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A Mekong folyó vidékén elterülő 
országok szerves részei Délkelet-
Ázsia földrajzi nagyrégiójának, 

s ezzel együtt a máig ható hidegháborús 
örökségnek, ugyanakkor szoros függő-
ségben élnek a tágabb térségben is meg-
határozó Kínai Népköztársasággal (a to-
vábbiakban: Népköztársaság). Különösen 

igaz ez az állítás az öt ország kelet-ázsiai 
migrációs kapcsolatainak tekintetében, 
ám egységet mégsem alkotnak a nem-
zetközi vándormozgalom és az arra irá-
nyuló politikák egyetlen dimenziójában 
sem. A rájuk ható egyik póluson találha-
tó Szingapúr és Malajzia, Délkelet-Ázsia 
két legfontosabb befogadó országa. E két 

A Mekong országainak
sokszínű migrációs politikai rendszere1

Koudela Pál

A Mekong térségének öt országa és Kína déli területeinek egy része nem csupán földrajzi 
értelemben képvisel önálló alrégiót. Ezek az államok a történelmüket, a jelenlegi politikai és 
gazdasági berendezkedésüket, valamint a fejlettségüket tekintve is különböznek egymástól, 
ráadásul több mint száz nyelvet beszél az ott élő háromszázmillió ember. Mindezek ellené-
re hosszú múltra visszatekintő, az államhatárokat sokszor figyelmen kívül hagyó migrációs 
hálózat alakult ki, az erdővel borított hegyvidéket átszövik a sokszínű kapcsolatrendszerek, s 
ennek eredményeként magas a szomszédos országokból érkező legális és illegális foglalkoz-
tatottak száma. Az e tény kezelésére és gazdasági hasznosítására irányuló politikák egyelőre 
nagyon töredezettek, következetlenek és sokfélék, ám egyértelműen a gazdasági racionalitás 
jeleit mutatják, ezzel pedig hosszú távon hatással lehetnek más szakpolitikákra, vagy akár 
azokon túl is hathatnak.

The five countries and some parts of China’s southern territories represent a subregion not 
only in a geographical sense. These countries differ from each other considering history, 
present political and economic system, and development, in addition, the three hundred 
million population of this territory speaks more than a hundred different languages. Despite 
all of this, a migration network developed there with a long past, and often regardless to state 
borders. Mountains covered by forests are interwoven with multifarious relations systems, 
and as a result, both legal and illegal employees are present in high numbers, arriving 
from neighboring countries. Related policies directed to the economic utilization of in- and 
outward migration are still highly fragmented, inconsistent, and diverse, however, clearly 
show the signs of economic rationality. This might have a longstanding effect on other policies 
or even beyond.

* * * 
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állam eltérő intézményi fejlettségi szintet 
ért el, de látható, hogy a gazdasági szük-
ségszerűség és a nemzetközi környezet 
képes pozitív irányba befolyásolni a mig-
rációs politikájukat, a kettő együtt képes 
felülírni az elmaradott társadalmi felfo-
gású, nacionalista és férfiközpontú gon-
dolkodást. Ez az utilitarizmus felé hajló 
politikai fejlődés jelentős hatást gyakorol 
a térség, különösen az ASEAN országai-
nak szemléletére.

A másik oldalon Kína áll, egyfelől 
gazdasági, politikai és katonai hegemó-
niájával, másfelől kulturális örökségének 
ellentmondásos hatásával. Az 1978 óta 
eltelt négy évtizedben azonban a Nép-
köztársaság vándormozgalommal kap-
csolatos politikái egyre több gazdasági 
megfontolást építettek magukba. Elég 
itt csupán a határon kívül élő kínai et-
nikumúak vízum-, vám- és letelepedési 
kedvezményeire, illetve a gazdasági in-
tegrációjukat célzó intézményrendszer 
kiépítésére utalni. Ezzel ugyanakkor fe-
szültségeket gerjesztettek számos délke-
let-ázsiai országban. A Kína déli határán 
húzódó erdős hegyvidék viszont kevéssé 
ellenőrizhető, évszázados múltú, jelentős 
migrációs területet rejt, és a közlekedés 
fejlődésével csak még szorosabbra fonó-
dik a térség országainak a migrációs kap-
csolata. A Népköztársaság déli tartomá-
nyainak (Jünnan, Kujcsou, Kuanghszi és 
Szecsuán) egyes részei, valamint a Me-
kong vidékén elterülő államok (Vietnam, 
Laosz, Mianmar,2 Kambodzsa és Thai-
föld) hegyvidékes területei olyan saját-
ságos, az állami kormányzatok politikája 
által nehezen elérhető térséget jelentenek, 

melyek leginkább az emberiség azon kor-
szakára emlékeztetnek, amely megelőzte 
az öntözéses rizstermesztés és a budd-
hizmus térnyerésével megjelent modern 
korszakot.3 „Zomia” nem egy valóságos 
tájegység, nincsenek történeti-intézmé-
nyi keretei, földrajzilag is vitathatók a 
határai, ám az érintett államok migrációs 
politikáinál érezhetően homályos pontot 
jelent, s a régió leírásánál is bizonytalan-
ságot kölcsönöz annak a máig fennma-
radt önirányítása.

A tárgyalt öt ország, valamint Dél-Kína 
határainak ellenőrzése részben földrajzi, 
részben történeti-társadalmi okok miatt 
nehezen megoldható. Ez azt is jelenti, 
hogy a kínai hatóságok sokszor kényte-
lenek szemet hunyni az illegális határát-
lépések fölött. Jünnanban a tartományi 
vezetés – a központi kormánnyal össz-
hangban – lazább határpolitikát folytat az 
egyébként is átláthatatlan erdőségekben, 
s ezt azzal igyekszik kompenzálni, hogy 
időről időre rajtaütésszerű ellenőrzéseket 
tart – bár egyébként is szigorúan kont-
rollálja az országban tartózkodók státu-
szát. Mindez az egész régió hegyvidékes 
területeit érinti, akárcsak az ott élőknek 
a határokat átszövő rokoni és közösségi 
kapcsolatait, melyek évszázadokra nyúl-
nak vissza. Az is rontja a helyzetet, hogy 
nincsenek az e témát is felölelő, hatékony 
bilaterális kapcsolatok az érintett orszá-
gok (Kína, Thaiföld, Vietnam, Laosz 
és Mianmar) között, a WTO-tagság és 
a gazdasági kapcsolatokat segítő infra-
struktúrafejlesztések pedig egyre átjár-
hatóbbá teszik a határokat. Ennek fontos 
vonzata, hogy az ellenőrzések hiánya 
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miatt emelkedik az illegális fegyver- és 
drogcsempészet, s a terrorizmus és más 
jelentős kockázati és nemzetbiztonsági 
tényezők szerepe is nő. A hegyvidéki 
területek nehezen kormányozhatók; a 
külföldről hozott feleségek nem férnek 
bele Kína szigorú családpolitikai elkép-
zeléseibe, ugyanakkor ők, gyerekeikkel 
együtt, ma is gyorsan integrálódnak a he-
lyi közösségekbe.4 Csiangszu tartomány 
határőrségének vezetője 2007-ben az ott 
tartózkodó külföldiek körében 30 száza-
lékra becsülte az illegális bevándorlók 
arányát.5

