát több kihívás
lesz a Tajvankapcsolatokban, nemcsak azért, mert a
függetlenségpárti DPP nyolc év után, a 2008-as elnökválasztáson elszenvedett
vereségük óta ismét hatalomra került, hanem azért is, mert Xi
nagy részét ebbe a kérdésbe fektette.
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Kína terjeszkedési stratégiái és
Tajvan túlélése Délkelet-Ázsiában
Összehasonlító perspektíva
Samuel C. Y. Ku

1949 októberében megalakult a Kínai Népköztársaság (KNK), és C hina
politikailag két részre oszlott. Ennek oka, hogy 1949 decemberében a
polgárháború miatt a Kínai Köztársaság (ROC) kormánya Tajvanra vonult
vissza. Az elmúlt hat évtizedben a Tajvan és Tajvan közötti kapcsolatok hatalmas
átalakuláson mentek keresztül. Ezek a változások négy szakaszba sorolhatók,
amelyek nagyban befolyásolták Kína és Tajvan kapcsolatait egész DélkeletÁzsiában.
-t
még nem vették fel az Egyesült Nemzetek Szervezetébe (ENSZ). Katonai
patthelyzet alakult ki a Tajvani-szoroson túl, és politikai konfrontáció volt a
Kínai Népköztársaság és a Kínai Népköztársaság között, amelyek mindketten azt
Egyesült Államokkal kötött szövetsége miatt a Kínai Népköztársaság képes volt
fenntartani hivatalos diplomáciai kapcsolatait Thaifölddel, a Fülöp-szigetekkel és
a korábbi Vietnami Köztársasággal,1 míg a délkelet-ázsiai kommunista
viszonylag elszigetelt volt a régióban.
Népköztársaságnak az Egyesült Nemzetek Szervezetébe való belépése és Tajvan
tovább növekedett, és a négy ázsiai sárkány egyikeként bélyegezte meg. Az "egy
Kína" politika értelmében az országok hivatalosan csak a KNK-t vagy a Kínai

eredményeként 1975-ben a ROC elvesztette valamennyi diplomáciai kapcsolatát
Délkelet-Ázsiában. Bár a nyolcvanas évek közepére a ROC hivatalos diplomáciai
partnerei a világon
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huszonháromra csökkent, Tajvan külföldi képviseleti irodáinak száma tovább
-re a
nemzetközi képviseleti irodák száma nyolcvanötre emelkedett. 2
A harmadik szakasz 1987-ig tartott. 1987 júliusában az OSZK-ban
feloldották a hadiállapotot, ami
közötti kapcsolatokban. 1991 májusában megszüntették a kommunista lázadás
kommunistákkal folytatott polgárháborúnak a kínai szárazföldön. 3 A
kormányzati intézményeket elismerték, és lassan több kölcsönhatás indult
Tajvan és Kína között, mint például a Tajpejben 1991 márciusában létrehozott
Straits Exchange Foundation (SEF) és a Pekingben 1991 decemberében
létrehozott Association for Relations Across the Taiwan Straits (ARATS).
Mindkét fél azonban rendíthetetlen volt, amikor a diplomáciáról volt szó. Tajvan
gazdasági kapcsolatai Délkeletnövelte politikai befolyását a régióban.
1997-ben az ázsiai pénzügyi válság jelentette a Sztraithorszag közötti

termelt, hanem pénzügyi támogatást is küldött a régió gazdaságainak, így
gazdasági óriássá vált. Ez a tendencia napjainkban is folytatódik, és ez
gazdasági befolyását Délkelet-Ázsiában, azzal a szándékkal, hogy az Egyesült
Államokat regionális szuperhatalomként felváltja. 4 Ez Tajvant abba a helyzetbe
hozta, hogy már nem Kínával kell versenyeznie, hanem a túlélésért kell küzdenie,
nemcsak Délkelet-Ázsiában, hanem szerte a világon.
Kína a délkelet-ázsiai politikai gazdaságának kiépítése érdekében alakította ki
terjeszkedési céljait, és ennek során átfogó keretet hozott létre a régió országaival
stratégiája az, hogy gazdaságilag továbbra is prosperáljon, és megpróbál olyan
-ázsiai országokkal való
politikai és gazdasági kapcsolatokat.
Ez a fejezet összehasonlító perspektívából vizsgálja Kína terjeszkedési
stratégiáját és Tajvan délkelet-ázsiai túlélési stratégiáját, amelyek a századforduló
óta bontakoznak ki. Azt állítja, hogy Kína terjeszkedési stratégiája viszonylag
szilárd kapcsolatot alakított ki a legtöbb délkelet-ázsiai országgal. Mindazonáltal
olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek akadályozhatják a további terjeszkedést
a régióban. És bár Tajvan továbbra is a politikai elszigeteltség és az öko- nomikus
további túlélését a nemzetközi közösségben: a Délkelet-Ázsiában a közelmúltban
végbement demokratikus váltás miatt Tajvan több támogatást és barátságot
nyert a régióban, mint amennyivel Kína lépést tudott tartani.
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KÍNA DÉLKELETI TERJESZKEDÉSI STRATÉGIÁJA
ÁZSIA: EGY KÍNA-KÖZPONTÚ POLITIKAI GAZDASÁG
FELÉPÍTÉSE A RÉGIÓBAN

Kína politikai terjeszkedése: A Kína által uralt politikai
környezet kiépítése
A hidegháború idején Kína nem volt befolyásos Délkelet-Ázsiában, annak
ellenére, hogy 1991-re a régió összes országával hivatalos diplomáciai
kapcsolatot létesített. 5 1990-ben a Jószomszédság politikájának bevezetésével
Kína változtatni kezdett a regionális diplomáciai kapcsolatain. Az 1989. június 4i véres Tiananmen téri mészárlás után megpróbálta átformálni imázsát. 6 1990
augusztusában Li Peng (akkori) kínai miniszterelnök Indonéziába, Szingapúrba
és Thaiföldre látogatott. Decemberben 1990-ben Malajziába és a Fülöphónapon belül öt nagy délkelet-ázsiai országot látogatott meg. 1991-ben aztán a
korábban elszigetelt ázsiai óriást meghívták a Délkelet-ázsiai Nemzetek
Szövetségének (ASEAN) éves találkozójára, majd 1996 júliusában teljes jogú
párbeszédpartnerré fogadták el. Ez megalapozta Kína diplomáciai kapcsolatainak
-Ázsiában.
1997-b
nagyobb
adott arra, hogy kiterjessze a Délkelet-Ázsiával való kapcsolatát. Míg a
legtöbb délkeletKína
valutája, a renminbi (RMB
értékét. Ez segített megakadályozni, hogy
más délkelet-ázsiai
Államok és a
nyugati dominanciájú nemzetközi pénzügyi szervezetek, mint például a
Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) megnehezítették a délkelet-ázsiai
országok dolgát, amikor segítségért fordultak hozzájuk. Kína ezzel szemben
gyorsan segített, hatalmas hiteleket és gazdasági támogatást nyújtott a régió
iai kapcsolatait
Délkelet-Ázsiával, és egy Kína által uralt politikai gazdaság létrehozásával
megpróbálta felváltani az Egyesült Államokat mint domináns hatalmat a
-ázsiai ex-pansion
stratégiája arra irányul, hogy a régiót teljes mértékben uralma alá vonja. A
stratégiának három eleme van: (1) nagyobb szerepvállalás a regionális politikai
ügyekben; (2) biztonsági kérdések megoldása a délkelet-ázsiai országokkal; (3) új
mechanizmus létrehozása a regionális ügyek felett.
A regionális politikai ügyekbe való fokozottabb bekapcsolódás.
korlátozottan vett részt a regionális ügyekben, annak ellenére, hogy a
hidegháború idején szívélyes kapcsolatokat ápolt Burmával és Laosszal. A dolgok
azonban megváltoztak az ázsiai óriás számára 1991-ben, amikor meghívást kapott
az ASEAN huszonnegyedik miniszteri találkozójára Kuala Lumpurban, majd 1996
júliusában, amikor meghívást kapott a huszonkilencedik ASEAN miniszteri
találkozóra.
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ASEAN miniszteri találkozón Jakartában, és teljes jogú párbeszédpartneri
státuszt kapott.
országaival. Ezt bizonyítja a Kína és az ASEAN-országok között létrejött számos
megállapodás és
az Indonéziában, Balin tartott hetedik ASEAN-Kína csúcstalálkozón aláírt, a
Délkelet-ázsiai

Barátsági

és

partnereként bekerült a megállapodásba. 7 Kína belépése a TAC-ba a déli
szomszédjaival való szorosabb kapcsolatot jelentette.
2010 októberében, a kínai Ho Noiban tartott tizenharmadik ASEAN-Kína
csúcstalálkozón az ASEAN elfogadta a 2011partnerségi tervet, amely újból
el. 2011 novemberében Kína Pekingben létrehozta
az ASEANKína és az ASEAN között. Az ACC egy egyablakos információs központ, amely
számos területen, például a kereskedelem, a beruházások, az idegenforgalom, az
2012
szeptemberében
nagykövetét Jakartában, és hivatalos küldetésnyilatkozatot készített az ASEANban betölt
regionális tagokkal.
2013 októberében, a tizenhatodik ASEAN-Kína csúcstalálkozón és az
ASEAN-Kína stratégiai partnerség tizedik évfordulóján Kína és az ASEAN közös
nyilatkozatot adott ki a ké
fejlesztés, Mekong-medence fejlesztése, beruházások, energia, közlekedés,
kultúra, közegészségügy, turizmus és környezetvédelem. A nyilatkozat jól
példázza Kína és DélkeletA délkelet-ázsiai országokkal fennálló biztonsági kérdések megoldása. Kínának
hosszú története van a délkelet-ázsiai szomszédaival folytatott területi vitákból,
amelyek közül a
ebb a Dél-kínai-tengeren található számos sziget és
zátony körüli vita, amely Vietnam és a Fülöp-szigetek között zajlik. Korábban
Kína ragaszkodott a kétoldalúsághoz az egyes délkelet-ázsiai országokkal
ezekben a területi és biztonsági vitákban. 8
hajlandó csatlakozni a területi és biztonsági kérdések kezelésére szolgáló
multilaterális platformokhoz. 2002 novemberében, egy sor megbeszélés és
találkozó után Kína és az ASEAN-országok aláírták a felek dél-kínai-tengeri
magatartásáról szóló nyilatkozatot (DOC). 2011 júliusában az indonéziai Balin
megrendezett negyedik ASEAN-Kína csúcstalálkozón iránymutatásokat
Jiabao, Kína akkori miniszterelnöke bejelentette, hogy Kína 3 milliárd RMB-t
biztosít a Kína-
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-tagokat olyan területeken, mint a
tengeri tudományos kutatás, az összekapcsolhatóság és a navigáció biztonsága.
A 2013. októberi tizenhatodik ASEAN-Kína csúcstalálkozón Kína és az
ASEAN megvitatta egy magatartási kódex (COC) kidolgozását. 2014-ben két
találkozót tartottak a magatartási kódex végrehajtásának megvitatása és a
magatartási kódex kidolgozásának módjáról szóló további konzultáció céljából.
Ezek az ülések márciusban, a kódexszel foglalkozó tizedik ASEAN-Chi- na közös
munkacsoportok ülésén, Szingapúrban, valamint áprilisban, a kódexszel
foglalkozó hetedik ASEAN-

ázsiaiaknak kell megvédeniük. "9 Ez azt mutatta, hogy Kína szorosabb
kapcsolatokat kíván kialakítani az ázsiai országokkal a régió biztonsági
kérdéseiben, és feszíteni kívánja az Egyesült Államokkal és délkelet-ázsiai
partnereivel való kapcsolatokat.
Bár a dokumentumot és a COC-vel kapcsolatos
kritika érte a
Kína és az ASEAN számára
többoldalú platformot hoztak létre a dél-kínai-tengeri viták megvitatására és
kezelésére. A DOC aláíróinak tíz pontot kell végrehajtaniuk, beleértve egymás
álláspontjának tiszteletben tartását és a békés, barátságos és harmonikus
környezet
a Dél-kínai-tengeren. 10 Kérdésessé vált azonban, hogy a
-e, illetve hogy a
vitarendezést aláíró valamennyi fél köteles-e végrehajtani azokat. 1974 januárja
óta Kína és Vietnam katonai konfrontációba keveredett a Paracel-szigetek (egy
sziget- és zátonycsoport) miatt. 1995 januárjában kínai csapatok egy filippínó
halászhajót is feltartóztattak a keletzátonyon. Bár a dél-kínai-tengeri feszültségek a DOC 2002-es aláírása óta
némileg javultak, 2014 márciusának végén ismét konfrontációra került sor Kína
és a Fülöp-szigetek között, 2014 májusában pedig Vietnámmal.
területeken
a nem hagyományos biztonsági kérdések tekintetében, amelyek a századforduló
óta váltak uralkodóvá. 2002 novemberében, a hatodik ASEAN-Kína
nyilatkozatát

a

nem

hagyományos

biztonsági

kérdések

terén

való

11

Ázsiával. Ezt példázta 2006. október 30-án, amikor a tizedik ASEAN-Kína
csúcstalálkozón Kína akkori miniszterelnöke, Wen Jiabao kijelentette, hogy
Kínának és az ASEANés
terrorizmus elleni küzdelem, a
tr
katasztrófaelhárítás határokon átnyúló kérdéseiben.
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2009-ben Kína és az ASEAN megújított ötéves (2010-2014) egyetértési
megállapodást írt alá a nem hagyományos biztonság területén való
e
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kérdések.12 Azóta Kína egy sor képzési workshopot szervezett az ASEAN-tagok
számára az ilyen kérdésekkel kapcsolatos cselekvési terv végrehajtása érdekében,
és ezek hatálya kiterjedt a kábítószerek és a kábítószerek illegális kereskedelmére
is.
A regionális ügyek új mechanizmusának létrehozása. Az Egyesült Államok
évtizedek óta meghatározó hatalom a világpolitikában. A századforduló óta Kína
Ázsia gazdasági és politikai óriásává emelkedett. Új mechanizmusokat alakított
ki a nemzetközi ügyek terén, különösen az ázsiai-csendes-óceáni térség
tekintetében. 2001 februárjában hivatalosan is megnyitották a Boaói Ázsiai
Fórumot (BFA). Ez jól példázta Kína azon szándékát, hogy létrehozzon egy
platformot az ázsiai-csendes-óceáni térség ügyeinek kezelésére. A fórum
huszonhat ázsiai országból és ausztrál-ázsiai államból áll, és a KNK nemcsak
alapító tagja, hanem a nemzetközi nem kormányzati, nonprofit szervezet egyik
mozgatórugója is.
Az állandó székhely a dél-kínai Hainanban, Boaóban található. A BFA
Alapokmányának 3. cikke szerint a BFA célja a gazdasági csere, a kölcsönhatás és
világ más részei között. A 3. cikkely azt is kimondj
tudományos élet és a regionális szövetségek közötti párbeszédhez, hogy
megvitassák, kicseréljék és fejlesszék az elképzeléseket a gazdasági, társadalmi,
környe
amelyek más, Ázsiával kapcsolatos aggodalmakkal és kérdésekkel foglalkoznak,
mint például a 2010-es Ifjúsági Fórum, a 2011-es Inter- national Capital
Conference, a 2012-es Asia Financial Cooperation Conference, a 2013-as SME
Conference (kis- és középvállalkozások számára) és a 2014-es Energy, Resources
and Sustainable Development Conference.13
befolyásosvállalkozások és akadémikusok számára,
sznek a BFA éves
akadémikust is meghívnak. 2008-ban, amikor a BFA a kínai nyitott ajtók
politikájának harmincadik évfordulóját, Hainan tartomány különleges gazdasági
övezetének huszadik évfordulóját és a 2008-as pekingi olimpia megnyitóját is
ünnepelte, meghívást kapott Vincent Siew, a Koreai Köztársaság akkori alelnöke
is. 14 Ennek eredményeképpen történelmi találkozóra került sor a ROC alelnöke
és
-as
BFA-n 1000 küldött volt; a 2008-as BFA-n 1700; a 2015-ös BFA-n pedig 2800. A
iparmágnások is voltak, mint Bill Gates a
2013-as és 2015-ös BFA-n, vagy Ratan Tata indiai iparmágnás a 2014-es BFA-n. Tata
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kinevezés volt, figyelembe véve a Kína és India között akkoriban fennálló feszült
viszonyt.
A BFA 2001-es megalapítása óta teljesen világossá vált, hogy Kína arra kívánja
felhasználni, hogy kiterjessze dominanciáját az Ázsiával kapcsolatos ügyekben,
és az Egyesült Államok részvételének megakadályozásával még inkább elidegenítse az

szorosabban összetartozó ázsiai közösség közös sorsának kialakítását "15.