Kína déli tartományai évszázadok óta 
egyszerre tartoznak a Mekong vidékéhez 
– így a kínai térfelfogás perifériájához 
vagy félperifériájához – és a han Kína 
központi területeihez is.6 Ez ugyancsak 
megnehezíti a Mekong országainak egy-
séges alrégióként való értelmezését. 
A migráció szabályozásában olyan je-
lentős különbségeket tapasztalhatunk, 
ami még ennél is fontosabb szerepet 
játszik a regionális megközelítés szem-
pontjából. Míg a térség országai közöt-
ti népességmozgás spontán gazdasági 
folyamat, működő kapcsolatok mentén 
zajlik és hoz létre újabbakat, addig a 
szabályozására csupán Thaiföldnek és 
Vietnamnak van kidolgozott stratégiája, 
s még azokról sem mondhatjuk el, hogy 
következetesek és stabilak lennének. 
Mindezen túl szerepet játszik a migráció 
gazdasági hasznosításának a szempontja 
is, amelyről általánosságban kijelenthető, 
hogy a Fülöp-szigetek jelenti a példát a 
térség kormányzatai számára.7 Ugyanak-
kor az egyes országok politikai és gazdasági 

fejlettségében mutatkozó különbségek és 
a gyors változások miatt az ottani hatá-
sok csak nehezen érvényesülnek.

A migráció szabályozása számos for-
mát ölthet. Az intézményesülés legegy-
szerűbb formái a határvédelemre, a ki- és 
beléptetésre, valamit a tartózkodás státu-
szára vonatkoznak. Ahhoz, hogy nemzet-
gazdasági szinten migrációs politikáról 
beszélhessünk, a vándorlás hasznosulá-
sa érdekében az adott kormányzatoknak 
számtalan egyéb eszközt kell bevetniük, 
a munkaerőpiacok, a hazautalások és a 
bevándorlás esetében pedig az integrá-
ciót érintő szabályozások egységes rend-
szerét kell kialakítaniuk. Minderre csak 
kevés példát látunk Délkelet-Ázsiában, s 
a Mekong országai közötti távolság igen 
jelentős. Ugyanakkor a migrációs re-
zsimek – különösen a két- és sokoldalú 
kapcsolatok alacsony hatásfoka miatt – a 
térségben csupán nemzeti szinten értel-
mezhetők, így a szabályozásokat is az ál-
lamok szerint rendszerezhetjük.

Thaiföld a szomszédos országokból 
jelentős számú és viszonylag folyama-
tosan érkező bevándorló csoportokkal 
szembesül, akikre szüksége is van a 
gazdaságának, ám csak akkor, ha szabá-
lyozni, ellenőrizni tudja a folyamatot – a 
bevándorláspolitikája ezzel a kihívással 
küzd hosszú ideje. A hetvenes évek óta 
azonban jelentős a kivándorlás is, amely-
nek gazdasági hasznosításáról is évtize-
dek óta igyekszik gondoskodni.

Vietnam viszont elsősorban kibo-
csátó ország; ennek gazdasági értékét 
1991 óta fogalmazza meg jogszabályi 
keret. A gazdaság növekedését követő 
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bevándorlás új jelenség, az ennek formát 
adó törvény is csupán 2015 óta létezik, 
így a bevándorlásra vonatkozó egységes 
stratégiáról nem beszélhetünk. A Thai-
föld esetében eltérő rezsimet képező ki- 
és bevándorláspolitika közül Vietnam 
az előbbivel már rendelkezik – még ha 
távolról sem olyan fejlett módon, mint a 
Fülöp-szigetek –, az utóbbiról még nem 
beszélhetünk. Kambodzsában, Laoszban 
és Mianmarban pedig semmiféle intéz-
ményesülés nem igazán indult meg. A ve-
zetésük épphogy csak elkezdte felismer-
ni a kivándorlásból származó gazdasági 
előnyöket, s formálgatni annak szabályo-
zását, egy-két nagyobb beruházásuk pe-
dig már idegen munkaerőt is vonz.

A tanulmány szerkezete is e logikát kö-
veti: először a thaiföldi állapotokat térké-
pezi fel, ahol már két eltérő stratégia léte-
zik a ki- és a bevándorlás ellenőrzésére és 
irányítására; aztán Vietnam következik, 
amely csupán az előbbire vonatkozóan 
rendelkezik koherens migrációs politi-
kával; az ismertetést Kambodzsa, Laosz 
és Mianmar zárja, amelyeknek ma még 
csupán a (többiekéhez egyébiránt hason-
ló) kezdeti lépéseit lehet felvázolni. Ezzel 
egyúttal megválaszolható a regionalista 
megközelítés kérdésére is: létezik-e mig-
rációs szemszögből Mekong térség? 
A válasz a létező szabályozások, a térség 
jogi és intézményi integrációja tekinte-
tében egyértelműen nemleges. Ám az 
eltérő fejlettségi szintek mögött egyfajta 
közös vonás is felfedezhető, melynek a 
leglényegesebb eleme az utilitarista hoz-
záállás – így ha sikerül olyan pozitív pél-
dák mentén alakítani a jogi szabályozást, 

mint amilyen a Fülöp-szigeteké, akkor 
a jövőben akár erősebb összefonódás is 
kialakulhat az öt ország között, akár-
csak Délkelet-Ázsia egészében. Ebben 
segíthet a történelmi múlttal rendelkező, 
a területet át- meg átszövő kapcsolathá-
lózatok rendszere, s az azt erőforrásként 
kezelő, akként értelmező gazdaságpoliti-
ka fokozatos érvényesülése.