A huszadik század folyamán Kína gazdaságilag nem volt olyan befolyásos
Ázsiában, mint Japán, az Egyesült Államok vagy akár a négy ázsiai "sárkány"
(Hongkong, Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan). 2002-ben azonban Kína bevezette
"go global" politikáját, amely átalakította gazdasági kapcsolatait a régióban. Kína
gazdasági terjeszkedési céljai között szerepel egy Kína által dominált gazdaság
létrehozása Délkelet-Ázsiában azáltal, hogy (1) növeli a Délkelet-Ázsiával
-ázsiai régióban; (3)
a délkeleta geo-gazdasági fej
A Délkelet-Ázsiával folytatott kereskedelem növelése. A nemzetközi kereskedelem
volumene tükrözi egy ország gazdasági erejének növelésére való képességét. Minél
nagyobb egy ország külkereskedelmi forgalma
sebb az adott ország
gazdasága. Általában
Egyesült Államok, több nemzetközi kereskedelmet tudnak folytatni. Az ázsiai
Kína gazdasági szerepe Délkelet-Ázsiában
jelentéktelen volt, mivel viszonylag kis kereskedelmi volumenben kereskedett a
régió más országaival. 1997-ben Kína az ASEAN nyolcadik legnagyobb
kereskedelmi partnere volt Japán, az Egyesült Államok, Hongkong, Tajvan, DélKorea, az Egyesült Királyság és Németország után. 16
A kínai gazdaságnak az ázsiai pénzügyi válság alatti tartós növekedése miatt
azonban 2000-ben Kína az ASEAN hatodik legnagyobb exportpiacává vált, a
piaci részesedés 3,5 százalékával, és az import 5,2 százalékával a negyedik
17
2010Államokat és az Európai Uniót, és az ASEAN legnagyobb exportpiacává (12,1
százalékos piaci részesedéssel) és importpiacává (15,9 százalékos piaci
részesedéssel) vált (lásd a 10. és 11. táblázatot). 2011-ben Japán meghaladta
Kínát az ASEAN legnagyobb exportpiacaként, de Kína abban az évben is
legnagyobb exportpiaca volt. 2012-ben Kína tovább növelte a Délkelet-Ázsiával
folytatott kereskedelmét, 12,2 százalékos részesedéssel az ASEAN teljes exportjából és
A teljes import 16,2 százaléka Ezek a tendenciák általában véve 2015-ben is
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-15

ASEAN
Kína
Japán
USA
EU

2010

2011

2012

2013

2014

2015

25.0
12.1
9.8
9.5
10.9

26.4
11.4
11.7
8.6
10.2

25.8
12.2
10
8.6
10

26.0
11.8
9.7
9.0
9.8

25.5
9.2
9.3
9.5
10.3

25.9
11.3
9.6
10.9
-

Források: A 2010-re és 2011-re vonatkozó adatok az ASEAN, ASEAN Statistical Yearbook 2012 (Jakarta: ASEAN
Secre- tariat, 2013), 78; a 2012-re vonatkozó adatok az ASEAN Economic Community Chart Book 2013 (Jakarta, ASEAN
Secretariat,
2013),
22;
és
a
2013-2015-re
vonatkozó
adatok
az
ASEAN
Statistics,
http://asean.org/storage/2016/06/table21_as-of-30-.
Aug-2016-2.pdf, hozzáférés: 2016. október 10., 2016. október 10.

-15

ASEAN
Kína
Japán
USA
EU

2010

2011

2012

2013

2014

2015

25.9
15.9
10.8
9.0
9.8

23.6
15.5
11.2
8.1
9.4

22.8
16.2
11.2
7.5
9.6

22.4
17.4.0
9.5
7.4
9.8

22.5
17.5
8.8
7.3
9.4

21.9
19.4
11.4
7.6
-

Források: A 2010-re és 2011-re vonatkozó adatok az ASEAN, ASEAN Statistical Yearbook 2012 (Jakarta: ASEAN
Sec- retariat, 2012), 78; a 2012-re vonatkozó adatok az ASEAN, ASEAN Economic Community Chart Book 2013
(Jakarta: ASEAN Secretariat, 2013), 22; a 2013-2015-re vonatkozó adatok az ASEAN Statistics,
http://asean.org/storage/2016/06/table21_as- adataiból származnak.
of-30-Aug-2016-2.pdf, hozzáférés: 2016. október 10.

Délkelet-Ázsia gyorsabban növelte Kína nemzetközi kereskedelmi forgalmát,
tja Délkelet-Ázsia
egész területén
Délkelet-Ázsia legnagyobb kereskedelmi partnerévé vált, exportrészesedése
meghaladja, importrészesedése pedig messze meghaladja Japán, az EU és az
Egyesült Államok exportrészesedését. A fokozódó gazdasági integráció és
dominanciáját a régióban.
se Délkelet-Ázsiában. A közvetlen külföldi befektetések (FDI)
több külföldi befektetést tud az ország megvalósítani. Az olyan országok, mint
Japán, az Egyesült Államok és Kína mind ezt példázzák.
A huszadik század folyamán Kína gyenge gazdasága miatt csak jelentéktelen
összegeket fektetett be Délkelet-Ázsiában. Az ASEAN statisztikái szerint 2000
kevesebb mint 1 százalék volt (12. táblázat). 18 1995 és 2003 között átlagosan évi
0,29 százalékos volt,
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-ban re (%)

Kína
Japán
USA
EU

1995

2000

2005

2011

2012

2013

2014

2015

0.49
20.12
15.38
17.98

0.19
4.03
22.79
35.83

1.4
15.5
7.7
27.5

8.1
10.0
9.4
30.4

4.7
20.8
9.7
15.8

5.1
19.8
5.7
19.6

5.4
12.1
11.3
19.2

6.8
14.5
10.2
16.4

Források: Az 1995-re és 2000-re vonatkozó adatok az ASEAN, ASEAN Statistical Yearbook 2004 (Jakarta: ASEAN
Secre- tariat, 2004), 146; a 2005-re vonatkozó adatok az ASEAN Statistical Yearbook 2012 (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2012); a 2011-re, 2012-re és 2013-ra vonatkozó adatok az ASEAN Statistics 27. táblázatából származnak,
"Top ten sources of foreign direct investment inflows in ASEAN," www.asean.org/wpcontent/uploads/images/2015/January/foreign_direct_investment_statistic/Table%20 27.pdf, hozzáférés: 2015.
február 10.; és a 2013-15-re vonatkozó adatok az ASEAN Statistics, http://asean.org/storage/2015/09/ Table-272.pdf,
hozzáférés: 2016. október 10..

míg az Egyesült Államok átlagosan 16,47 százalékkal, Japán pedig 12,90
százalékkal a második helyen állt Délkelet-Ázsia közvetlen külföldi
befektetéseiben. 19
az ASEAN-ban. Ennek
eredményeképpen a 2005. évi 1,4 százalékról 2011-ben fokozatosan 8,1 százalékra
a teljes közvetlen külföldi befektetése. Ez 2012-ben ugyan 4,7 százalékra
csökkent, de 2014-ben 5,4 százalékra emelkedett, 2015-ben pedig ismét 6,8
szá
12. táblázat). 2011 óta Kína a harmadik legnagyobb külföldi
-Ázsiában, ami drámai változás a huszadik század végi
lenül
Ázsiában.
-Ázsiában. A turizmus egy
ország gazdasága, annál több turistát vonz, mind belföldön, mind külföldön.
Minél jobban támogatja egy ország egy másik ország turizmusát, annál
fontosabbá válik az adott ország a turistákat fogadó ország számára. A huszadik
század folyamán az európaiak, az amerikaiak, a japánok és a négy ázsiai
sárkányország lakói voltak a délkelet-ázsiai turisztikai ipar legnagyobb
1995-ben a délkelet-ázsiai országok kínai látogatói a régió piaci részesedésének
mindössze 2,8 százalékát tették ki, szemben a japán 11,1 százalékkal, a tajvani 7,2
százalékkal és az amerikai 4,9 százalékkal. 20
A századforduló óta a kínai turisták száma Délkelet-ÁzsiaKína piaci részesedése 2000-ben 5,9 százalék volt, ami 2007-ben 6,3
százalékra, 2012-ben 10,4 százalékra, 2014-ben
(13.
táblázat). Meg kell azonban jegyezni, hogy az 5,9 százalékos részesedés még
2000-ben is azt jelentette, hogy az egyes országok közül Japán után a második
legnagyobb forrása volt a Délkelet-
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13. táblázat Az ASEANország szerint

Kína
Japán
USA
EU

1995

2000

2005

2007

2011

2012

2013

2014

2.8
11.1
4.9
14.5

5.9
9.9
5.0
13.6

5.9
5.9
4.4
11.3

6.3
5.9
4.1
12.5

9.0
4.5
3.5
12.1

10.4
4.8
3.3
9.1

12.4
4.8
3.1
8.5

12.4
4.8
3.1
8.8

Források: Az 1995-re és 2000-re vonatkozó adatok az ASEAN, ASEAN Statistical Yearbook, 2004 (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2004), 228-29; a 2005-re és 2007-re vonatkozó adatok az ASEAN, ASEAN Statistical Yearbook, 2012 (Jakarta:
ASEAN Secretariat, 2012), 168; a 2011-re és 2012-re vonatkozó adatok az ASEAN Statistics, 30. táblázat, "Top Ten
Country/Regional
Sources
of
Visitors
to
ASEAN,"
www.asean.org/wpcontent/uploads/images/resources/2014/Jan/StatisticUpdate28Jan/Tourism%20Update/ Table%2030.pdf, elérés: 2015.
február
10.;
és
a
2012-2014-es
adatok
az
ASEAN
Statisticsból,
www.asean.org/
storage/2015/11/tourism/Table_30.pdf, elérés: 2016. október 10..

nemzetközi turistaérkezések Délkelet-Ázsiában (ASEAN turisztikai ipar). 2007
óta a kínai turisták aránya Délkelettende
folytatódni fog, egy másik módja annak, hogy Kína dominanciát gyakorol a
régióban.
Geogazdasági fejlesztési menetrend kidolgozása. 1989Csendes-óceáni
Egyesült Államok uralta. De 2000 és 2008 között, Bush elnök terrorizmusellenes
diplomáciai tevékenysége miatt, az amerikai vezetés gyakran hiányzott az APEC
találkozókról. Csak 2009 júliusában, az ASEAN éves regionális fórumán, amikor
Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter bejelentette a "Visszatérés Ázsiába
csendes-óceáni ügyek iránt. Azóta az Egyesült Államo
januárjában Barack Obama amerikai elnök bejelentette, hogy 2020-ra az Egyesült
Államok úgy fogja átalakítani globális katonai stratégiáját, hogy haderejének 60
százalékát az ázsiai-csendes-óceáni térségben fogja állomásoztatni. 21
A Bush-kormányzat idején, amikor az amerikai jelenlét Ázsiában hanyatlóban
Ázsiában. 2000 novemberében, a negyedik ASEAN-Kína csúcstalálkozón Zhu
Rongji kínai miniszterelnök szabadkereskedelmi övezetet javasolt az ASEANnal. Ezt 2001 novemberében hivatalosan is bejelentették, és 2002. november 4én, a hatodik ASEAN-Kína csúcstalálkozón hatályba is léptették. 2010-ben az
ASEAN lerakta az alapot,
-Kína
szabadkereskedelmi övezetben (AFTA), 2015-ben pedig újabb tagok is
csatlakoztak hozzá. 22 Bár az AFTA
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ezzel együtt járt. A geoszorosabb kapcsolatot építsen ki az ASEAN-országokkal.
2012 novemberében Hszi Csin-ping lett a Kínai Kommunista Párt (KKP)
23
Elnökként
folytatta Kína terjeszkedési politikáját a szomszédos Délkelet-Ázsiában. 2013
szeptemberében, kazahsztáni látogatása során javaslatot tett az Új Selyemút
gazdasági övezetre, az "Egy övezet, egy út" fejlesztési stratégiájának szárazföldi
komponensére, amely Közép- és Nyugat-Ázsián keresztül kötné össze Kínát
Európával. 2013 októberében az indonéz parlamentben tartott beszédében
javasolta e stratégia tengeri komponensét, a XXI. századi tengeri selyemutat, és
kijelentette, hogy Kína nagyszabású fejlesztési tervének megvalósítása érdekében
igénybe kívánja venni a Kína-ASEAN Tengeri Együt
Xi 2014 novemberében az APEC-csúcstalálkozón, majd 2015-ben a BFA-n is
megismételte ezt az agresszív geoökonómiai stratégiát. Elmondása szerint Kína
50 milliárd dollárt fektetne be az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankba
(AIIB) és 40 milliárd dollárt a Selyemút Alapba - ezzel is jelezve Xi szándékát,
24
Az Egyesült
eletázsiai országoktól és a nagy európai országoktól, köztük az Egyesült Királyságtól,
Németországtól, Franciaországtól és Olaszországtól. 25 2015. április 15-én Kína
bejelentette, hogy ötvenhét ország lett az AIIB alapító tagja.
Kína
pénzügyi diplomáciáját Délkelet-Ázsiában. 2014 novemberében, amikor Li a
huszonötödik ASEAN-csúcstalálkozóra Mianmarba látogatott, bejelentette, hogy
Kína 20 milliárd dolláros kedvezményes kölcsönt nyújt tíz ASEAN-tagországnak
infrastrukturális projektekhez. 26 2014 decemberében Li részt vett a Greater
Mekong Subregion (GMS) ötödik csúcstalálkozóján Bangkokban, ahol újabb
hatalmas összeget, 11,5 milliárd dollárt ígért a GMS öt szomszédos országának,27
köztük 1 milliárd dollárt az összekapcsolt infrastruktúra finanszírozására, 490
millió dollárt a szegénység enyhítésére, valamint 10 milliárd dollárt különleges
kölcsönökre. 28
nyolcszáz kilométeres szabványos nyomtávú vasútvonal megépítésében, amely a
becslések szerint 10,6 milliárd dollárba kerül. 29
a kínai pre mier ígéretet tett arra, hogy 16,4 millió USD befektetéssel segít
kotrására. 30
Az "Egy övezet, egy út" geoökonómiai stratégia és a délkelet-ázsiai
országoknak nyújtott pénzügyi támogatás növelése mellett a jelentések szerint
Kína egy olyan megaszállítási rendszer kiépítésének ambiciózus stratégiáját
javasolja, amely összeköti Kínát és Délkelet-Ázsiát. 31 Ez segíteni fogja a délkeletázsiai országokat helyi infrastruktúrájuk és gazdaságuk javításában, valamint
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Kína délkelet-ázsiai terjeszkedési stratégiájának kihívásai
Még akkor is, ha Kína agresszívan növeli terjeszkedési stratégiáját DélkeletÁzsiában, négy nagy kihívással kell szembenéznie.
A kínai fenyegetés délkelet-ázsiai felfogása. Kína délkelet-ázsiai terjeszkedési
hegemón hatalom nem arat nagy tiszteletet déli szomszédai körében. Ennek oka
-ázsiai országokkal folytatott területi vitáinak
eszkalálódása a Dél-kínai-tengeren. Az Egyesült Államokkal ellentétben, amelyet
általában stabilizáló hatalomnak tekintenek Délkelet-Ázsiában, Kínát gyakran
Kínának szembe kell néznie.
A Kína és az ASEAN között aláírt DOC és COC ellenére a Dél-kínai-tengeren
található, elcsatolt szigetek és zátonyok szuverenitásával kapcsolatos konfliktus
folytatódik Vietnámmal és a Fülöp-szigetekkel. 2014. május 2-án Kína egy HD981 típusú fúrótornyot helyezett el Vietnam kizárólagos gazdasági övezetének
143-as blokkjában. Kína ezután közel nyolcvan hajó, köztük a Népi Felszabadító
Hadsereg haditengerészetének hadihajói bevonulásával védekezett. A helyzet
a területi fennhatósága
védelmére, és a kínai parancsnok utasította hajóit, hogy vízágyúkkal szándékosan
tegyenek kárt a vietnami hajókban. Ebben az esetben a kínai agresszió több
sérülést is okozott a vietnami legénységnek.
Kína és Vietnam az incidenst kö
júniusában azonban egy sajtótájékoztatón Hong Lei kínai külügyminiszteri
Kína hagyományos területén belül telepítették. Az ASEAN külügyminiszterei
szintén nyilvános nyilatkozatokat adtak ki, amelyekben komoly aggodalmukat
fejezték ki Kína dél-kínai-tengeri fellépése miatt, és felszólították az összes felet,
hogy tartsák be a nemzetközi törvényeket és szabályokat, beleértve a DOK-ot, a
COC-t és az ENSZ tengerjogi egyezményét. Bár a nyilatkozat név szerint nem
említette Kínát, hallgatólagosan kifejezte Vietnam támogatását. 32 Japán és az
Egyesült Államok kiterjesztette támogatását Vietnamra azzal, hogy Kína
csel
A vietnamiak országos Kína-ellenes mozgalmat indítottak, tiltakozva a
vietnami felségvizek kínai "megszállása" ellen. Délették
33
Sajnos a megrongált üzletek
enedzser egy
interjúban elmondta, hogy a vietnami tüntetések valójában a tajvani tulajdonú
gyárakban dolgozó kínai alkalmazottak ellen irányultak, így a tajvaniak és
34
Vietnamnak volt
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2012-ben és 2013-ban is Kína-ellenes kampányokat tartott a Dél-kínai-tengeren
zajló hasonló fennhatósági vita miatt. A 2014. májusi tüntetés volt azonban a
legnagyobb, amelyet a tipikusan buddhista Vietnamban valaha is tartottak, és
egybeesett a hatalmas Kína-ellenesség fokozódásával.
Kína nemcsak Vietnamot, hanem a Fülöp-szigeteket is fenyegette. A 2015-ös
éves biztonsági megbeszéléseik során a Fülöp-szigetek külügyi államtitkára, Evan
Garcia és az Egyesült Államok kelet-ázsiai
sajtótájékoztatón közös nyilatkozatot tett arról, hogy Kína földkiemelése a
vitatott dél-kínai tengeren
-es
megállapodást. Támogatták azonban a szabad hajózás szabadságát azokon a
tengereken, amelyek nem tartoznak egyik ország joghatósága alá sem. 35 2016.
július elején, amikor a hágai Állandó Választottbíróság a Fülöp-szigetek javára és
Kína dél-kínai-tengeri követelései ellen döntött, filippínó aktivisták tiltakozó
"Chexit"-re szólítottak
36
fel, és követelték, hogy Kína vonuljon ki a Fülöp2016
júliusában, Rodrigo Duterte elnök hatalomra kerülésével megváltozott a Fülöpszigetek álláspontja. 2016 szeptemberének végén Hanoiban kijelentette, hogy a
Fülöp-szigetek régi szövetségesével, az Egyesült Államokkal a vitatott dél-kínai- pendálni kívánja.
Beiktatásától kezdve agresszívan viszonyult Barak Obama akkori elnökhöz és az
Egyesült Államok ázsiai politikájához. 37 2016 szeptemberében, ezen agressziók
hatására Obama, miközben részt vett az ASEAN Vientiane-i csúcstalálkozóján,
lemondta a Dutertével való találkozókat. 38 Ez a lépés megváltoztathatja a Fülöpszigetek és az Egyesült Államok, valamint a Fülöp-szigetek és Kína közötti
politikai kapcsolatokat. Mindenesetre úgy t
-ázsiai
országot nagyon aggasztja az agresszív
Kínai birodalom.
Konfrontáció a régió nagyhatalmaival. Kína második kihívása az, hogy
szembeszálljon a többi délkelet-ázsiai nagyhatalom, például Japán és az Egyesült
Államok
Japán a közelmúltban területi vitába
keveredett Kínával a Kelet-kínai-tengeren található Diaoyu- (kínaiul) vagy
Senkaku-szigetek (japánul) miatt. 2012 decemberében, amikor Shinzo Abe japán
miniszterelnök hivatalba lépett, Kína-ellenes politikába kezdett, ami gyorsan
fokozta a feszültséget Japán és Kína között. Az elmúlt három évben Abe úr a
legtöbb délkelet-ázsiai országot meglátogatta, és több segítséget ígért a régió
országainak. A miniszterelnök 2015. április végi sikeres amer
39
2015. február
elején Nakatani tábornok, Japán védelmi minisztere is kijelentette, hogy Japán
sült Államokkal", és hogy a Dél-kínaitengeren kialakult helyzet hatással van nemzetbiztonságukra. 40 Na- katani
tábornok azt is jelezte, hogy Japán elkötelezett Vietnam és a Fülöp-szigetek
felügyeleti képességeinek fokozása mellett.
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Ázsiában, különösen azóta, hogy Hillary Clinton külügyminiszter bejelentette az
ázsiai kiegyensúlyozás politikáját. 2010 júliusában, az ASEAN külügyminiszterek
negyvenharmadik találkozóján Clinton miniszter asszony hangsúlyozta, hogy az
Egyesült Államok "a hajózás szabadságához, a béke és a stabilitás fenntartásához,
marad Ázsiában a Dél-kínai-tengeren". Az USA
nemcsak az ASEAN-tagokkal, hanem más tengeri nemzetekkel és a szélesebb
nemzetközi közösséggel is osztja ezeket az érdekeket "41.
2011 novemberében, a hatodik kelet-ázsiai csúcstalálkozón (EAS) való
részvétele során Barack Obama amerikai elnök a legtöbb délkeletegyütt közvetlenül szembesítette Wen Jiabao kínai miniszterelnököt Kína
közelmúltbeli dél-kínaiamerikai elnök, aki részt vett az EAS-en. 42 2012 januárjában Obama elnök
továbbá bejelentette, hogy 2020-ra az Egyesült Államok haderejének 60
százalékát az ázsiai-csendes-óceáni térségbe fogja telepíteni, amely intézkedés
közvetlenül a térségben fokozódó kínai agresszió ellen irányult. 2014 áprilisában,
-szigetekkel kapcsolatos
Fülöpmondta: "A Fülöp-szigetek védelme iránti elkötelezettségünk vasszilárd, és az
Egyesült Államok megtartja a kötelezettségét, mert a szövetségesek soha nem
állnak egyedül A nemzetközi jogot be kell tartani.
43
teljes mértékben, és
2015 április elején
Obama elnök azt is kijelentette, hogy "Kínával akkor kezdünk aggódni, amikor
nem feltétlenül tartja be a nemzetközi normákat és szabályokat, és puszta
méretét és erejét arra használja, hogy országokat alárendelt helyzetbe
kényszerítsen "44.
Az amerikai kongresszus tagjai is határozottan ellenezték Kína közelmúltbeli
területszerzését és terjeszkedését a Spratly-szigeteken. 2015 márciusának

Bob Menen- dez) levelet írt John Kerry amerikai külügyminiszternek és Ash
Carter amerikai védelmi miniszternek, amelyben jelezték, hogy Kína
közelmúltbeli dél-kínai-tengeri fellépése "közvetlen kihívást jelent nemcsak az
Egyesült Államok és a régió, hanem az egész nemzetközi közösség érdekei
számára".45 Azt is állították, hogy az Egyesült Államoknak "konkrét
intézkedéseket" kell hoznia Kína szárazföldkiemelési tevékenységének lassítása
vagy leállítása érdekében. 46
alakítanak ki Kínával
szemben, ezzel fokozva a Kína és a délkelet-ázsiai nagyhatalmak közötti
kell néznie.
A Kína és Délkelet-Ázsia közötti gazdasági szakadék növekedése. A század eleje
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óta Kína javította gazdasági kapcsolatait a délkelet-ázsiai országokkal. A
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mint déli szomszédai. Ez tovább növelte a gazdasági szakadékot Kína és a legtöbb
délkelet-ázsiai ország között. Amint a 14. táblázat mutatja, 2000-ben Kína egy
-je 949 USD volt, ami csak kicsivel magasabb, mint a négy
legkevésbé fejlett délkelet-ázsiai országé: Kambodzsa, Laosz, Mianmar és
Vietnamé. De ahogy Kína gazdasága t
emelkedett. 2015-je elérte a 7925 dollárt, és ezzel
csak a három legmodernebb délkelet-ázsiai ország, Szingapúr, Brunei és Malajzia
GDP-je maradt el. Tekintettel Kína hatalmas, 1,3 milliárdos népességére,
potenciálja messze meghaladja az egész
délkelet-ázsiai régióét, amelynek lakossága mindössze hatszázmillió embert
számlál. Amint a táblázat mutatja, 2013-ban az összes többi délkelet-ázsiai
országgal összehasonlítva Kína élvezte a második legmagasabb gazdasági
fog, mivel a Kína és Délkelet-Ázsia közötti gazdasági szakadék tovább növekszik.
A 14. táblázat azt is mutatja, hogy miközben Kína növeli a lemaradását a
gazdaságilag gyengébb országokkal szemben, csökkenti lemaradását Malajziával,
hatalmat. 2015-ben például Kína
-je 7925 dollár volt, ami alig
kevesebb, mint Malajziáé (9657 dollár). Ez nagymértékben eltér Kína 2000-es
GDP-je 1996-ban 3 134 USD volt, ami sokkal
magasabb, mint Kína 703 USD ugyanabban az évben. Azonban 2011-ben
-je (5447 USD) meghaladta Thaiföldét
tovább n
2015-je 7 925 USD volt, míg Thaiföldé
ugyanebben az évben 5 737 USD. Tekintettel Kína hatalmas gazdaságára és
igazságtalanság érzése.
tségek az új kínai bevándorlók és a helyiek között. Végül pedig a
délkelet-ázsiai országokban az új kínai bevándorlók és a helyi lakosság közötti
feszültségek egyre inkább olyan kihívássá váltak, amellyel a kínaiaknak szembe
kell nézniük. A századfordulón, amikor Kína elkezdte kiterjeszteni
kereskedelmét és beruházásait Délkelet-Ázsiában, a kínai bevándorlók a legtöbb
országba elkezdtek költözni, kínai termékeket, üzleteket, éttermeket, szállodákat
és házakat hoztak magukkal. E kínai befektetések némelyike igen ellentmondásos
volt, tekintettel azokra a hatalmas környezeti problémákra, amelyeket az olyan
építkezések, mint a gátak és autópályák okoztak. Ezek a beruházások a helyi
lakosság földjének és munkahelyének elvesztését is okozták.
Ezt jól példázzák Kín
üzletember a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságból kijelentette, hogy attól
tart, hogy népe fokozatosan elveszíti autonómiáját, mivel fokozatosan elveszíti
földjét és vagyonát a kínai terjeszkedés miatt. 47 Egy hongkongi

14. táblázat Gazdasági különbségek Kína és a So kelet-ázsiai országok között, 1996-2011
-növekedési ráták)

1996
1998
2000
2002
2004
2006
2009
2011
2013
2014
2015

Kína

Brunei

Kambodzs
a

Indonézia

Laosz

Malajzia

Mianmar

Fülöpszigetek

Szingapúr

Thaiföld

Vietnam

703
821
949
1,135
1,490
2,069
3,744
5,447
6,808
(7.7%)
7,587
7,925
(5.9)

17,096
11,961
18,469
17,158
21,863
29,922
28,454
42,431
39,678
(-1.8%)
41,505
30,942
(-0.6)

312
268
288
309
392
515
735
881
1,046
(7.0%)
1,105
1,198
(7.1)

1,167
488
807
932
1,105
1,636
2,362
3,497
3,466
(5.8%)
3,526
3,357
(4.8)

393
244
375
369
487
645
913
1,262
1,505
(8.2%)
1,741
1,831
(7.6)

4,766
3,257
3,844
3,884
4,877
5,902
7,215
9,962
10,420
(4.7%)
11,153
9,657
(5.0)

109
144
192
136
191
233
538
868
916
(7.5%)
1,277
1,246
(7.1)

1,184
896
978
956
1,039
1,351
1,828
2,339
2,706
7.2%)
2,854
2,850
(5.8)

25,127
20,892
23,007
21,098
25,791
30,053
37,960
51,247
55,183
(3.9%)
55,904
52,744
(2.0)

3,134
1,900
1,976
2,001
2,501
3,164
3,946
5,116
5,678
(2.9%)
5,892
5,737
(2.8)

337
361
403
440
555
725
1,128
1,404
1,908
(5.4%)
2,053
2,109
(6.7)

Források: Kína adatai a Világbank "GDP per Capita (Current $US)", http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD, és "GDP Growth (Annual %)", 2015. március 12.,
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG. Az 1996-2006 közötti ASEAN-országok statisztikáira vonatkozó adatok az ASEAN, ASEAN Statistical Yearbook 2003 (Jakarta:
ASEAN Secretariat, 2003) és ASEAN Statistical Yearbook 2008 (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008)
; a 2009adatok az ASEAN 7. táblázatából származnak: "Gross Domestic Product per Capita in ASEAN, at Current Prices (Nominal), in US Dollars as of December 2014,"
www.asean.org/storage/2015/01/macroeconomics/T7-dec14.pdf; az ASEAN 2013-as gazdasági növekedési rátái az ASEAN, 2. táblázat, "Selected Key ASEAN Macroeconomic Indicators as
of December 2014," www.asean.org/storage/images/2015/January/ selected_key_indicators/table2_as%20of%20December%202014_R2.pdf; 2015-ös növekedési ráták a Világbank, "GDP
Growth, Annual Percent," http://data.worldbank.org/indicator/ NY.GDP.MKTP.KD.ZG, elérés: 2015. február 12,.
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Konggazdasági terjeszkedését Laoszban, valamint a kínai bevándorlók és a laoszi nép
közötti feszültséget.48 A kínai média a kínai bevándorlók és a laoszi nép közötti

bevándorlók és a helyiek között. A századforduló óta például nagyjából egymillió
kínai települt át Szingapúrba, így ez az ország fogadta be a legtöbb kínai
bevándorlót. Azonban nagy szakadék tátong közöttük és a helyi szingapúriak
között,
helyi kultúrával és a szigorú szingapúri jogrendszerrel
kapcsolatos tudatlanságuk miatt. A 2011. májusi általános választásokon a
kormányzó Népi Akciópárt (PAP) vereséget szenvedett az egyik reprezentatív
választókerületében. 49
hogy sok szingapúri nem
volt elégedett a PAP kormány örökös bevándorlási politikájával. Amikor az új
kínai bevándorlókról kérdezték, egy helyi szingapúri lakos azt mondta: "A
szingapúriak lenézik a szárazföldieket, mint vidéki parasztokat, és lenéznek
minket, mert nem beszélünk helyesen kínaiul. "50
A Kelet-Timor kivételével valamennyi délkelet-ázsiai országban két évtizedes,
Szingapúrban, Thaiföldön, Malajziában, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken

hogy ez inkább a szomszédos Mianmarból, Laoszbó
51

TAI WAN " S SURVI VAL STRATÉGIA DÉLKELETÁZSIÁBAN: A TAI WAN " S POLITIKAI GAZDASÁG
FENNTARTÁSA A
A RÉGIÓ

Tajvan politikai

kapcsolatok fenntartása
Délkelet-Ázsiával

Az agresszív délkeletellentétben a viszonylag kisebb és diplomáciailag gyengébb Tajvannak túlélési
stratégiát kellett kidolgoznia annak érdekében, hogy fenntartsa politikai
gazdaságát a régióban, és partnerséget alakítson ki délkelet-ázsiai szomszédaival.
kapcsolatokat, amelyeket már most is fenntart a délkelet-ázsiai nagy országokkal.
Ez azt jelenti, hogy (1) el kell utasítani az ellenséges "felperzselt földdel szembeni
diplomáciát", mint amilyet Chiu Shui- bian korábbi elnök gyakorolt, és el kell
fogadni a Ma Ying-jeou elnök által kidolgozott "diplomáciai fegyverszünet"
megközelítést, és (2) növelni kell Tajvan politikai interakcióit a délkelet-ázsiai
nagy országokkal.
A "felperzselt földi diplomácia" átalakítása "diplomáciai fegyverszünetté". A
századforduló óta Tajvan több politikai hatalomváltáson is átesett.
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A Demokratikus Progresszív Pártot (DPP) 2000 és 2008 között két ciklusra
választották meg, a Kínai Nacionalista Pártot (Kuomintang vagy KMT) pedig a
-bian és a
KMT elnöke, Ma Yingkapcsolatban. A DPP-kormányzat antagonisztikusabb politikai megközelítést
alkalmazott, ami negatívan befolyásolta Tajvan kapcsolatait egész DélkeletÁzsiában.
Elnöksége idején Csen elnök kezdeményezte a "felperzselt földdel kapcsolatos
ett, hogy
Kína diplomáciai partnereit disszidálásra bírja, abban a reményben, hogy Kína
rovására növelheti Tajvan diplomáciai partnereinek számát. Ezt a stratégiát azzal
a szándékkal dolgozták ki, hogy Tajvan nagyobb politikai-gazdasági teret nyerjen.
Egyes tudósok, mint például Ya- suhiro Matsuda, azt állítják, hogy Csen
diplomáciáját
DPP belpolitikájában bekövetkezett változás
ösztönözte, míg mások, mint például Elizabeth Larus, azzal érvelnek, hogy
Tajvan puha hatalmi megközelítést alkalmazott, hogy nagyobb nemzetközi
elismerést nyerjen. 52 Mindenesetre a dolog visszafelé sült el, ami vitát és romlást
okozott a Csonka-Sztrájk és a délkelet-ázsiai kapcsolatokban - és olyannyira
irritálta az amerikai kormányt, hogy amikor Csen 2006 májusában diplomáciai
látogatást tett Latin53
Kína már eleve
bizalmatlan volt Csen elnökkel szemben a "tajvanizációs" politikájának
támogatása miatt, amelyet Kína ellentmondásosnak és a tajvani függetlenségi
követelések felé való lehetséges elmozdulásnak tekintett,
versenymozdulatait azzal, hogy számos nemzetközi színtéren blokkolta Tajvant,
és agresszív diplomáciai lépéseket tett, aminek következtében Tajvan kilenc
diplomáciai partnerségét veszítette el, és ezáltal harmincról huszonegyre
csökkentette azon országok számát, amelyekkel hivatalos diplomáciai
kapcsolatot ápol.
2002-ben, a tajvani "délre irányuló politika" folyamatos végrehajtása ellenére
a Délkelet-Ázsiával való kapcsolatok ápolása érdekében, Csen Kínával való
konfrontációja de- stabilizálta Tajvan kapcsolatait délkelet-ázsiai
szövetségeseivel. 54 Az 1990-es évek során Tajvan gyakori cserekapcsolatokat
folytatott délkeletlátogatásával, beleértve Lee Teng-hui korábbi elnök 1994 februárjában tett
látogatását három délkelet-ázsiai országban. Szintén 1991 és 1996 között
Indonézia korábbi kutatási és technológiai államtitkára, Habibie úr háromszor
látogatott Tajvanra. Csen kormányzása alatt az ilyen típusú csereprogramok
k közepén, amikor Annett Lu
alelnök váratlan látogatást tett Indonéziában, kínai kényszer hatására, az indonéz
kormány nyilvánosan bejelentette, hogy Tajvan a KNK szerves része. 2008
májusában, amikor Ma Ying-jeou elnök hivatalba lépett, diplomáciai
fegyverszünetet kezdeményezett Kínával. Ez nemcsak a Tajvani-szoroson túli
kapcsolatokat javította, hanem Tajvan egyik leghosszabb politikai és gazdasági
szövetségesével, az Egyesült Államokkal is. Indoklása szerint Kína világszerte
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ha jóindulatot mutat a szárazföld felé, mivel ez
stabilabb és békésebb környezetet eredményez Tajvan számára. Ma
megközelítése nagymértékben csökkentette
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a nemzetközi színtéren. A 2008 és 2016 közötti kormányzása alatt
Tajvan egy kivételével valamennyi diplomáciai partnerségét fenntartotta, és nagy
-ázsiai diplomácia terén.
2016. május 20-án Tsai Ing-wen elnököt beiktatták hivatalába. Azonnal "új
délre irányuló politikát" kezdeményezett, amelynek célja Tajvan általános
délkeletmivel az elnök nem
hajlandó elfogadni az 1992-es konszenzust, e politika sikere igencsak ingatag
helyzetben van. Beiktatása óta a Tajvani-szoroson túli kapcsolatok
politikai és gazdasági tevékenységét Délkelet-Ázsiában.
Több politikai kölcsönhatás Délkelet-Ázsiával. Ma elnök kormányzása alatt a
Strait-közi kapcsolatok békésebbek voltak, így Tajvan több politikai interakciót
tudott folytatni a délkelet-ázsiai országokkal. Tajvanra látogattak Délkelet-Ázsia
kétoldalú megbeszéléseket és találkozókat tartottak. Ezeket azonban általában
nem hozták nyilvánosságra a médiában.
2010-ben például Tajvan és Szingapúr tárgyalásokat kezdett egy kétoldalú
ökológiai partnerségi megállapodásról. 2013. november 7-én mindkét fél aláírta
a Szingapúr és Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu külön vámterülete közötti
gazdasági partnerségi megállapodást (ASTEP). 55 Majd 2015. március 25-én,
miután megkapta az értesítést Lee Kuan Yew volt szingapúri miniszterelnök
haláláról, különleges körülmények között Ma Ying-jeou elnök magánutazást tett,
atyjánál. 2015 november elején Szingapúr adott otthont Ma Ying-jeou elnök és
kínai kollégája, Hszi Csin-ping elnök történelmi találkozójának. A találkozó
56

Szingapúr volt eddig az egyetlen ország, amely mindkét ellenséges kormány
Vietnam volt az a délkelet-ázsiai ország, amely a legnagyobb befektetést kapta
Tajvanból. Ma elnök hivatalba lépése után Tajvan és Vietnam kapcsolata is
-der
pénzügyminiszter Vietnamba látogatott, és tanúja volt a pénzügyi
szóló
tajvani és vietnami egyetértési megállapodás aláírásának; 2012 májusában pedig
megállapodást.

57

2012 novembe

-
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statisztikák szerint 2013-ban 409 385 tajvani látogatott Vietnamba, ami 13,39
százalékos növekedést jelent 2012-höz képest, így Tajvan Vietnam ötödik
legnagyobb nemzetközi turistaforrása. 2013-ban több mint kilencvenezer
vietnami látogatott Tajvanra, ami 40 százalékos növekedést jelent 2012-höz
képest.58 2014-ben Tajvanon mintegy 150 ezer vietnami mi- grant dolgozó,
kilencvenezer vietnami feleség és ötezer vietnami diák tartózkodott. 59 A két
Tajvan és Indonézia politikai kapcsolata szintén figyelemre méltó. 2009 és
többek között 2010-ben az indonéz oktatási miniszter és a gazdasági miniszter
látogatása; 2011-ben a gazdasági miniszter visszatért Indonéziába. 2013-ban a
pénzügyminiszter, a Gazdaságfejlesztési Tanács minisztere és az oktatási
miniszter tett látogatást. 60 A Tengerentúli Kínai Ügyek Tanácsának elnöke 2009ben és 2012-ben, a szárazföldi ügyek tanácsának elnöke pedig 2009-ben és 2013ban tett látogatást. Ugyanezen évek során olyan magas rangú indonéz
2010-ben és 2011-ben; Muhaimin Iskandar munkaügyi miniszter 2011-ben;
Rizal Lukman gazdasági ügyek koordi
-ban. 2010ben Indonézia és Tajvan aláírta az "Egy vidék, egy termék és agrár-üzleti
-ben pedig egyetértési megállapodást írtak alá a
bevándorlás elleni küzdelem

Ma elnök politikai kapcsolatainak javulása miatt a legtöbb délkelet-ázsiai ország
Az ázsiai országok vagy vízummentességet biztosítottak a tajvani
állampolgároknak, mint Sin- gapore és Malajzia, vagy érkezési vízumot, mint
Thaiföld, Indonézia, Kambodzsa, Laosz, Brunei és Kelet-Timor. 61 2011-ben
Malajzia volt az utolsó nagy délkelet-ázsiai ország, amely vízummentességet
ma már könnyebben jutnak be, nemcsak a délkelet-ázsiai kereskedelembe és
befektetésekbe, hanem több társadalmi és kulturális interakcióban is részt
vehetnek a régióban.
2016 májusa óta Tsai Ing-wen elnök azt reméli, hogy sokkal szorosabb
kapcsolatokat tud kialakítani Tajvan és délkelet-ázsiai szövetségesei között.
Tajvan arra számít, hogy Kína esetleges akadályoztatása ellenére is több politikai
interakciót folytathat déli szomszédaival.
Tajvan gazdasági túlélése: Tajvan gazdasági kapcsolatainak
Délkelet-Ázsiával
Az 1990-es évekre Tajvan már szilárd gazdasági alapokat teremtett DélkeletÁzsiában. Ha Tajvan továbbra is folytatni akarta gazdasági sikereit a térségben,
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szomszédok, és folytatják a gazdaságilag orientált megállapodások és
memorandumok aláírását. Tajvan és Vietnam 2011 szeptemberében
megállapodást írt alá a cus2014
októberében pedig Tajvan és a Fülöp-szigetek egyetértési nyilatkozatot írt alá a
ól. E hivatalos dokumentumok
aláírásával a politikailag elszigetelt Tajvan három dolgot tehetne a délkelet-ázsiai
kapcsolatait a délkelet-ázsiai országokkal;
(2) a regionális gazdasági interakciók platformjának kiépítése; (3) a regionális
gazdasági blokkokhoz való csatlakozásra irányuló kísérletek folytatása.
-Ázsiában. Amint azt már
korábban jeleztük, a külföldi befektetések és a külkereskedelem volumene két
fontos mutatója egy ország gazdasági erejének és más országokkal való
kapcsolatainak. Minél több külkereskedelmet és befektetést bonyolít egy ország
egy másik országgal, annál szorosabbak a két ország gazdasági kapcsolatai.
1980
viszonylag alacsony gazdasági fejlettségi szintje miatt nem
nagyon vett részt a délkelet-ázsiai kereskedelemben és beruházásokban. Az 1980Délkelet-Ázsiával, részben a tajvani valuta amerikai dollárral szembeni
62

1990-ben Tajvan kereskedelme Délkelet-Ázsia tíz ASEAN-országával
mindössze 11,02 milliárd USD-t tett ki, de 1995-ben ez az összeg 25,54 milliárd
63
USD-re, 2000-ben pedig 38,71 milliárd USDDélre irányuló
politikájának végrehajtásával Tajvan tovább növelte kereskedelmét egész
Délkelet-Ázsiában. A teljes kereskedelmi volumene 2005-ben 48,53 milliárd
USD volt. Ez 2010-ben 70,84 milliárd USD-re, 2014-ben pedig 93,64 milliárd
USDmilliárd USD-re (15. táblázat). Tajvan Délkelet-Ázsiával folytatott kereskedelmi
részesedése az 1990-es 9 százalékról 2000-ben 13,4 százalékra, 2015-ben pedig
15. táblázat
-Ázsia
2014 szeptemberében, a 2014-es ázsiai MICE (Meet- ings, Incentives,
Conferences, and Events) Fórum megnyitóján W. S. Chiang (a Nemzetközi
Kereskedelmi Hivatal tajvani igazgatóhelyettese) rámutatott, hogy Délkelet-Ázsia

tesz a világ ezen részének gazdaságfejlesztésére.

64

Ez a kijelentés jól példázza, hogy

-Ázsia országaival.
A tajvani külföldi befektetések koncentrációja azt is mutatja, hogy a sziget
gazdasági kapcsolatait Délkelet-Ázsiával. Az 1990-es évek eleje
óta,
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15. táblázat Tajvan délkelet-ázsiai kereskedelmi összforgalma (milliárd USD-ben) és kereskedelmi
részesedése (%), 1988-2015
Év

1990

1995

2000

2005

2008

2010

2012

2013

2014

2015

Kereskedelmi
volumen
Részesedés a teljes
kereskedelemben

11.02

25.54

38.71

48.53

64.60

70.84

88.07

91.37

93.64

79.3

9.0

11.8

13.4

12.7

12.9

13.4

15.3

15.8

15.9

15.6

Forrás: http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/, hozzáférés: 2016. október 10.

Tajvan a Délkelet65

1994-ben
Tajvan befektetései Délkelettek, de 1998 és
az ázsiai pénzügyi válság után visszaestek. Az 1990-es évek voltaképpen Tajvan
délkelet-ázsiai beruházásainak aranykora volt, és ekkor Tajvan volt az egyik
- különösen Vietnamban, ahol több mint két
évtizeden keresztül Tajvan volt a legnagyobb vagy a második legnagyobb külföldi
A század eleje óta Tajvan délkelet-ázsiai befektetései számos hullámvölgyet
éltek meg (amint azt a 16. táblázat is mutatja). A csúcsot 2008-ban érte el,
amikor
végre. Három évvel a 2008-as globális pénzügyi összeomlás után Tajvan délkeletázsiai befektetései visszaestek, de 2012-ben ismét 5,8 milliárd USD2013 és 2015 között azonban a beruházási összegek ingadoztak (16. táblázat). Az
elmúlt két évtizedben tapasztalt ingadozások ellenére a táblázat azt mutatja, hogy
Tajvan
délkelet-ázsiai befektetések iránt.
Platform építése Tajvan és Délkelet-Ázsia összekapcsolására. Az elmúlt három
évtizedben Tajvan egy sor politikát kezdeményezett a gazdasági növekedés
ösztönzésére és az ázsiai-csendes-óceáni térség országaival való gazdasági
z 1990-es években az akkor kormányzó KMTkormány javasolta egy Ázsia-csendes(APROC) létrehozását, hogy Tajvan a regionális gazdasági tevékenységek
központjává váljon. Ez a javaslat azonban nem járt sikerrel, mivel 2000
májusában, Chen Shui-bian elnök hivatalba lépésével a hatalom demokratikusan
átkerült a DPP-hez. Az új kormány ekkor a "Zöld Szilíciumszigetet" javasolta
Tajvan
új terveként. Sajnálatos módon 2008
májusában, amikor a KMT elnöke, Ma Ying-jeou hivatalba lépett, a tervet
megszüntették.
-ot, de 2012-ben a
Tajvan szabad öko- nomikus zónává váljon, hogy íg
kapcsolatait az ázsiai-csendesdereguláció, a nyitott piacok, a nemzetközivé válás, az intézményi reform és a
nemzetközi
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16. táblázat Tajvan 1990-2015 közötti beruházásai Délkelet-Ázsiában
(milliárd USD-ben)

1959-89

1990

1994

1997

2000

2004

2008

2010

2012

2013

2014

2015

5.1

4.1

5.1

4.8

1.6

1.9

12.4

2.3

5.8

1.3

2.7

2.1

Forrás: "Wǒ
ǒngjì biǎo" [Kína befektetési statisztikái az ASEAN-országokban], http://
twbusiness.nat.gov.tw/old/pdf/inv_3.pdf.