Bevándorlás Thaiföldre

Ha igaz, hogy a gazdaság átalakulása 
befolyásolja a vándorlás irányát, akkor 
ez mégannyira meglátszik Thaiföld, 
Délkelet-Ázsia harmadik legjelentősebb 
befogadó országának történetén. Persze 
a korábban Burma, illetve Sziám nevet 
is viselő állam számára sem új jelenség 
a bevándorlás: már a 18–19. században 
jelentős számú kínai kereskedő érkezett 
az országba. Az 1909-es népszámlálás 
során csupán Bangkokban 160 ezer kí-
nait írtak össze,8 de érkeztek utazók és 
kereskedők már korábban is Indiából 
és a nyugati országokból egyaránt – az 
előbbiek a buddhizmust, az utóbbiak pe-
dig a kereszténységet is magukkal vitték. 
A bevándorlást korlátozó jogszabályok a 
térség más országaihoz képest viszony-
lag korán megszülettek: V. Ráma, vagy-
is Csulalongkorn király már 1907-ben 
kiadott egy éves kvótát meghatározó 
törvényt.9 A 20. század folyamán aztán 
sorra születtek az inkább az átmenetileg 
az országban tartózkodó szakembere-
ket preferáló rendeletek, így az 1927-es, 
majd a máig érvényben lévő 1979-es 
bevándorlási törvény is. Nem meglepő 
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azonban, hogy az évszázad második fe-
lére elsősorban a szomszédos országok-
ból érkező, az ellenőrizhetetlen határon 
átlépő, illegális bevándorlók jelentették 
a legfőbb munkaerőpótlást és egyúttal a 
legtöbb problémát is.

De ne szaladjunk ennyire előre! A haj-
dani Sziám az 1970-es évek gazdasági 
nehézségeit, az amerikai tőke elmaradá-
sát úgy oldotta meg, hogy a nyolcvanas 
évek folyamán több ízben is leértékelte a 
nemzeti valutáját, a bahtot.10 Ennek hatá-
sára a thai export egyre versenyképeseb-
bé vált, s a külföldi befektetések is ked-
vezőbb feltételekre találtak. El is kezdett 
élénkülni a gazdaság: az évtized során az 
ország átlagosan 9,5 százalékos GDP-, s 
évi átlagban 14,8 százalékos exportnöve-
kedést ért el.11 Ugyanakkor a kormány 
ösztönzésére egyre többen – leginkább 
férfiak – vállaltak munkát a perzsa-öböli 
országok és Szingapúr ipari létesítmé-
nyeiben, építkezésein. Ez a családoknak 
és az államnak egyaránt kifizetődő volt: 
a dollárban hazautalt összegek évről évre 
többet értek.

A nyolcvanas évek végére igen komoly 
fejlődés ment végbe az országban, külö-
nösen Bangkokban és környékén, s ennek 
hatására a munkaerő kezdett drágulni. 
Az akkor már évtizedek óta tartó városi-
asodás sem tudta pótolni a beruházások 
következtében megnőtt munkaerő-szük-
ségletet a fővárosban – a gyártók tehát 
az olcsóbb munkaerő reményében az or-
szág Mianmarral, Kambodzsával, illetve 
Laosszal határos területeire kezdtek köl-
tözni. A kormány akkoriban Mianmarral 
együtt indított konstruktív programokat, 
s ennek érdekében a munkaerő-igényes 
gyárakat maga is a közös határ menti te-
rületeire igyekezett költöztetni. Abban az 
időben Mianmar igen súlyos emberi jogi 
problémákkal küzdött, s az országot sújtó 
számos OECD-szankció következtében 
egyre több külföldi beruházó költöztette 
át a gyárát a szomszédos thai város, Mae 
Sot környékére.

E folyamatok közvetlen következmé-
nyeként a szomszédos országokból megin-
dult a munkaerő tömeges beáramlása, így 
mára a Mae Sot kerületben és székhelyén 

1. táblázat
A Mekong országaiban élő bevándorlók száma és a népességhez viszonyított rátája, 

valamint a nők aránya a bevándorlók között, 2010, 201512

Ország
Bevándorlók száma

(ezer fő)

A bevándorlók 
aránya a népességben 

(%)

A nők aránya
a bevándorlók között 

(%)
2010 2015 2010 2015 2010 2015

Mianmar 98,0 73,3 0 0 47 45
Laosz 21,9 22,2 0 0 47 46
Vietnam 56,8 72,8 0 0 42 42
Thaiföld 1257,8 3913,3 2 6 49 50
Kambodzsa 146,1 74,0 1 0 51 46
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működő (főképp) textil- és ruhagyárak-
ban, a tea- és drágakő-kereskedelemben 
zömmel burmaiak dolgoznak. Thaiföl-
dön kb. kétmillió – többnyire illegálisan 
ott tartózkodó vagy engedéllyel rendel-
kező, de kiszolgáltatott – burmai beván-
dorló dolgozik. A többség a hazájukban 
folyó szörnyű elnyomás elől menekült 
el, ám a munkaerő pótlása érdekében a 
thai kormány is támogatja a bevándorlá-
sukat.13 Az ország különleges gazdasági 
övezeteket létesít a határ mentén; 2016-
ban két újat is felavattak Mae Sotban.14

Hiába nőtt a gazdaságnak a munkaerő 
iránti igénye már a nyolcvanas évek ele-
je óta, a thai kormány nem hozott létre 
a szingapúrihoz vagy a malajziaihoz ha-
sonló, a bevándorlók, vendégmunkások 
vagy a külföldi szakképzetlen emberek 
foglalkoztatását elősegítő intézmény-
rendszert. Thaiföld stratégiája egészen 
más: az éves regisztrációt és a legalizálást 
választotta a bevándorlás menedzselésé-
hez. A külföldiek alkalmazásáról szóló, 
még 1950-ben hozott  törvényben, amely 
az 1979-es bevándorlási törvényig volt 
hatályban, már ez a módszer szerepelt. 
Az utóbbi rendelkezés tizenkettedik sza-
kasza pedig lehetőséget ad a kormánynak 
arra, hogy a regisztrációt alapvető szabá-
lyozási eszközként alkalmazza, s mind-
azokat, akik esetében az nem történik 
meg, deportálhassa.