összehangolás a pénz, az emberek és az áruk szabad moz
érdekében. Ma azt állította, hogy a FEPZ-ek összehangolják Tajvan nyitott piacát
más regionális gazdaságokkal, adókedvezményeket nyújtanak a földvásárláshoz,

FEPZszakaszhoz több törvény elfogadására volt szükség, de a KMT és a DPP ellenzéke
közötti viták sorozata megakadályozta, hogy a javaslat továbblépjen.
Most Tsai Ing-wen elnök kormánya az új dél-ázsiai politikát hajtja végre, és
Tajvan általános kapcsolatainak kiterjesztésére
egész Délkelet-Ázsiára. Bár Tajvan belpolitikai vitái
befolyásolják a
gazdasági fejlesztési kezdeményezések végrehajtását, Tajvannak nincs más

A regionális gazdasági blokkokhoz való csatlakozásra irányuló folyamatos
kísérletek. A délkelet-ázsiai országokat az ASEAN tíz tagja képviseli. 66 Ez a
szervezet sikeresen- teljes mértékben megvalósított számos szabadkereskedelmi
3 és a 10 Plusz 6 megállapodást, és továbbra is folytatja a gazdasági
-pandját.
A közelmúltban két további regionális gazdasági tömb kialakulása nagy
nemzetközi figyelmet keltett. Ezek a regionális átfogó gazdasági partnerség
(RCEP) és a Csendes-óceánon túli partnerség (TPP). Az RCEP-t 2011
novemberében, a tizenkilencedik ASEAN-csúcstalálkozón mutatták be, és a 10
plusz 667 tagból állt össze. A 2012 novemberében, a Kambodzsában tartott
huszonegyedik ASEANjóváhagyta. Célja egy nyitott kereskedelmi és befektetési környezet kialakítása a
gazdasági integráció elmélyítése érdekében az egész régióban. 2016 júniusában a
lezárta a tizenharmadik tárgyalási fordulót a kapcsolódó
árukra és szolgáltatásokra, a beruházásokra, a szellemi
tulajdonra és a vitarendezésre vonatkozó rendelkezéseket. Bár a tárgyalások
a végleges tervezet.
A TPP lényegében a Chile, Szingapúr és Új-Zéland alkotta csendes-óceáni
háromoldalú szorosabb gazdasági partnerség (P3 CEP) kiterjesztése. 2005-ben
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átnevezték Csendes-óceánon túli stratégiai gazdasági partnerségre (TPSEP, vagy
P4), hogy Brunei is részt vegyen benne. 2008 januárjában az Egyesült Államok
-országokkal folytatott tárgyalások iránt, és amikor
Barack Obama elnök 2009 januárjában hivatalba
tizenkilenc hivatalos tárgyalási fordulót tartottak a TPP-vel kapcsolatos
átnyúló szolgáltatások, az e-kereskedelem, a pénzügyi szolgáltatások, a
kormányzati beszerzések, a szellemi tulajdon, valamint a vámok és egyéb
kereskedelmi és beruházási akadályok felszámolása.
Bár Tajvan az ázsiai-csendes-óceáni térség része, politikailag elszigetelt, ezért
számos kihívással kell szembenéznie e regionális gazdasági blokkokhoz való
csatlakozás során. Egy ország legalább négyféleképpen vehet részt az ASEANAz
-nal való
kapcsolat kiépítésére. 68 Ezeket azonban Kína folyamatos politikai és gazdasági
obstrukciója,69 amely továbbra is ve
kisiklatta.
2013 szeptemberében a tajvani kormány hivatalosan bejelentette, hogy
csatlakozni kíván a RECP-hez és a TPP-hez. 2014. február 17-én egy tajpeji
nemzetközi konferencián Ma Ying-jeou elnök kijelentette, hogy Tajvan
-hez és a TPP-hez való csatlakozást, és
a
csatlakozásra. 70 Ma azt is kijelentette, hogy 2013-ban Tajvan már 34,4 százalékos
teljes kereskedelmi részesedéssel rendelkezett a TPP kereskedelmi tárgyalásokon
RCEP-t tárgyaló tizenhat állammal. 71 2015. március 29-én, a Boao Forum 2015
rendezvényen Vincent Siew tajvani alelnök találkozott Hszi Csin-ping kínai
elnökkel. Az akkori ROC alelnök kifejezte Tajvan hajlandóságát arra, hogy az
AIIB-hez is csatlakozzon. 72 K
-én a tajvani kormány
hivatalos csatlakozási kérelmetküldött az AIIB-hez, és igyekezett alapító tagja lenni a
Kína vezette pénzügyi szervezetnek. 73
Bár Tajvan számos akadályba ütközött a regionális gazdasági tömbökbe való
megállapodásokat
Kínával, Szingapúrral és Új-Zélanddal. Ezek közé tartozik a 2010 augusztusában
keretmegállapodás (ECFA); az Új-Zéland és Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu
különálló vámterülete
(AN- ZTEC), amely 2013. december 1-jén lépett hatályba; és az ASTEP, amely
2014. március 19-én lépett hatályba. 2013 márciusában Tajvan újrakezdte a
tárgyalásokat az Egyesült Államokkal egy kereskedelmi és beruházási
keretmegállapodásról.
Egy tanulmány becslése szerint a külföldi vállalkozások 23-27 százaléka
növelné tajvani beruházásait, ha a sziget csatlakozhatna ezekhez a nemzetközi
megállapodásokhoz.
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-Ázsiában. 74 Kétségtelen, hogy Tajvannak
továbbra is törekednie kell a regionális gazdasági csoportokhoz való
csatlakozásra.
Tajvan túlélésének kihívásai
Amint azt korábban bizonyítottuk,
-ázsiai
talos diplomáciai
kapcsolattal. Bár Tajvan több mint három évtizeden keresztül jól megbirkózott
ezzel a kellemetlen helyzettel, még mindig kevés esély van arra, hogy ez belátható
A támogatásának és

a Kínával való esetleges amerikai szövetség a nemzetközi ügyekben kérdésessé
teszi a diplomáciailag elszigetelt Tajvan további túlélését.
1987 júliusa óta, amikor a ROC kormánya feloldotta a hadiállapotot,
folyamatos vita folyik arról, hogy Tajvan egyesüljön-e Kínával, tartsa-e fenn a
status quo-t, vagy törekedjen a függetlenségre. Kína évtizedek óta fenntartja,
hogy
fog alkalmazni Tajvan "felszabadítására". 1992-ben
a lakosságnak mindössze 17,6 százaléka vallotta magát kizárólag tajvaniaként. Ez
az arány azonban folyamatosan emelkedett, a 2000-es 36,9 százalékról 2010-re
52,7 százalékra, 2014csökkenés volt tapasztalható, 59,3 százalékra. 75 A tajvani lakosság kizárólag
kínaiként azonosító aránya szintén
-es 25,5
százalékról 2014-ben 3,5 százalékra, 2016 júniusában pedig 3,0 százalékra. A
magukat tajvaniaként és kínaiként is azonosítók aránya szintén csökkent, az 1992es 46,4 százalékról 2014-re 32,5 százalékra, de enyhe emelkedés tapasztalható, 2016
júniusában 33,6 százalékra.76
A Csengcsi Egyetem Választási Tanulmányok Központja szerint a status quo
fenntartását, de végül a függetlenség felé való elmozdulást támogató tajvaniak
aránya folyamatosan emelkedett, az 1994-es 8,0 százalékról 2014-ben 18,0
százalékra, majd 2016 júniusában 19 százalékra, míg a status quo fenntartását, de
az egyesülés felé való elmozdulást támogatók aránya 15 százalékról 15 százalékra
csökkent.6 százalékról 2014-re 7,9 százalékra, majd 2016 júniusára 8,0 százalékra
csökkent.77
és gazdasági fejleményei ellenére tehát a tajvani identitást vallók számának
növekedése pszichológiailag távol tartja a szigetet az anyaországtól. 78
Kína jelenleg Tajvan legnagyobb gazdasági partnere, amely a globális
kereskedelem mintegy 50 százalékát és a közvetlen külföldi befektetések 70
százalékát teszi ki. A 2010 júniusában Tajvan és Kína által aláírt ECFA alapján
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gazdasági eszközökkel kívánja elérni politikai célját, a Tajvannal való egyesülést,
de a politikailag elszigetelt Tajvan továbbra is a gazdasági növekedésre
összpontosít, anélkül, hogy elveszítené politikai szuverenitását.
Tekintettel a Tajvan és Kína közötti változó politikai gazdaságra, Tajvan
politikusai és polgárai elkerülhetetlenül komoly kihívásokkal néznek szembe
Tajvan
A hidegháború idején Tai- want a
négy ázsiai sárkány egyikének bélyegezték nagy gazdasági eredményei és a világ
felé való korai nyitottsága miatt. Ez a fejezet számos példát mutatott be arra, hogy
a sziget Délkelethogyan léptek túl
a diplomácián. Az Ázsiai Társaság éves vacsoráján 2002 júniusának közepén
tartott beszédében, Tajvan dinamikus gazdaságával és élénk demokráciájával
kapcsolatban Colin Powell volt amerikai külügyminiszter kijelentette: "Tajvant
egy sikertörténet problémájának nevezem". Tajvan gazdasági eredményei
nemzetközi presztízshez juttatták és hozzájárultak demokratizálódásához.
A hidegháború vége óta, az 1980-as évek elején Kína és a legtöbb délkeletázsiai ország is elkezdett nyitni a világ felé. Ezek az ázsiai országok aktívan részt
vettek a gazdasági regionalizáció fejlesztésében. De bár Tajvan továbbra is azon
dolgozik, hogy csatlakozzon a regionális gazdasági csoportokhoz, a Kínai
Népköztársaság politikai akadályozása miatt továbbra is a perifériára szorul.
Korábban Tajvan ökomegakadályozza, hogy tisztességesen részt vegyen az egyre szabadabb és
integráltabb ázsiai-csendesa megmutatni, hogy
Tajvan milyen túlélési mechanizmusokat fog alkalmazni annak érdekében, hogy
a gazdasági marginalizáció ellenére is fennmaradjon.
Az ezredforduló óta Tajvan számos makrogazdasági mutatója a gazdasági
ajvani gazdasági növekedés 2000-ben 6,42
százalékról 2006-ra 5,62 százalékra, 2006-ban pedig 2,23 százalékra csökkent
2013-ra. 2011 óta Tajvan gazdasági növekedése 5 százalék alatt van, ami különösen
-ra a legtöbb délkelet-ázsiai ország 5
kapcsolatban további aggodalomra ad okot, hogy az állami vállalatok GDP-hez
való hozzájárulása 2004 óta 2 százalék alatt van, és a GDPhozzájárulás 2000ban 4,13 százalékra, 2014-ben pedig 2,86 százalékra.79 Ezek az adatok azt
mutatják, hogy a századforduló óta a tajvani állami beruházások gyengesége
délkelet-ázsiai gazdasági regionalizációval, miközben Tajvan továbbra is
enntartása óriási kihívást jelent majd.
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hozzájárult a délkelet-ázsiai országokkal fenntartott diplomáciai kapcsolatainak
javításához. Bár a térségben javult a politikai gazdasága, továbbra is komoly
kihívást jelent számára a diplomáciai elszigeteltség és a gazdasági marginalizáció.
déli szomszédjaival való kapcsolatok
fejlesztésére. Tsai Ing-wen elnök kormányának tovább kell
Délkelet-Ázsiával. Bár az új délre irányuló politika
elszigeteltség, a gazdasági marginalizálódás, valamint Kína beavatkozása és
akadályozása komoly akadályokat jelentenek, amelyekkel Tajvannak szembe kell
néznie a Délkelet-Ázsiával való kapcsolatainak továbbfejlesztése során. Bár Tajvan
nem versenyez Kínával a nemzetközi közösségben, nem tudja megakadályozni
Kínát abban, hogy az egy Kína-politikát
, amely befolyásolja Tajvan
és gazdaságilag.
Egy másik figyelemre méltó potenciális hatás Tajvan Délkelet-Ázsiához
hogy az 19501980-as évekig az ázsiai értékeket gyakorolták, támogatták és felhasználták a
politikai
támogatására. Ez szöges ellentétben állt a nyugati
továbbra is olyan kultúrát és értékrendet hirdet, amely az ázsiai értékeket
támogatja.
Az 1980-as évek vége óta számos ázsiai ország átállt a demokráciára. 1986
februárjában, amikor a néphatalmi forradalom megdöntötte Fer- dinand Marcos
korábbi diktátor hatalmát, a Fülöpdemokratikus politikai rendszert vezetett be. 1987 júliusában, miután a kiterjedt
hadiállapotot feloldották, Tajvan is megkezdte a demokráciára való áttérést. 1988
februárjában Roh Tae-woo elnököt demokratikusan választották meg a Koreai
nagy politikai változást jelentett. Bár Thaiföld
elméletileg 1932 óta demokratikus állam, 1997-ben felülvizsgálta alkotmányát.
Az 1992. májusi zavargások miatt azonban a thaiföldi demokrácia még mindig
kihívásokkal néz szembe. 1998 májusa és Suharto korábbi elnök bukása óta
Indonéziában is megvalósult a demokrácia. Az elmúlt két-három évtizedben
értékké vált, és magában foglalja a muszlim Indonéziát, a katolikus Fülöpszigeteket és az olyan buddhista nemzeteket, mint Tajvan és Dél-Korea. Tajvan a
diplomáciai elszigeteltség nehézségeivel küzdhet, de a sziget demokratikus
átalakulása példaképül szolgál a régió országai számára. Ez olyasvalami, amit
kell szembenéznie a
MEGJEGYZÉSEK
1. A Vietnami Köztársaságot (DélÉszak-Vietnam, amely végül egyetlen országgá egyesítette Vietnamot.
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2. A pragmatikus diplomácia azt jelenti, hogy diplomáciai elszigeteltsége ellenére a ROC
nagyobb gazdasági kapcsolatokat .
3. 1990. május 20-án Lee Teng-hui elnök egy sajtótájékoztatón elítélte a kommunista lázadás
leverésére irányuló mozgósítás
Ez egy évvel azután történt, hogy hetedik enth elnökévé
avatták.
4.
ítson ki, amely kiszorítja az
Egyesült Államokat mint a térség domináns erejét. Lásd Harry J. Kazianis, "Superpower Showdown:
America Can Stop Chinese Aggression in Asia," National Interest, 2015. március 6.,
http://nationalinterest.org/feature/superpower-showdown- americ a-can-stop-chinese-aggressionasia-12368.
5. Az 1970-es évek közepére Délkelet-Ázsia nagy része hivatalos diplomáciai elismerést váltott
majd 1990 októberében Szingapúr, 1991 októberében pedig Negara Brunei Darussalam követte.
Vietnam az 1970-es évek végén felfüggesztette kapcsolatait Kínával , de 1991 októberében szintén
helyreállította a hivatalos kapcsolatokat.
6.
köze van Délkelet-Ázsiához. Lásd:
S. D. Muni, China's Strategic Engagement with the New ASEAN, IDSS Monograph No. 2 (Singapore:
Institu te of Defense and Strategic Studies, 2002), 16.
7. A TAC-ot eredetileg 1976 februárjában írták alá az ASEAN eredeti alapító tagjai. De 1987
decemberében kezdte meg a Délkelet-Ázsián kívüli államok bevonását.
8.
volt, hogy Kína a területi vitákat csak a saját és a
másik klán közötti int ernális ügyeknek tekintette.
9. "China President Speaks Out on Security Ties in Asia," BBC News, 2014. május 21., www.bbc.com/
ne ws/world-asia-china-27498266.
10. Leszek Buszynski, "ASEAN, the Declaration on Conduct, and the South China Sea,"
Contempo- rary S outheast Asia 25, no. 3 (2003. december): 343-61.
11. A nem hagyományos biztonsági kérdések közé tartozik
- és gyermekkereskedelem, a nyílt
tengeri kalózkodás, a terrorizmus, a fegyvercsempészet, a pénzcsempészet, a pénzmosás, a
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15

Tajvan és az újraegyesítés
elhalványuló álma
Lowell Dittmer

Kína és Tajvan egyike a hidegháború által megosztott négy nemzetnek ar. 1
Eredetileg ezt a megosztottságot csak ideiglenesnek szánták, de az újraegyesítés
hamarosan lehetetlenné vált, mivel a hidegháború az 1940-es évek végén
polarizálódott, és mindkét "fél " beágyazódott a saját oldalának frontvonalába. Ez
a megosztottság különösen azért bizonyult megoldhatatlannak, mert a
nemzetközi ideológiai hasadás elkeseredett polgárháborúkat - Kínában a
forradalmi polgárháborút - fedte le. Az újraegyesítés mégis beépült a nemzeti
önmegvalósítás alapító elképzeléseibe Kínában és bizonyos mértékig Tajvanon
is.
Ez a záró fejezet arra összpontosít, hogy miután az álom a KMT (Kuomintang,
azaz a Nacionalista Párt) 2008együtt újjáéledt, most miért
az újraegyesítés mint nemzeti cél
eredeti legitimációs alapját. A második rész kritikusan áttekinti az újraegyesítési
narratíva 1949 óta bekövetkezett változásait. A harmadik megpróbálja

MIÉRT AZ ÚJRAEGYESÍTÉS ?

A nemzeti egyesülés vonzereje a kollektív gyökerek keresésében rejlik, amelyek
etnikumi-nyelvi. Egyes szárazföldi történészek azt állítják, hogy Tajvan a Suidinasztia (598-618) kezdete óta Kína része, bár a hivatalos dinasztikus történetek
még a Ming-korban (1368-1644) sem tesznek említést Tajvanról a közigazgatási
földrajzról szóló fejezetben (a dilizhi, amely átfogóan felsorolja a Ming-állam
összes tartományát, prefektúráját, alprefektúráját és megyéjét), így arra
következtethetünk, hogy az
283

284

Tizenötödik
fejezet

akkor nem több, mint egy peremvidék. A tizenharmadik századra azonban már
termékeny, érintetlen föld és
az enyhe éghajlat vonzotta a gazdasági migránsokat. A sziget a korai imperialista
telepeseket, és kolóniát alapítottak.) Egy lázadó, Cseng Csengong (nyugaton
hozott létre Tainan közelében, de a Csingek haditengerészetüket Shi Lang
admirális vezetésével a penghu-i csatában (1683) megsemmisítették a Cseng
flottát, majd a szigetet Fujian tartomány prefektúrájaként annektálták. 1887-ben
Tajvan végül császári tartomány lett, de
-japán
annektálta. Tajvan 18951945-ig gyarmat maradt. A nacionalisták, miután 1945-47-ben brutálisan
-ben elvesztett

A Kí
hogy "felszabadítja"
-Kína felett, ezzel befejezték
forradalmukat és véget vetettek a "száz év megaláztatásnak" (bainian guochi),
adta. Az 1950 novemberében a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság javára a
siettette a nacionalisták támogatás
polgárháború befejezésére irányuló terveket. Etnikai szempontból a lakosság
ben- shengren), mind a
waishengren) han kínaiak, a mandarin helyi
dialektusát beszélik, és a kínai szertartási rituálékat követik.
A befejezetlen második polgárháború óta az egyesülés célja mélyen
beágyazódott a nemzeti identitás szimbolikájába a szoros mindkét oldalán. A csiangok mindketten utolsó napjaikig hittek az "egy Kínában", és hírhedten

ás mind a Kínai
Népköztársaság, mind a Kínai Köztársaság alkotmányában szerepel, és mindkét
fél zászlóiban, pénzérméiben, bélyegeiben és történelmi szövegeiben is
megmaradt. Tajvan a Chiang-diktatúra alatt továbbra is az összes szárazföldi
tartományt képvi
Kínai Népi Politikai Tanácskozó Kongresszus és az Országos Népi Kongresszus
tajvaniakat, akár benshengren, akár waishengren, a
(waiguoren) "honfitársaiként" (tongbao) különböztetik meg. Annak ellenére,
hogy a közelmúltban kiábrándultunk az újraegyesítés álmából, van egy olyan
ójában a
nacionalizmus szellemét nem lehet egyik oldalon sem felidézni anélkül, hogy a
releváns:
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biztosítana a világ színpadán, mint amilyen jelenleg is.
Nemzetközi szempontból a tajvani kérdés fájdalmas diplomáciai anomália. A
hidegháború idején a globális kétpólusúság szerkezetének instabil pontja volt,
amit a menekültáradat, a gyújtogató retorika, az egyoldalú fenyegetések és a
vörös vonalak átlépése mutatott. A hidegháború óta pedig örökös nemzetközi
robbanáspont maradt, amely még mindig háborút szíthat két atomhatalom
között, és magába szippanthatja a
a nemzetközi közösség
(amilyen) elvileg üdvözölné a rendezett, békés megoldását. Mivel 172 szuverén
állam (beleértve az Egyesült Államokat is) hivatalosan elismerte Kína azon
állítását, miszerint egy Kína van, és Tajvan Kína része, az újraegyesítés elleni
bármilyen ellenvetés technikailag önellentmondásba keveredne. Egyes amerikai
szövetségesek (pl. Ausztrália) még azt is kifejezték, hogy ki kívánnak lépni
s
Kína-Tajvan vitát is érintik. És ahogy
Ping-Kuei Chen, Scott Kastner és Wil- liam Reed fentebb (12. fejezet) megjegyzik,
mondjon le Tajvanról az
újraegyesítés megkönnyítése és a stratégiailag fontosabb KNK-val való
kapcsolatok javítása érdekében. A Chicagói Globális Ügyek Tanácsa által 2014ben végzett felmérés szerint az amerikaiaknak csak 26 százaléka ért egyet azzal az
ötlettel, hogy csapatokat küldjenek Tajvan megsegítésére, szemben a Dél-Koreát
támogató 47 százalékkal. Ez az eredmény 1982 óta más felmérésekkel is nagyon
Miközben senki sem ért egyet Kína fenyegetéseivel,
újraegyesítéselérése érdekében, kevesen állnak
készen arra, hogy harcoljanak, ha ez mégis megtörténne.
a szoros mindkét oldalán
fontosságú.
nem jelenti azt, hogy egyetértés van abban, hogyan jutunk el oda, ki irányítsa az
újraegyesített államot, vagy hogyan szervezzük meg azt. Azt sem jelenti, hogy ez

alkalmazni annak érd
hogy továbbra is uralni fogja az egyesített államot. Ezzel szemben a gyengébbik
oldal, ugyanerre a feltételezésre támaszkodva, hajlamos a visszatartásra vagy a
halogatásra, és arra, hogy megpróbálja megtiltani az egyesülés eléréséhez

AZ Y EGYSÉGRE VALÓ TÖREKVÉS

az újraegyesítés mellett szólnak, mi tartja vissza? Két tajvani ellenérv is felmerült.
állítja, hogy Tajvan már jóval több mint egy évszázada nem Kína része, hogy
Tajvan demokratikus kormánya megfelel az államiság minden követelményének,
és hogy függetlenségét következésképpen névváltoztatással és az alkotmány

286

Tizenötödik
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az 1911-es Xinhai-lázadás
keressen menedéket, ahol továbbra is szuverenitást követel a kínai szárazföld
felett. Az 1990ztási szempontból
ítélik el. A második érvet, amelyet a Ma Ying-jeou rezsim 2008Peking hallgatólagosan elfogadja az "1992-es konszenzus" formájában, amelyben
mindkét fél a maga módján határozza meg az "egy Kínát".
elkötelezte magát az újraegyesítés mellett, és az eszközök, amelyekkel ezt el

lényegében háborús körülmények között folytak: a nacionalisták hadiállapotot
vezettek
be,
antikommunizmusra
hivatkoztak,
hogy
legitimálják
önkényuralmukat és a politikai ellenzékiek üldözését, és megígérték, hogy
"visszaszerzik a szárazföldet" (huifu dalu)
(a
Disznó- öbölhöz hasonlóan) egy népi antikommunista felkelés egészített ki.
Peking 1954-55-ben és 1958-ban két, a Tajvan által még mindig elfoglalt, part
menti szigetek inváziójával és a szigetek halálos tüzérségi bombázásával
1979 januárjáig folytatta a szeszélyes bombázásokat (többnyire
propagandalevelek). Mégsem került sor sem Tajvan kínai inváziójára, sem a
Népi
Felszabadító Hadsereg (PLA) számára a kínai-amerikai biztonsági szövetség
1954-es megalakulása után, és az Egyesült Államok nem volt hajlandó
"elszabadítani" a nacionalisták invázióját a szárazföldön a Nagy Ugrás
katasztrofális utóhatásai vagy a kulturális forradalom idején. De mindkét fél
felszámolását helyezték kilátásba. A ROC-kormány "Kínát" képviselte az ENSZben (beleértve a Biztonsági Tanácsot is) és a legtöbb külföldi nagykövetségen, az
"egy Kína politikát" érvényesítve, megszakítva a diplomáciai kapcsolatokat
minden olyan országgal, amely elismerte a Kínai Népköztársaságot. Mióta 1971ben Tajvan helyébe lépett az ENSZ-ben, a KNK fordított a kockán, és nem
hajlandó elismerni egyetlen olyan államot sem, amelyik elismeri Tajvant.
A hidegháború vége, amely körülbelül két évtizeddel korábban következett be
Ázsiában.
mint Európában a Nixon által kezdeményezett kínai-amerikai enyhülésnek

korábban a blokkszolidaritáshoz kötötték a kérdést. A kínai "reform és nyitás" és
fél új ötleteket keresett a holtpontról való kilábalásra. Az amerikai diplomáciai
elismerés megszerzése (és Tajvan elismerésének megszüntetése, valamint a kínai-

az "Egy ország, két rendszer" jelszóra, hogy leírja az újraegyesítés olyan formáját,
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-kuo azonnali
válasza a "három nem" volt ("nincs kapcsolat, nincs kompromisszum, nincs
kezdeményezett a szárazföld felé, engedélyezve a nyugdíjas katonáknak, hogy
meglátogassák a szárazf
-hui rezsim
-ben kiadta a
"Nemzeti
a nemzeti egyesítés
megállapodáson, valamint a politikai demokrácia, a gazdasági liberalizáció és a
társadalmi pluralizmus megvalósításán alapul a KNK-ban.
Ezek az ajánlatok kölcsönösen összeegyeztethetetlenek voltak: a kínai csomag
nem adott okot arra, hogy Tajvan azt higgye, hogy egy egyébként totalitárius
kormány teljes au- tonómiát adna egy korábbi ellenségének, míg a tajvani csomag
a szárazföldi rezsim átformálására vonatkozó követeléseket támasztott, Tajvan
számára pedig semmilyen követelést. Mind

Tajpej, majd Peking hozott létre kvázi hivatalos diplomáciai szerveket, a Straits
Exchange Foundation (SEF) és az Association for Relations Across the Taiwan
Straits (ARATS)
, és a Hongkongban folytatott titkos
tárgyalások után (ahol az 1992-es konszenzus néven ismert megállapodás
született) Szingapúrban egy sor találkozót szerveztek a kereskedelem, a postai és
egyéb cserék megkönnyítését célzó további lépések megvitatására. Bár a "három
közvetlen kapcsolat" továbbra sem került szóba, a kereskedelem, a közvetett
befektetések és az utazás Hongkongon keresztül fo
Eközben a politika - a társadalmiváltozója neofunkcionalista (vagy marxista) logikát. Mindkét oldal elzárkózott, ami a
folyamatos bizalmatlanságot tükrözte: Tajvan közeledni kezdett Kínához, de ezt
a "rugalmas diplomácia" (pl. dollárdiplomácia, vakációs di- plomácia és egyéb,
tartós eredményt nem hozó eszközök) révén próbálta a Nyugat felé tett
Peking a békés újraegyesítésre

melyet az 199596-os rakétaválság követett, ami 1995 és 2005 között "befagyasztást"
eredményezett, amit 2005 és 2015 között egy újabb, melegebb "olvadás" követett.
A mintát a Kínai Népköztársaság kezdeményezte, amely a nemzeti újraegyesítést
a huszadik századi napirendje élére helyezte, és 1979-ben létrehozta a politikai
A kereskedelem drámaian fellendült, és a beruházások is követték, ami még több
kereskedelmet vonzott;
egyes iparágakat a kínai piacra való bejutás ígérete vonzott, míg mások Kína
-állományát használták fel az exportra való gyártáshoz,
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kereskedelem továbbra is virágzott, és ezt a tendenciát Lee kormánya a "go
south" és "go slow" (jieji yongren) kezdeményezésekkel igyekezett ellensúlyozni. A
gazdasági ellenszél azonban máshol (az 1997-99-es ázsiai pénzügyi válság, majd
2000-ben a globális csúcstechnológiai recesszió) a tajvani kapitalistákat (taishang)
visszakényszerítette az anyaországba. Még az egykori "tajvani függetlenség"
(taidu) híve, a DPP-s Chen Shui-bian 2000-es megválasztása
-közi kapcsolatokra. A szárazföld persze nem
próbálta megakadályozni a kereskedelmet vagy a befektetéseket, de politikai
engedményeket próbált kicsikarni a "szakadár" tendenciák leállításának
követelésével, leginkább 1995-96-ban, de 2000-ben és 2004-ben is. Voltak olyan
kínai kísérletek is, amelyekkel a függetlenséget támogató prominens tajvani
befekt
-long, zsarolni próbálták, hogy tagadják
meg a DPP támogatását. Kína azonban többnyire elkerülte, hogy politizáljon egy
is tovább növekedett. 2014-re
Tajvan kereskedelmének több mint 40 százaléka az anyaországgal bonyolódott,
és a közvetlen külföldi befektetések (FDI) mintegy 80 százaléka oda irányult; a
anyaországban. A kereskedelmi mérleg következetesen Tajvan javára alakult. A
Kína-ellenes tajvani politikai vezetés egy évtizede után a gazdasági és a politikai
pálya közötti szakadék növekedése volt a következmény. A DPP, megfosztva a
szárazfölddel való hivatalos kapcsolattartástól, a kínai fenyegetésekre való
hivatkozással és a "puha hatalom" felhasználásával - az oktatási tantervek
folytatta a hivatalos politikai kultúra "elsziniesítését" és a tajvani nacionalizmus
építését, és az újraegyesítést azonnal vagy esetlegesen támogató tajvaniak aránya
2012-ben történelmi mélypontra, mintegy 10 százalékra esett. Eközben azonban
Peking bebizonyította, hogy képes megfojtani a sziget gazdasági és diplomáciai
életvonalait, és elriasztani más országokat attól, hogy katonai támogatást
nyújtsanak. A gazdasági interdependencia a hivatalos DPP-ellenszenv ellenére

2004 márciusában Peking felülvizsgálta az általános kapcsolattartási tilalom
politikáját, és "keményebb botokat és édesebb répákat" vegyített. 2004. május 17i nyilatkozatában Hu Jintao ajánlatokat tett Tajpejnek a "három kapcsolatról"
szóló tárgyalások újrafelvételére, a félreértések csökkentésére és a konzultáció
fokozására. 2005 márciusában a Nemzeti Népi Kongresszus egyhangúlag
elfogadta az elszakadás elleni törvényt, amely "nem békés eszközöket" engedélyez
a tajvani hivatalos függetlenségi nyilatkozatra válaszul. Az ASL azonban inkább
az "elszakadást" tiltotta, mint az újraegyesítés követelését, és nem szabott
vizsgálta az "egy
-es
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A Kommunista Párt (KKP) pártok közötti kapcsolatfelvételt kezdeményezett az
ellenzékkel is, 2005-ben "pánfogadott az anyaországban, és összehívta a KKP-KMT Fórumot, amely
nyilvánvalóan az Egyesült Front újjáélesztése, amely történelmileg az ideológiai
Chen Shui-bian 2006 elején a Nemzeti Egyesítési Tanács és a Nemzeti Egyesítési
t, ami arra
késztette az Egyesült Államokat, hogy megdorgálja Chent az "öt nem"
megsértéséért, amelyet 2000-es és 2004-es megválasztása után ígért (nincs
függetlenségi nyilatkozat; nem változtatják meg az OSZK nevét; nem írják be az
alkotmányba az "államot az államnak"; nem tartanak népszavazást a status quo
megváltoztatására; nem törlik el a Nemzeti Egyesítési Tanácsot vagy a Nemzeti
Egyesítési Irányelveket). Azzal, hogy Peking így csökkentette a szárazföldi
-t egy olyan szárazföldi
-as törvényhozási és elnökválasztásokon egyaránt.
Ma Ying-jeou válasza Peking új tajvani politikájára diplomáciai szempontból
pozitív, de belföldön visszafogottabb, tudatában annak, hogy az 1990-es évek
hogy megállítsa az identitásharcot, és a közvélemény figyelmét a kormány
gazdasági teljesítményére irányítsa. Stratégiája az volt, hogy megkerülje a
középutas szavazóknak, akiket kevésbé érdekel az ország neve, mint a konkrét
teljesítmény, és számoljon a pán-kékekre, mint foglyul ejtett szavazókra. Így Ma
megpróbálta újrafogalmazni Tajvan politikáját azáltal, hogy a nemzeti identitásról
a gazdaságra
A Chen Shui-bian elleni korrupciós
a KMT számára, amely aláhúzta a DPP
v
Miután a KMT 2008mind a végrehajtó választásokon, az új Maszárazfölddel való megbékélésre a 2005-ös pánjelzett irányvonalak mentén, és azzal indokolta a kampány retorikájától való
eltérést, hogy
kapcsolatok javítása drámaian javítaná a sziget
gazdaságát. Beiktatási beszédében Ma a választók megnyugtatására "három
nemet" mondott - nincs egyesülés, nincs függetlenség, nincs háború (butong,
budu, buwu) -, és diszkréten hallgatott arról, hogy a békés és virágzó
-határ menti közeledésnek. A
-közi
ör engedélyezték a kínai befektetéseket
Tajvanon. A SEF-ARATS tárgyalási fórumot újra összehívták, Peking és Tajpej
felváltva látogatott el, és 2008. december 15-re a két fél hivatalosan is
évben közel