Ez a megoldás ugyanakkor gazdasági 
korlátot is jelent mind a vendégmunkások, 
mind a közvetítői rendszer számára. A ki-
lencvenes évek óta ugyanis a deportálás 
azt igyekszik szolgálni, hogy ne kelljen 
hosszú időre a rendőrség által működtetett 

intézményekben tartani a bevándorlókat, 
és ott az esetleges erőszaknak kitenni 
őket. A rajtaütések során (különösen a 
határok mentén) „fennakadt” azon sze-
mélyeket, akik nem a regisztrációs rend-
szerbe tartozó munkahelyen dolgoznak, 
vagy akiket egy alvállalkozó által szer-
vezett munkán találnak – az építkezések 
jellemzően ilyenek –, azonnal illegá-
lis bevándorlónak minősítik. Az állami 
rendszerbe viszont gyakorlatilag csak a 
szex- és a kiskereskedelmi, illetve az ét-
termi és szállodai munka tartozik bele. 
S minthogy a menekültek és a becsem-
pészett emberek ritkán rendelkeznek 
megfelelő papírokkal, sokszor előfordul, 
hogy nem is abba az országba deportálják 
őket, ahonnét jöttek.15

2016-ban nagyjából 3,5 millió be-
vándorló élt Thaiföldön, akik közül há-
rommillió dolgozott; ők az ország teljes 
munkaerejének 7 százalékát tették ki. 
E jelentős számú külföldiből 2,3 millió 
származott Mianmarból.16 Hogy ponto-
san hogyan működik a regisztráció, azt 
nem lehet tudni: a leggyakoribb bírálat 
éppen amiatt éri, hogy magas az illegá-
lis bevándorlók száma, akik később ma-
guk is részt vesznek az embercsempészet 
szervezésében. Ez utóbbi pedig a kizsák-
mányolás, a rabszolgamunka, a prostitú-
ció stb. melegágya. Az Amerikai Egye-
sült Államok megítélése szerint Thaiföld 
2010-ben még a kettes, 2014-ben azon-
ban már a hármas, vagyis a legrosszabb 
kategóriába került az embercsempészet 
tekintetében.17 Ha az elégtelen thai admi-
nisztrációt kívánjuk jellemezni, a követ-
kező adatok elég sokat mondanak el róla: 
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míg a regisztráltaknak a teljes munka-
erőn belüli aránya 1996-ban 41 százalék 
volt, a következő évben már csak 9 száza-
lékot tett ki; 2000-ben megint kedvezőbb 
lett a helyzet (67 százalék), majd 2002-re 
29 százalékra zuhant. 2003-ra viszont 
ismét 85 százalékra nőtt a legálisan fog-
lalkoztatott külföldi munkaerő aránya.18

Thaiföld a 2000-es évek elején – a 
már meglévő általános bilaterális egyez-
mények keretén belül – egy egyetértési 
nyilatkozatot is aláírt a szomszédos or-
szágokkal, amely révén egy olyan rend-
szert kívánt kialakítani, ami alapján a be-
vándorlókat folyamatosan legfeljebb két 
éven keresztül alkalmazhatják vendég-
munkásként az ország területén. A prog-
ram regisztrációt és személyigazolványt 
biztosít, s a költségeket a foglalkoztató 
a munkás fizetéséből vonja le. A dolgo-
zó így egyfajta adósságcsapdába kerül, s 
a helyzetét nehezíti az is, hogy az egyik 
szerződés lejárta és a meghosszabbításá-
val létrejött újabb munkaperiódus között 
átmenetileg vissza kell utaznia a hazájá-
ba. 2009-ben bevezettek egy nemzetiségi 
vizsgálatot, hogy ki lehessen deríteni a 
jelentkezők személyazonosságát – de leg-
alább azt, hogy melyik országból jöttek, 
s egyben útlevelet is adhassanak nekik, 
ahová a hiányzó vízum bekerülhet. A be-
vándorlók csak ezt követően kaphatják 
meg a két évre szóló zöld munkaköny-
vüket. Az érintettek zömét adó burmai-
aknak az eljárás bevezetése óta fennálló 
helyzetét Inga Gruß „ideiglenes legali-
tásnak” nevezi, s ezzel arra utal, hogy a 
legális és az illegális kifejezés nem jelent 
kellően elválasztható kategóriát a beván-
dorlók jogi helyzetét illetően.19

Mianmar kormánya 2009-ben visz-
szautasította, hogy Thaiföld a dolgozóit 
regisztrálja, s helyette a burmai nemze-
tiséget bizonyító központokat állított fel 
a határ mentén.20 A kétéves szerződések 
– melyeket egyszer lehet meghosszabbí-
tani – nem azt sugallják, hogy a thai kor-
mány a szakképzetlen munkások hosszú 
távú jelenlétében gondolkodna, s erre utal 
az is, hogy a családok számára nem kínál 
fel tartózkodási lehetőséget. Ez általános 
jelenség ugyan a szakképzetlen külföldi 
munkaerő foglalkoztatása terén, de a thai 
valóság az, hogy a legtöbb vendégmun-
kás helyi párt talál magának, s a közös 
gyermek(ek) miatt mégis letelepedni 
kényszerül.21 Mindez azt jelenti, hogy 
míg országos átlagban 5,3 év a külföldi 
munkások thaiföldi tartózkodási ideje, 
addig a burmai határ mentén 9. Termé-
szetesen szakszervezetet nem alakíthat-
nak, hiszen ahhoz thai állampolgárságra 
lenne szükségük, vagyis annak kellene 
születniük,22 s ha be is lépnek néhányan 
egy-egy helyi érdekvédelmi csoportba, 
a nyelvi és kommunikációs nehézségek 
miatt akkor sem maradnak sokáig tagok.

Nem ilyen sanyarú a helyzetük a maga-
san kvalifikált és a szakképzett munká-
soknak. A kormány külföldi tőkét támo-
gató politikája igen sok idegen szakem-
ber foglakoztatását tette lehetővé, habár 
a számuk nem mérhető az országban 
dolgozó szakképzetlenekéhez, hiszen 
2009-ben a diplomatákkal és a hivatal-
nokokkal együtt is mindössze 106 ezren 
tartózkodtak Thaiföldön. Természetesen 
valamennyien engedéllyel dolgoznak, s 
a legtöbben Japánból, valamint Kínából, 
Indiából, a Fülöp-szigetekről, Angliából 
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és az USA-ból érkeztek. Nagyrészt az 
iparban, kisebb részt az oktatásban és 
kereskedelemben vállalnak munkát, és 
– akárcsak Malajziába vagy Szingapúr-
ba – a hozzátartozóik automatikusan 
velük tarthatnak, nem kell külön enge-
délyeztetni az ott-tartózkodásukat.

Némi fejlődés kimutatható a képzetle-
nek adminisztrációjában is. Mint arról 
már szó volt, a szomszédos országokkal 
a 2000-es évek elején aláírt egyetértési 
nyilatkozatok elvileg legális kereteket 
adnak a bevándorlásra, ám az így érke-
zők száma 2009-ben nem érte el a nyolc-
vanezret sem. További engedélyeztetésre 
számíthatnak azok, akik már az ország-
ban tartózkodnak, ha egészségügyi ellá-
tást igényelnek, s persze annak díját is 
befizették.

E lépések nem voltak túl hatékonyak, 
így nem maradt más hátra, mint valami-
képpen regisztrálni a már az országban 
tartózkodókat, s legalább az állampol-
gárságukat megállapítani. A hivatalos 
státusszal nem rendelkező személyek-
nek először 2010 végéig adtak haladékot, 
hogy a nemzeti igazoló bizottságoknál 
megjelenjenek, s további két évet arra, 
hogy a regisztrációs eljárást lefolytassák. 
2006 és 2011 között 550 ezer migráns tet-
te ezt meg; további közel 400 ezer inkább 
a munkavállalói engedélyét hosszab-
bíttatta meg, ám továbbra is adott volt 
számukra az előbbi eljárás lehetősége is. 
1,3 millió fő azonban nem is regisztrált a 
rendszerbe – pedig természetesen rájuk 
is vonatkozott, hogy csak abban a pro-
vinciában élhet(né)nek, ahol regisztrál-
tak –, így tehát illegálisan tartózkodtak 

az országban. Azt is hozzá kell tenni, 
hogy még a regisztráltak egy része is ha-
mis adatokat közölt. Nem meglepő, hogy 
a rendszer kialakításának sikertelenségét 
követően, 2011 után újabb regisztrációt 
hirdetett a thai kormány.

Mindehhez hozzátartozik az is, hogy 
Thaiföld határa nagyrészt hegyvidék, a 
„Zomia” része, így az ott élő népek – a 
jogi státuszukra minden különösebb te-
kintet nélkül – már hosszú évtizedek, év-
századok óta jöttek-mentek, s nem érez-
ték szükségét, hogy a bürokrácia részévé 
váljanak; így 2009-ben csupán 234 ezren 
vártak a honosításukra.23

Látható, hogy bármennyire is fon-
tos elképzelés volt a nyolcvanas évektől 
kezdve, hogy Thaiföld tudásalapú, fej-
lett ipari országgá váljon, a munkaerő-
kölcsönzés rövid távú haszna felülírta 
ezt a programot. Ugyanakkor annak 
szervezetlen, áttekinthetetlen és követ-
kezetlen volta jelentős hátrányt okozott 
a gazdaságnak, és számos konfliktust 
váltott ki a társadalomban. Azzal, hogy 
az ország az elején korlátozta a képzet-
len munkaerő bevándorlását, csupán azt 
érte el, hogy embercsempész-hálózatok 
épültek ki.24 Két lehetőség maradt tehát 
a kormány számára: vagy az említett 
módon megpróbálja a már az országban 
tartózkodó külföldiek személyazonos-
ságát megállapítani, és egy ideiglenes 
útlevelet kiállítani számukra, vagy egy 
ideiglenes útlevél ígéretével közvetlenül 
a szomszédos országokban toboroz to-
vábbi munkaerőt. A két eszközre csupán 
addig lesz szüksége, amíg nem sikerül 
egy egységes szabályozást kidolgozni és 
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a helyzetet rendezni. Az eltartottak, illet-
ve a gyerekek rohamosan növekvő száma 
következtében azonban csupán a felnőtt 
dolgozókra lehet kiterjeszteni az eljárást. 
(Az idegenek alkalmazásáról szóló 2008-
as törvény még az országban illegálisan 
tartózkodók kitoloncolását is felfüggesz-
tette, s egyben bizonyos szektorokban 
megengedte a foglalkoztatásukat.25)

A szakképzetlen munkaerő alkalma-
zásának a feltételeit a következő módon 
szabályozták a 2008-as törvényben: a 
hiányszakmákról listát állítottak össze, 
egyidejűleg a határ menti területeken 
csökkentették a regisztrációs díjat, így 
terület és ágazat szerint is specifikálták a 
foglalkoztatásnövelést. Mindezt a végre-
hajtás erősítésével egészítették ki: az el-
járó hivatalnokok engedélyt kaptak arra, 
hogy bármely olyan létesítménybe előze-
tes engedély nélkül belépjenek, amelyről 
azt feltételezik, hogy illegális munkáso-
kat alkalmaz, s mindenkit letartóztassa-
nak, aki ott helyben nem tudja igazolni a 
munkaviszonyát. A kiegészítő szabályok 
megjelenése nélkül azonban a törvény 
nagyrészt végrehajthatatlan maradt.

2017 júniusában ismét fordult a kocka: 
az akkor kibocsátott uralkodói határozat 
komoly büntetéseket helyezett kilátásba 
azon foglalkoztatók számára, akik en-
gedély nélküli külföldieket alkalmaz-
nak az üzemeikben. A kiróható bírság 
alkalmazottanként akár 24.000 dollár 
is lehet, míg az illegális bevándorlók 
60 és 3000 dollár közötti pénz- és akár 
ötéves börtönbüntetést is kaphatnak.26 
Az új rendelet csupán a korábbi hasonló 
korlátozások ismételt bevezetése, amit 

a kormányzat a törvényesség betarta-
tásával és a munkaerő kihasználásának 
korlátozásával indokol. Ez utóbbit látszik 
igazolni az a passzus, amely szerint a 
foglalkoztatót kell büntetni, ha az az al-
kalmazottat nem arra a munkára osztja 
be, amelyre a szerződése szól. Ugyanak-
kor az emberi jogi szervezetek és termé-
szetesen a nagyobb foglalkoztatók is drá-
kóinak minősítik a szabályt. Jól látható, 
hogy Thaiföld nem talál hatékony módot 
a bevándorlás kezelésére, s csupán a két 
rossz megoldás között váltogat, hol az 
enyhébbet, hol a szigorúbbat választva.