294

Tizenötödik
fejezet

lma

295

és az ARATS újból összehívták és számos ülést tartottak, amelyek
eredményeként mintegy huszonhárom, a Tajvani-szoroson átnyúló
megállapodás született, amelyek 2010 ny
keretmegállapodásban (ECFA) csúcsosodtak ki, amely csökkentette a kétoldalú
kereskedelmi akadályokat, és megnyitotta az utat Tajvan számára, hogy
ázsiai országokkal.
Miután 2012-ben egy kényelmes, bár kevésbé látványos
megnyerte második ciklusát, a Ma-kormány "újraszinifikációs" kampányt
indított a ROC és a hozzá kapcsolódó nacionalista szimbolizmus hazai
támogatásának felélesztésére, ahogyan azt Jean-Pierre Cabestan a 3. fejezetben
leírja. A külpolitikában továbbra is prioritásként kezelték a Strait-közi
közi szolgáltatáskereskedelmi megállapodásról (CSTA), miközben elhatárolódott
a
korábbi vitáktól. A
CSTA-t eljárási elenálásés a tajvani törvényhozásban Ma nyilvánvaló párton belüli
frakcióközi ellenállás akadályozta, és végül a diákok által vezetett Napraforgó
Mozgalom, amely 2014 márciusában elfoglalta a törvényhozást, gyakorlatilag

1500 ballisztikus és cirkálórakétával rendelkezett Tajvan ellen, tízszer többel,
mint 2000-ben, pontosabbak és pusztítóbbak, mint a szorosbeli válság idején
indítottak. Ma többször felszólította a KNK-t, hogy szerelje le ezt az arzenált,
legutóbb a 2015. decemberi szingapúri csúcstalálkozón, de eredménytelenül.
Vagyis - miközben Tajvan saját fegyverkezési kiadásai elmaradtak, és Ma
a védelmi kiadások Tajvan költségvetésének százalékában tovább csökkentek. Az
vállalt Tajvan védelmére, de ezt a kötelezettségvállalást Kína fegyverzetbeszerzési
-Access Area Denial)
fegyverekre összpontosított, amelyek célja az amerikai
elrettentése a
azt is kifogásolta, hogy más országok a
belügyeibe való beavatkozásként történt. Az USA Tajvanra irányuló
témát váltani a Tajvani-szoros közötti kapcsolatokról a gazdasági növekedésre, az
özni fogja az utóbbit, túl
optimistának bizonyult. A 2010-es látványos növekedési hullám után Tajvan
gazdasága stagnált.
A 2016-os elnök- és parlamenti választásokon a KMT elszenvedett egy komprehensive vereség. Tsai Ing-wen elnök a szavazatok 56 százalékát szerezte meg,
és a DPP
-at szerzett meg a törvényhozásban, ami minden
elakadt, és csak halvány esélyük volt arra, hogy az immár DPP által irányított
törvényhozás elfogadja. Bár Tsai Ing-wen elnök ígéretet tett a kölcsönösen
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Lee Teng-hui 1999-ben fogalmazta meg (a Kínai Népköztársaság és a Kínai
megfogalmazása), és a szárazföldi ügyek bizottságának (MAC) elnökeként,
amikor Csen 2001-ben megfogalmazta az "egy ország mindkét oldalon" (a szoros
mindkét oldalán; vagyis azt az elképzelést, hogy Tajvan és a szárazföldi Kína két
nem pedig két politikai egység a nagyobb Kínán belül). Tsai
2016. májusi beiktatása óta a diplomáciai kapcsolatok megszakadtak, és a
turisztikai kereskedelem drasztikusan visszaesett. A kínai vezetés azonban
politikai beavatkozás nélkül folytatódik.
ÉS VISSZAÜTÉS

Peking természetesen mindig is a saját feltételei szerinti újraegyesítést részesítette

generációs tajvani vezetés távozásával, Peking a sziget békés beolvasztásának
vant fokozatosan társadalmi-gazdasági
kapcsolatok hálójába burkolnák; eközben Peking elvágná a világ többi részével
sziget jogi létezésének tagadása, kivéve, ha az "Kína" része. A kereskedelmi
kapcsolatokat kevésbé lehet
azzal, hogy Kína belép az ázsiai szabadkereskedelmi megállapodások egyre
hálójába, vagy "tésztás táljába", és saját kereskedelmét Tajvan
tagságának tagadásához köti, Tajvan gazdasági hátrányba is kerülhet. A stratégia
társadalmi-gazdasági konvergencia és (3) a politikai hatalom aszimmetriája.
Miért bukott meg ez a stratégia?
a patthelyzet megoldásának elkerülhetetlen feltétele maradt. A szárazföld hosszú
éveken át fenyegetett a sziget "fegyveres felszabadításával" (wuli jiefang), és soha
-2
álmát, a "szárazföld visszaszerzését". Az 1990-es évek elején Tajvan lemondott az
ól a szárazföld visszaszerzése érdekében azzal a kijelentéssel,
hogy nem támadja meg aktívan a szárazföld feletti kínai szuverenitást, hanem
csak Tajvan és a szomszédos tengeri szigetek feletti szuverenitást. A szárazföld
soha nem viszonozta ezt az elismerést, ragaszkodott a Tajvan feletti
szuverenitáshoz az egy Kína elv alapján (hogy csak egy Kína van, hogy csak a
(beleértve a nukleáris fegyvereket is) alkalmazásának "jogához" ennek fenntartása
-ban vonja
vissza a szárazföldi szuverenitásról való saját lemondását, hogy megfeleljen Kína
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nagyhat
beavatkozást sokkal költségesebbé tette, mint 1996-ban, és a mobil
interkontinentális ballisztikus rakéták (ICBM-ek) és a MIRV (többszörösen
önállóan újraindítható rakéta) képességek, valamint a tengeralattjáróról indítható
rakéták (SLBMaz amerikai nukleáris zsarolással szemben. Bár Peking 1979 óta nem vett részt
minden bizonnyal szívesebben elkerülne az Egyesült Államokkal, de Peking
elkötelezettsége annak megakadályozására, és ezt felhasználhatja az amerikai
beavatkozás elrettentésére. Ha egy második rakétaválságra kerül sor, az Egyesült
-hordozókat küld a szorosba, ha azokat kínai hajó elleni
ballisztikus rakétákkal ki lehet ütni? Ha az Egyesült Államok úgy számol, hogy
alulmaradnak az ellenük felsorakoztatottakkal szemben, Kína egy lövés nélkül is

kockázatokat rejt magában.
- plomácián
bizonyulni, mivel az elégtel
-ös
az 1995-96-os Tajvani-szoros-válságban, akkor csupán az ellenfél ellenszenvét
még mindig elengedhetetlen a formális függetlenség felé való elmozdulás
megakadályozásához és az újraegyesítés melletti folyamatos elkötelezettségének
repertoárjából, és a botokról áttért a répára és a Jing Huang által e könyv 13.
fejezetében leírt "boxing in" stratégiára. Tajvan azonban tisztában van azzal, hogy
a fenyegetések nyilvános lekicsinyítése, amelyek lejárathatják Peking bájos
offenzíváját, nem jelenti azt, hogy a fegyverek már nincsenek ott. Ez dilemma

nemzet
két része. A "nagyhatalmak" még a hidegháború befejezése után is hajlamosak
voltak arra, hogy a status quo bármilyen megváltoztatásában saját érdekeiket
látják kockán forogni, és beavatkoznak. Az Egyesült Államok nagyhatalmi
beavatkozása 1950 óta állandó akadálya az újraegyesítési törekvéseknek. Az
Egyesült Államok az 1970-es évek elején a Szovjetunióval szembeni "stratégiai
háromoldalú" lépésként feladta Tajvant, hogy felkarolja Kínát. Az utóbbi 1991-es
felbomlása óta Washington, abban a reményben, hogy mindkét félnél meg tudja
tartani befolyását, megpróbálta támogatóból pártatlan bíróvá változtatni
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globalizáció korában, mert a háborúk kiszámíthatatlanok, és a legjobb esetben is
csak m
3
is, az amerikai stratégiai érdekek ellenében
Az amerikai Kína-politika ezt az ellentmondást igyekezett feloldani. Miután a
KNK-val aláírt három kínai-amerikai közleményben kinyilvánította elvi
elkötelezettségét a semlegesség mellett, az Egyesült Államok csak akkor kezd
aktívan részt venni az újraegyesítés kérdésében, amikor a két fél az
ellenségeskedés szélére kerül - mert ha kitör a háború, akkor informálisan
elkötelezi magát a Kína elleni harc mellett, amit nem szeretne megtenni. Így a
korai szorosválságokban a részvételét
épésekre korlátozta, nem lépett
közbe, miután megakadályozta Kína tengeri szigetek elleni lépéseit, és nem volt
hajlandó engedélyezni Csiang javaslatát a szárazföld lerohanására a Leap utáni
katasztrófa idején.
Az Egyesült Államok folyamatos ellensúlyozó szerepe, amelyet a Tajvannak

KNKinkább tisztán "belpolitikai" (azaz kétoldalú) szempontból határozza meg a
Bár az USA "egy Kína"
politikája formálisan arra kötelezi az Egyesült Államokat, hogy még akkor is
elfogadja a békés újraegyesítést, ha az ellentétes az USA nemzeti érdekeivel,
Pekingnek megalapozott a gyanúja, hogy az USA támogatása felbátorítja a "kínai
fenyegetés elmélet" tajvani híveinek ellenállását az újraegyesítéssel szemben.
Amint Chen, Kastner és Reed ebben a kötetben rámutatott, ez tévedés is lehet, és
mindenesetre kockázatos lenne ilyen feltételezések alapján cselekedni.
Mindazonáltal, ha Peking és Tajvan egyaránt úgy véli, hogy az amerikai
fegyvereladásoknak ilyen acélosító hatása van, akkor hajlamosak lesznek
megakadályoz
- legalábbis addig, amíg az

elfoglalni
beavatkozását váltja ki. Hacsak Kína nem tudja megakadályozni az ilyen
beavatkozást, egy konfrontáció vagy aszimmetrikus háborúhoz, vagy kínos
lecsúszáshoz vezetne, és a kínai fenyegetések hiteltelenné válnának, mint 1996-

gy dönt, hogy
-hordozó
elsüllyesztésével). Az amerikai fegyvereladásokkal szembeni kínai ellenvetések
tehát némileg helytelenek. Amire Kínának valójában szüksége van az Egyesült
Államoktól, az egy ígéret arra, hogy nem avatkozik be
szoroson túl, de ha Kína ezt kérné, az lejáratná békés újraegyesítési szándékait, és
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Tajvan, amely a konfuciánus civilizáció utolsó bástyájának tekintette magát. A
"reform és nyitás" megjelenése után a KKP vezetése Deng Xiaoping alatt a
"szellem emancipációját" hirdette, egy pragmatikusabb hozzáállást a kapitalista
világhoz, amely magában foglalta a fejlettebb országok hatékonyabb gazdasági,
-tudományos és kulturális gyakorlatainak bevezetésére tett kísérletet.
Ezek az innovációk sikeresen felgyorsították a gazdasági modernizációt, de
társadalmi és környezeti szempontból bomlasztó hatásúak voltak. A Tiananmen
csak a legnagyobb és legünnepeltebb volt a Kínát az 1980-as években felforgató
tüntetések közül. Kína ideológiai önbizalma súlyosan megrendült a Tiananmen-i

védelmére keltek, a nyugati burzsoáziát
a tüntetések engedélyezése miatt.
Csak Deng 1992-es "déli utazása" után, a gazdasági reformok folytatásának
védelmében tört ki a holtpontról: Kína csendben félretette a további politikai
eklekticizmus szingapúri egyezményét, felhozta Sanghajból Zhu Rongjit
(kezdetben miniszterelnök-helyettesként), hogy megfékezze az inflációt,
felkészítse Kínát a Kereskedelmi Világszervezetbe való belépésre, és a nemzetközi
"legjobb gyakorlatokkal" összhangban átalakítsa a bankokat és az állami
évtizedben Kína a világtörténelemben ritkán látott tartós gazdasági fellendülést
élt meg, amelyet elkerülhetetlenül egy modernizálódó városi középosztály
gazdaságok - köztük Tajvan - szubkultúrájához.
Eközben Tajvan kilépett a hidegháborúból, hogy lebontsa a nacionalista
statáriális rendszert és megszervezze a demokratikus kapitalizmust. A gazdaság
exportorientált növekedését fenntartották, miközben a Sili- con Valley-vel
áncban a számítógép-perifériák és az
információs technológia felé terelték. Amikor a tajvani vállalkozók az 1990-es
évek elején átmerészkedtek a szoroson, a növekedés megszállott helyi elit, az
anazt a

Fejlesztési Szervezet országai által a Tiananmen utáni szankciókhoz, amelyeket a
Tiananmen után v
szüntessék meg azokat. A gazdasági növekedés fellendülésével a szoros mindkét
és a tajvani gazdasági elit elkezdett gyárakat létesíteni és áttelepülni a
szárazföldre. Kína Tajvan legnagyobb kereskedelmi és befektetési partnerévé
vált. Több mint kétmillió tajvani telepedett le a szárazföldön, ahol karrierjük,
családjuk, üzleti társaságaik, iskoláik és kényelmes életmódjuk van. Egy
nemrégiben készült felmérés szerint a negyven év alatti tajvaniak közel
egyharmada reméli, hogy Kínában talál munkát.
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ECFA keretében kínai turisták milliói, több ezer kínai állandó lakos (többnyire
tajvaniak házastársai) és néhány kínai üzleti vállalkozás telepedett le a szigeten. A
hagyományos értékek újjáélesztésével ("harmonikus társadalom") a szárazföldön
még a kultúrák is elkezdtek közeledni egymáshoz.
A társadalmi asszimilációnak azonban csak korlátozott politikai hatása volt írja Shu Keng és Emmy Ruihua Lin (4. fejezet) -, növelte a "kék" és csökkentette a
"zöld" (DPP koalíció) szavazatokat és a kompatibilis üzleti gyakorlatot, de nem
gyakorolt és
amely a szoros
mindkét oldalán szilárdan rögzült. A szavazás egy dolog, de a sziget uralkodó
taishang prounifi- káció melletti kiállásnak.
A pragmatikus Deng Xiaoping ideológiai konvergenciája pedig Xi Jinping alatt

tajvani üzleti élet számára. A 2008-ban kirobbant globális pénzügyi válság miatt

Kína 2009mi szintén hozzájárult
Tajvan megmentéséhez. De miután a GDP nagymértékben megemelkedett
2010-ben 10,8 százalékkal csökkent Tajvan növekedése. 4 Bár Tajvanon széles
álló statisztikák alapos vizsgálata azt mutatja, hogy ez az állítás megalapozatlan. 5
Tajvan gazdaságának több mint 60 százaléka az exporttól függ, és Kína és
Hongkong Tajvan legnagyobb kereskedelmi partnerei, de Tajvan exportja a
2009-es mélyrepülés óta nagyon hullámzóan alakul, és 2015-ben ismét negatív
tartományba süllyedt. Ez részben a kínai GDP-növekedés 2010 óta tartó
folyamatos éves csökkenésének tudható be. De miért volt a visszaesés még
meredekebb Tajvanon? Legalábbis az egyik ok az a 2009 óta tartó törekvés, hogy
-intenzív résbe kerüljön,
ami valójában kiszorítja a tajvani iparágakat (akár Tajvanon, akár a
szárazföldön) a kínai gyártók "vörös ellátási láncának" javára, ahogyan azt TseKang Leng a 9. fejezetben világossá teszi.
Eközben a kiszervezés kumulatív hatása a
csökkenését eredményezte. Az összesített foglalkoztatási statisztikák valójában
fellendülést mutatnak, a 2010-re 3,79
százalékra. A fiatalok munkanélkülisége azonban 12-13 százalék körül mozog, és
2014 augusztusában 14,02 százalékos csúcsot ért el. A tajvani fiatalok ezért
támogatták a 2014-es Napraforgó mozgalmat, és 2016DPP-re szavaztak. Tajvan csak töredékét fogadta a hongkongi kontinentális
turistáknak (2015-ben 3,4 millió, míg Hongkongban 47 millió), de a hirtelen
ente mintegy
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az árak emelkednek. A KMT-nek a CSTA-ban tett kísérlete, hogy megnyissa
Tajvan gazdaságát a szárazföldi befektetések
bár potenciális gazdasági
fellendülést jelentett, a tömegmédia és a csúcstechnológiai cégek kínai
felvásárlásával kapcsolatos "trójai falovat" félelmeket keltett.
Összefoglalva, a gazdasági konvergencia valóban közelebb hozta egymáshoz a
két felet, de gyorsabban növelte az elvárásokat, mint ahogyan azok reálisan
gazdasági változó nem a konvergencia, hanem a növekedés, amely a szoros
mindkét oldalán az 1990fellendülésre alapozni.
rán
oldalnak nagyobb az ösztönzése (és
vállaljon az újraegyesítési folyamatban, feltételezve, hogy uralni fogja az
újraegyesített államot. Az egyik nagy probléma az, hogy a gyengébbik oldal
egyesülés iránt. Így Ma Ying- jeou visszalépett a Straitvonatkozó korai javaslatától, és ismételten elhalasztotta a politikai tárgyalások
rendkívül gyengédnek kell lennie ahhoz, hogy a gyengébb, nagyobb
azzal az emb
a gyengéket. Tekintettel erre az emberi hajlamra és a Mao által "cukormázas
vonatkozó
a relatív
szimmetria
-es évek eleje
volt, amelyet a KMT elit visszatekintve aranykorszaknak (dianfeng shiqi)
tekintett. Mindkét oldalon az emancipáció szelleme uralkodott: Tajvan a csiangi
diktatúrától, Kína Mao szeszélyes zsarnokságától és a kulturális forradalomtól. A
hidegháborús struktúrák összeomlottak; ez egy új világ volt. Mindkét oldalon
nagyobb volt a hajlandóság a nyílt kísérletezésre. A "Kína-láz" (dalu re) újjáéledt
emberi kapcsolatokat és a pekingi "három kapcsolat" informális megvalósulását
hozta magával. Kis mérete és népessége ellenére Tajvan gazdasága akkoriban
közel fele akkora volt, mint Kínáé, és technológiailag fejlettebb; biztonsági
szempontb
ahhoz, hogy az USA beavatkozása nélkül elrettentsen bármilyen inváziós
-ben Kína
A GDP csak 2,4-szerese volt Tajvanénak, 2010-ben már 13,7-szerese. A
arányosan többet veszíthet, mint az anyaország. Kína Tajvan legnagyobb
kereskedelmi partnere, de Tajvan csak Kína ötödik legnagyobb kereskedelmi
partnere. Míg a tajvani közvetlen külföldi befektetések 80 százaléka az
anyaországba megy (a 2003-as 50 százalékról), addig Kína közvetlen külföldi
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befektetésének
fejezet csak egy kis töredéke megy Tajvanba, utóbbi fenntartásai miatt.
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A katonai hata
azért, mert a világ második legnagyobb gazdaságának még egy kis része is igen
sikeresen lebeszélt számos más országot arról, hogy fegyvereket adjon el
Tajvannak. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet szerint Peking katonai
-ben elérte a
globális fegyverkezési kiadások 10 százalékát. Peking egyre biztosabb abban,
szempontból Peking 2005-ben hivatalosan elismerte Tajpej egyenrangúságát, de
ez csak kétoldalúan érvényes; nemzetközi szinten Peking másokkal összejátszva
kiközösíti Tajvant, kivéve "Tajpej, Kína" vagy "Kínai Tajpej" néven.

egyesülési megállapodásokban, hanem nagyvonalú kereskedelmi csomagokat is,
és számos ex-

engedmény, amint

-

nemzetközi kiközösítés közötti szakadék, nem is beszélve a polgári szabadságra
vonatkozó szigorodó belföldi korlátozásokról a másként gondolkodók elleni
fellépés közepette, inkább szkepticizmusra ad okot a céltudatos kétoldalú
engedményekkel kapcsolatban. Kína gazdasági csodája, amely gazdaságilag
életszínvonal tekintetében is, büszke óriássá tette Kínát, amely vonakodik
kiterjeszteni a Deng által az 1980két rendszer" formulát. Az egyetlen engedmény azóta az "egy Kína" 1992-ben tett
zítése volt, amelyet Hszi Csin-ping most szeretne
vetett hitet, hogy Tajvan Kína része lesz.
KÖVETKEZTETÉS

-tajvani kapcsolat a tajvani
demokrácia és a kínai reform és nyitás megjelenése óta nagymértékben
katonai és diplomáciai megoldásnak ellenálló, zavaros kapcsolat a kölcsönös
érdekek által megoldható. De a reménynek ez a buboréka is kipukkadt. Az, hogy
a gazdasági érdekek továbbra is integrálni tudták volna-e a szoros két oldalát,
mindenképpen kétséges, de most a gazdasági motor lassul. Bár az újraegyesítést
kcióra már alig van tér.
esetben is, ha Peking elnézi a hivatalos függetlenségi nyilatkozatot, a földrajzi,
szociokulturális, és
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a gazdasági kapcsolatok már túl szorosak ahhoz, hogy a sziget messze kerüljön

fenyegetés marad közöttük. Ezt ma már többé-kevésbé kizárólag Peking
gyakorolja, bár a kölcsönös hadgyakorlatok és a fegyverkezési verseny
folytatódik. Kína újra
elég
érzi magát ahhoz, hogy ezt meg is tegye. Mégis történt némi
. Mindkét fél egyetértett abban, hogy a békés újraegyesítés, amelyet gazdasági
mindkét fél számára jobb megoldás, mint az
alkalmazása. Peking
kontraproduktív, hacsak nem
válságok hiánya szükségtelenné tette azt. Sem a Tajvanra irányuló
fegyvereladások, sem a Fujian partjainál
ítkezés
a szorosválság óta hallgatólagos egyetértés alakult ki
abban, hogy a kínai fenyegetések és válságok csökkenésével az amerikai
fegyvereladások el fogják kerülni az egyensúly destabilizálását: ezért nincsenek
tengeralattjárók, sem ötödik generációs lopakodó vadászgépek. Jobb lenne, ha az
, de ehhez a jelenleginél nagyobb
bizalomra lenne szükség. Még bizalom nélkül is,
kapcsolatban hosszabb szünetet tartunk (azaz nincsenek válságok)
Az egyik legnagyobb változás a társadalmi-gazdasági konvergencia volt. Bár a
a tajvaniak homogén közösségekben való "öngettósodása" és a szárazföldi
diszkrimináció bizonyos mértékig gátolja, nincs nyelvi akadály, és a szoros
feltétlenül jár kölcsönös rokonsággal vagy politikai egyetértéssel, és a társadalmigazdasági
tajvaniak és a kínaiak között továbbra is fennáll a vegyes házasság. A nemzeti
identitás talán utoljára vál
szokások, a szerzett érdekek felhalmozódása és végül bizonyos politikai
engedmények mindkét oldalon. Ahhoz, hogy a hozzáállás valóban megváltozzon,
, ami jelenleg nehéz,
különösen a szárazföldön. Ez egy hosszú folyamat lesz.
A relatív nyereségek problémája is felmerül. Míg az újraegyesítés mindkét fél
számára jó lenne (abszolút nyereség), és a nemzetközi közösség számára is
számára lehet, hogy jobb lenne, mint a másiknak.
koncessziókat
szorgalmazni, miközben minimális változásokat eszközöl a hazai status quo-ban
(mint a német esetben). Ez növeli a folyamat hazai támogatását, de a gyengébb
hatalmat ellenállásra ösztönzi. A tajvani-kínai viszony meredeken
aszimmetrikussá vált, és a jelenlegi növekedési ütemeket extrapolálva ez
tovább fog fokozódni, növelve Tajvan ellenérzését az egyesülés
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gyengébb. Ezért Kína "korai betakarítást" és más engedményeket kínál
Tajvannak "veszteségvezérként" a gazdasági integráció ösztönzésére. A tajvaniak

elkötelezettebbé válnak-e a KNK mellett, nem világos. Ez frusztráló az

s
terhelné. Így törékeny szociokulturális integrációnk van anélkül, hogy politikai
újraegyesítés talán legváratlanabb akadályává vált.
A kínai gazdasági csoda önmagában is korszakos eredmény. Egyik indítéka az
volt, hogy felülkerekedjen Tajvanon, abból kiindulva, hogy amint Kína
vitathatatlan fölénybe kerül, minden ellenállás biztosan összeomlik. A gazdasági
növek
-közi társadalmi-gazdasági integrációt is. Ám ugyanaz a gazdasági
csoda, amely a kínai (összesített) gazdaságot jóval Tajvan gazdasága fölé emelte
és a PLA-t Ázsia legnagyobb hadseregévé tette, egy pártállami óriásvállalatot is
létrehozott, amely fenyegetéssé vált mindazokra, akik az útjába állnak. Az
igazsághoz tartozik, hogy Peking 2005 óta igyekszik különféle engedményekkel
udvarolni Tajvannak. De mindez nem elég. A világ második legnagyobb
gazdasága, amely most arra törekszik, hogy globális "pólussá" váljon, amely saját
vasútvonalakkal integrálja, nem látja szükségét, hogy átalakítsa pártállamát, hogy
egy újra beolvasztott Tajvant megnyugtassa a nagy Kína kormányzására
gyakorolt valódi befolyásáról. Tajvan kicsi, Kína pedig nagy, hogy Jang Jiecsit
parodizáljam. A tajvaniak képesek voltak felismerni a különbséget a gazdasági
konvergencia és a politikai
utóbbit elkerülni. A Hszi Csin-ping vezetés ezt rossz szemmel nézi, és nem
hajlandó hagyni, hogy ez így folytatódjon. Hogy mit tudnak tenni ennek
megállítására anélkül, hogy saját gazdaságuk és nemzetközi hírnevük
elfogadhatatlan károkat szenvedne, azt még nem tudjuk.
Összefoglalva, a közelmúltbeli fejlemények fényében a kölcsönösen elfogadható
A megosztott szuverenitásért folytatott küzdelem hosszú és rögös út lehet.
Tajvan talán soha nem fog teljesen kitörni Peking átfogó geo-gazdasági "boxing
in" stratégiájából. De az is lehet, hogy Pekingnek nem sikerül békésen integrálnia
a régóta elszakított szigetországot az ideológiailag homogén "egy Kína" víziójába.
MEGJEGYZÉSEK
1.
Vietnamot osztották fel a hidegháború alatt. De a hasadás alapja minden esetben a kapitalizmus és a
kom- muni sm közötti ideológiai szakadás volt, amely meghatározta a hidegháborút.
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3.
Egyrészt az Egyesült Államok már nem
ismeri el Tajvant, és nem is szövetséges vele, és deklarált politikája semleges a békés újraegyesítéssel
kapcsolatban. Kína az "egy ország, két rendszer" megközelítés részeként ígéretet tett arra, hogy nem
állomásoztat
kulcsfontosságú láncszemeként tekintenek. Lásd Alan M. Wachman, Miért Tajvan? Geostrategic
Rationales for China's Territorial Integrity (Stanford, CA: Stanford Univer sity Press, 2007), 208n119.
4. 2008-ban Tajvan GDP-je 1,8 százalékos volt, a 2009-es globális
2009-ben -1,9 százalékra zuhant, 2010-ben 10,8 százalékra emelkedett, majd 2011-ben 4 százalékra, 2012ben 1,5 százalékra, 2013-ban 2,1 százalékra, 2014-ben 3,5 százalékra, 2015-ben 0,7 százalékra, 2016-ban
pedig 1,5 százalékra csökkent. Az átlagos éves növekedési ráta 1962 és 2015 között 7,01 százalék volt, tehát
ez nyilvánvalóan visszaesést jelentett a vélt "normális" értékhez képest, és alacsonyabb volt, mint Tajvan
"kistigris" referenciacsoportja (Dél-Korea, Hongkong, és Szingapúr).
5. Tajvan Gini-as 0,28-ról 2015-re 0,34-re,
de a növekedés mértéke nem nagyobb, mint a korábbi évtizedekben, és statisztikailag nem
szignifikáns.
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TÖRTÉNELEM | ÁZSIAI TANULMÁNYOK

Kína Tajvanhoz fűződő viszonya a Kínai Népköztársaság 1949. októberi megalapítása
és a két hónappal később a szigeten létrehozott, vereséget szenvedett Kuomin- tang
(KMT) száműzetési rendszer létrehozása óta állandó viták tárgya. A sziget autonóm
szuverenitását folyamatosan megkérdőjelezték, kezdetben azért, mert a KMT
ragaszkodott ahhoz, hogy továbbra is ne csak Tajvant, hanem egész Kínát képviselje,
később pedig azért, mert Tajvan nem volt hajlandó átengedni szuverenitását a
Tajvani-szoros túloldalán létrejött akkori uralkodó hatalomnak. Tajvant politikailag
az teszi politikailag oly nehézzé és intellektuálisan mégis oly lenyűgözővé, hogy nem
pusztán biztonsági probléma, hanem egymással összefüggő rejtélyek sokasága. A Ma
Ying-jeou-kormány optimista reménye egy új béke- és együttműködési korszakra a
Demokratikus Progresszív Párt elsöprő győzelmén bukott meg, amely világossá tette
szándékát, hogy Tajvan eltávolodik Kína politikai ölelésétől. A tajvaniak most
lélegzetvisszafojtva várják a kapcsolat feszülését. Miért bukott meg az enyhülés, és
milyen esélye van Tajvannak nélküle? A kötet szerzői a kialakuló dilemma három
aspektusára összpontosítanak: a nemzeti identitásra, a szociális gazdaságra és a
politikai stratégiára.
"Alapvető hátteret nyújt annak megértéséhez, hogy miért nehéz továbbra is
megoldani a Tajvan és Kína közötti problémákat, és hogy a megoldás hiánya miért
jelent potenciális veszélyt a nyugat-csendes-óceáni térség békéjére." STEVEN
GOLDSTEIN, Fairbank Center for Chinese Studies, Harvard Egyetem
LOWELL DITTMER a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) politológia professzora. Az

Asian Survey című folyóirat főszerkesztője és a Sino- Soviet Normalization and Its
International Implications, China's Quest for National Identity, China Under
Modernization és South Asia's Nuclear Crisis című könyvek szerzője.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS
www.ucpress.edu | www.luminosoa.org
A cím ingyenes ebook változata elérhető a Luminos, a University of
California Press nyílt hozzáférésű monográfia-kiadási programja révén.
További információkért látogasson el a www.luminosoa.org weboldalra.