Kivándorlás Thaiföldről

Thaiföld azonban nem csupán hatalmas 
tömegeket befogadó, hanem legalább 
ilyen arányban kibocsátó ország is. A ki-
vándorlás az 1970-es évektől indult meg: 
akkor – elsősorban a gazdaság stagnálá-
sa miatt – a szakemberek egy része jobb 
megélhetést keresett, leginkább az Ame-
rikai Egyesült Államokban. Amint az 
korábban már szóba került, a nyolcvanas 
évektől a kormány is támogatta a kiván-
dorlást, s kormányzati ügynökségek és 
közvetítő cégek segítségével juttatta ki a 
dolgozókat a külföldi foglalkoztatókhoz. 
Ez azonban már a szakképzetlen munka-
erőre vonatkozott: 1995 és 2009 között 
több mint 2,5 millió thait küldtek kül-
földre, s habár az évente kiutazók száma 
az azóta eltelt idő alatt 200 ezerről 
148 ezerre csökkent,27 Thaiföld még ma 
is jelentős kibocsátó országnak számít.

Az utóbbi években a kivándorlók két-
harmada Kelet- vagy Délkelet-Ázsiában 
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maradt, s csupán 28 százalékuk vállalt 
munkát a Közel-Keleten vagy Afrikában. 
Ez a fordulat a nyolcvanas évek végén 
következett be. Addig ugyanis döntően a 
Perzsa-öböl menti országokba igyekeztek 
a thai munkavállalók, ám az ott szerzett 
igen rossz tapasztalataik és a gyorsan 
fejlődő kelet-ázsiai piacok növekvő mun-
kaerőigénye miatt kezdték egyre inkább 
Tajvan, Brunei, Hongkong, Szingapúr és 
Japán munkaerőpiacait előnyben részesí-
teni a korábbiak helyett.28

A tartósan külföldön élők legnagyobb 
(282 ezer fős) thai közössége az Egye-
sült Államokban található; az ottani 
diaszpórát létszámában Németország, 
Tajvan, Kína, Japán és Dél-Korea közös-
sége követi. A thai kitelepülő munkások 
többsége a 2010-es években férfi volt, s 
csupán 16 százalékuk nő, holott a kilenc-
venes években már erős feminizációról 
beszélt a szakma, tekintettel a háztartási 
munka terén megnövekedett keresletre.29 
A többi délkelet-ázsiai országhoz hason-
lóan Thaiföld is foglalkozik a kivándorló 
munkaerővel, de éppen azok közé tarto-
zik, amelyek szerepet játszottak abban, 
hogy a befogadó országokban bevándor-
lást korlátozó intézkedéseket vezettek be. 
A növekvő thai kivándorlás egyre gyak-
rabban vezetett a vízumok határidejének 
túllépéséhez, majd a befogadói oldalon 
letartóztatásokhoz, bírsági eljárásokhoz, 
végül pedig bebörtönzésekhez, kitolon-
colásokhoz.

Akkoriban, amikor növekedni kezdett 
a kivándorlók száma, a thai kormány 
alapvető elképzelése az volt, hogy majd 
folyamatosan gyarapodó bevételre tesz 

szert a hazautalások révén. Ugyanakkor 
semmit sem tett, hogy a közvetítés intéz-
ményi kereteit és a legelemibb munkafel-
tételeket biztosítsa, vagy akár az utóbbira 
vonatkozó garanciákat kikényszerítse a 
thai dolgozókat szerződtető országok-
ból. A kivándorló munkások így gyakran 
szindikátusok áldozatai lettek, 3–10 ezer 
dollár jutalékot kellett fizetniük egy-egy 
szerződésért, s a munkahelyeken is ki-
zsákmányolták őket.30

A kilencvenes években, az akkorra 
már túlterheltté vált nagykövetségei vé-
delmében, de legfőképp a munkaválla-
lók segítése érdekében az említett ázsiai 
országokba munkaügyi attasékat rendelt 
ki a thaiföldi kormány. 2015-re a haza-
utalások már 5,7 milliárd dollárnál is 
nagyobb összeget tettek ki, azonban a ki-
vándorlással párhuzamosan zajló, egyre 
növekvő bevándorlás miatt a Thaiföldről 
történt hazautalások (Kambodzsába, Mi-
anmarba stb.) szintén jelentős mértékűre, 
3,1 milliárd dollárra gyarapodtak. A be-
vándorlásra irányuló és az abból hasznot 
húzó politika mellett a térségben létezik 
egy másik migrációs politikai stratégia 
is, amelynek a legnagyobb haszonélve-
zője a Fülöp-szigetek, ahová 2015-ben 
29,8 milliárd dollárt utaltak haza a kül-
földön dolgozó állampolgárai, míg az or-
szágból kifelé alig volt utalás.31 Thaiföld 
azonban abban a sajátságos helyzetben 
van, hogy egyszerre nagy a bevándorlás 
és a kivándorlás is, ám a kormányzatnak 
egyik folyamatot sem sikerült kellő tuda-
tossággal kontrollálnia.

Thaiföld migrációs politikájáról te-
hát általánosságban elmondható, hogy a 
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nemzetállami érdeket továbbra is alapve-
tően befolyásolják a gazdasági és bizton-
ságpolitikai megfontolások.32 Akárcsak 
a kereskedelmi rezsimek esetében, e 
téren is a fejlettebb gazdasággal rendel-
kező, vagyis a munkaerőt importáló or-
szágoknak áll módjukban, hogy akár a 
bilaterális, regionális vagy multilaterális 
kapcsolatok esetén, akár a nemzetközi 
szervezetekben az alapvető feltételeket 
meghatározzák, és elsősorban a gazda-
sági kérdéseket helyezzék központba. 
Jelenleg igen kevés remény van arra, 
hogy a fogadó országok kötelező erejű 
transznacionális szerződéseket kötnének, 
mert azok gátolhatnák a gazdasági fejlő-
désüket. A térség legfejlettebb, leggazda-
gabb országa, Szingapúr példázza ezt a 
legpregnánsabban: mereven elhatároló-
dik minden olyan bilaterális egyezmény 
megkötésétől, amely akadályozná a szi-
gorúan restriktív migrációs politikáját.33

Vietnam helyzete
a migráció szabályozásában

Kivándorlás Vietnamból

Sok esetben ugyanakkor jelentős forduló-
pontokat találhatunk a nemzetközi ván-
dorlás történetében. Ezek lehetnek akár 
globális gazdasági események (mint pl. az 
olajválság) vagy egy konkrét migrációs 
politikai döntés, mint az 1921-es vagy az 
1965-ös amerikai bevándorlási törvény. 
Vietnam esetében egy gazdasági reform-
csomag, az 1986-ban bevezetett Đổi Mới 
[Újítás] okozta a fordulópontot. Tíz év 

telt már el akkor az ország újraegyesítése 
óta, s a kollektivizáló tervgazdaság még 
mindig csak rohamosan növekvő infláci-
ót és működésképtelen szocialista gazda-
ságot eredményezett. Ekkor a vállalkozó 
szemléletű farmeroktól várták, hogy a 
mentalitásuk a gazdaság és a társadalom 
más területein is éreztesse hatását.34

A hetvenes évek második felében és a 
nyolcvanas években százezrek hagyták 
el az országot összeeszkábált csónakjaik-
ban, s okoztak humanitárius krízist szer-
te a világban. A kambodzsai beavatkozás 
Vietnam és Kína kapcsolatát pedig évek-
re megrontotta: Peking 1979 elején betört 
Vietnamba, hogy katonai beavatkozással 
bírja rá az országot, hogy vonuljon ki 
Kambodzsából – sikertelenül.35

Mindez szintén nem kedvezett az or-
szág gazdaságának, ezért a Vietnami 
Kommunista Párt 6. kongresszusa le-
cserélte a pártadminisztrációt, s egy ún. 
szocialista orientáltságú piacgazdaságot 
vezetett be. A reformok egyik eleme a 
külkereskedelem élénkítése, s az ah-
hoz szükséges ki- és belépési szabályok 
enyhítése volt. A fiatal korszerkezetű és 
magas munkanélküliséggel küzdő ország 
ekkortól vált munkaerőpiaci kibocsátó-
vá. Természetesen más tényezők is köz-
rejátszottak, így pl. az egyesítés után kol-
lektivizált gazdaságokat 1986-ban újra 
privatizálták. Az év utolsó hónapjában 
megszüntették az állami támogatásoktól 
függő központi irányítási rendszert, és 
hangsúlyt helyeztek a piacorientált gaz-
daság létrehozására, így a nem stratégiai 
ágazatokban a magánszektor és az állam 
közötti verseny is lehetővé vált.36 Mindez 
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jelentős belső vándormozgalmat indított 
el.37 Az urbanizáció azonban túl hirtelen 
történt, a városok nem tudták felszívni 
a munkaerőtöbbletet, így az is egyfajta 
tolóerőként hatott a kivándorlásra, míg 
az országon belüli tartós csatornákat ho-
zott létre, amelyekkel később évtizedig 
kétségbeesetten igyekezett megbirkózni 
a kormányzat, ezért korlátokat állított a 
nagyvárosokba és egyes vidékekre költö-
zés elé.38

A nyolcvanas évek második felében 
az ország vezetése kereste a gazdasági 
kapcsolatokat az addigra már barátinak 
tekintett szocialista országokkal, így a 
meghatározó célpont az idő tájt Kelet-
Európa és a Szovjetunió volt, majd az 
utóbbi összeomlását követően Kínával is 
javulni kezdett a viszony.39 A volt Szov-
jetunióból azóta már nagyrészt vissza 
is költöztek a vietnamiak. Kelet-Euró-
pában a legfontosabb partner az akkori 
Csehszlovákia, Bulgária és Kelet-Né-
metország volt, amelyek jelentősége ma 
sem elhanyagolható: egyrészt még min-
dig jelentős számú vietnami közösség 
él Csehországban, különösen Prágában és 
környékén,40 másrészt az ázsiai országnak 

a 2000-es évek közepétől a kifejezett 
gazdaságpolitikai céljai közé tartozik, 
hogy a külföldi munkaerőt növelje, s az 
ez irányú célországok között szerepel a 
Cseh Köztársaság is.41

A szomszédos országokkal való kap-
csolat e tekintetben természetesen speci-
ális előnyt élvezett, hiszen a határok mel-
lett húzódó térségeket ősidők óta át meg 
átszőtték a családi, kereskedelmi kap-
csolatok, így az ott zajló népességmoz-
gást könnyen fel lehetett élénkíteni.42 Az 
Indokínai-félsziget országai nem csupán 
történelmileg jelentettek egységes terüle-
tet az ott élő kereskedők és egyéb utazók 
számára, hanem ma, a posztszocialista 
korszakban is egyre inkább áttörik a ha-
tárok jelentette gátakat az élénkülő gaz-
dasági kapcsolatok.43

 A gazdasági szempont és a migrációs 
politika összekötése tehát már a nyolcva-
nas évek átfogó reformjai között megje-
lent, a kétezres években pedig konkrét 
cselekvési tervvé vált. Maga a munka-
erőexport az 1991. évi 370 sz. kormány-
határozattal vált valósággá. Ez a jogsza-
bály hívta életre a munkaközvetítő cége-
ket, szabályozta a működésüket, majd az 

2. táblázat
A hazautalások mértéke: be- és kiutalások 2014-ben (millió dollár)44

Országok Hazautalás az országba Hazautalás az országból
Mianmar 3 103 773
Laosz 60* 69
Vietnam 12 000 -
Thaiföld 5 655 3 118
Kambodzsa 377 219

* 2013-as adat.
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1998. évi 41 CT/TW pártdirektíva révén 
vált hosszú távú stratégiává.45 A mun-
kaügyi minisztérium – a kormánynak 
a kiküldött munkaerő számának s ezzel 
egyben a hazautalások összegének a nö-
velésére vonatkozó tervével összhangban – 
átfogó képzési és tréningprogramba kez-
dett. A szabályozás központi szerve a mi-
nisztérium kereteiben működő Határon 
Túli Dolgozók Osztálya, amely a cégeket 
létrehozza, a fő eszközét pedig a kétolda-
lú kapcsolatok jelentik, amelyek biztosít-
ják a foglalkoztatás alapvető követelmé-
nyeit. A minisztérium által engedélyezett 
munkaerő-közvetítő cégek száma 1992-
ben 37, 2001-ben azonban már 168 volt. 
2010-re is csupán eggyel lett kevesebb: 
30 privát, 98 állami, a többi vegyes tu-
lajdonban működött.46 A minisztérium 
feladata a szabályozás és az ellenőrzés is.

Vietnamnak ma már egyre inkább ki-
emelt célpontja a kelet-ázsiai régió, így 
a kiutazó munkaerő érdekében elsősor-
ban Tajvan, másodsorban Korea és Japán 
nagy foglalkoztatóit keresik meg. Ez az 
egyik legfontosabb tényező, amely ha-
tással lesz a közeli jövő migrációs tér-
képére. A vietnami bérek (jelenleg havi 
átlag 200 dollár) várhatóan a következő 
évtizedekben is alacsonyak maradnak, a 
munkaerőpiaci kínálat 2033-ig nagy va-
lószínűség szerint nőni fog. A 200 dol-
láros átlag igen nagy jövedelemkülönb-
ségeket takar: vidéken a bérek messze 
elmaradnak attól, és a munkaerőpiaci 
kínálat is jóval nagyobb, mint a nagy-
városokban. A kivándorló vietnamiak 
a maláj mezőgazdasági állásokban 90 
és 140 dollár között keresnek, ami jóval 

magasabb bér, mint amit otthon megkap-
hatnak; a közel-keleti építkezéseken pe-
dig a havi átlagjövedelem már 300–450 
dollár között mozog. Élesen kiugró bért 
jelentenek azonban a kelet-ázsiai ipari 
munkalehetőségek: Korea és Japán nagy-
vállalatai ugyanis 2015-ben például havi 
700–900 dollárt fizettek a bevándorló 
munkaerőnek.47

A be- és kivándorlás csatornái
Vietnamban

A Vietnamot érintő másik jelenség, hogy 
a gazdasági bővülés máris a növekvő be-
vándorlás jeleit mutatja – igaz, bizonyos 
szektorokban a munkaerőtöbblet várha-
tóan még évekig táplálni fogja a kiván-
dorlást is, melynek nettó értéke 2017-ben 
is csupán -0,3 volt ezer főre számítva.48 
Mindez 2015-ben az első bevándorlási 
törvény elfogadására késztette az or-
szágot.49 A jogszabály húszféle vízumot 
hozott létre, mindegyiknek a kiváltása 
hasonló dokumentációhoz kötött, ám el-
térő időtartamra szólnak. A befektetők 
számára megalkotott vízum öt évre ad 
tartózkodási engedélyt, míg a munka-
vállalói mindössze kettőre. A törvény 
azonban nem csupán az olyan aktuális 
problémákat igyekszik megoldani, mint 
az illegális belépés vagy az országban 
elkövetett törvénysértések – amelyek 
kiutasítással és 2000 dollárig terjedő 
bírsággal sújthatók –, hanem arra is ki-
tér, hogy a munkaerő-közvetítőknek és 
a munkáltatóknak milyen feltételek tel-
jesítésére, a hatóságokkal való milyen 
nemű együttműködésre van szükség az 
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országba importált munkaerő esetén. Az 
utóbbiaknak pl. monitorozási felelőssé-
gük van.50 A bevándorló, főként építke-
zéseken dolgozó kínai munkások száma 
azonban még alacsony: 2015-ben csupán 
nem egész 73 ezer volt.51

Jelenleg tehát a jelentősebb kérdés a 
kivándorlás, és bár a munkaerőexport ré-
vén 2014-ben mindössze 100 ezer vietna-
mi hagyta el az országot, ez a szám máris 
a kétszerese a minisztérium által terve-
zettnek,52 ráadásul a kivándorlás folya-
matának számtalan egyéb csatornája is 
létezik, amelyek folyamatosan alakítják 
azt és az ahhoz alkalmazkodni igyekvő 
politikai döntéshozatalt.

Egy ilyen jelenség például a beházaso-
dás, amely elsősorban a gazdagabb orszá-
gok, így Tajvan és Korea esetében öltött 
jelentős méreteket. Koreában megjelen-
tek a házasságközvetítő cégek, amelyek 
– habár ezt Vietnamban egyelőre törvény 
tiltja – feleségeket importálnak a rurális 
térségeket érintő sajátságos elvándorlás 
következtében otthon, a női foglalkozta-
tás növekedése és az aránytalan urbani-
záció miatt pedig egyedül maradt első-
szülött férfiaknak. A Dél-Koreába és Taj-
vanba így beutaztatott feleségek főként 
a kevésbé fejlett gazdaságú országokból 
érkeznek. A nők számára ez elsősorban 
anyagi okok miatt előnyös: 2001 és 2013 
között csak Tajvanba 120 ezer vietnami 
menyasszony érkezett, akik ott férjet is 
találtak maguknak.53

Ugyancsak egy sajátos migrációs csa-
tornát jelentenek a vietnami diákok. 
Az első csoportokat még a nyolcvanas 
években kezdte a kormány a szocialista 

országokba küldeni. A maiak leginkább 
Ausztráliában, Kínában és az Egyesült 
Államokban, valamint európai országok-
ban tanulnak. Nagyjából százezer fiatal-
ról van szó, akiknek a 90 százaléka saját 
maga fizeti a költségeit, s noha éppen 
az említett országokban, különösen az 
USA-ban és Nyugat-Európában a legdrá-
gább a felsőoktatás, 2000 és 2014 között 
mégis 700 százalékkal nőtt ott az ottani 
egyetemekre beiratkozott vietnami hall-
gatók száma.54

Habár az 1991-es 370. sz. kormány-
rendeletet háromszor is kiegészítették, 
módosították, a kivándorlást szabályo-
zó átfogó törvény csak 2006-ban lépett 
életbe.55 A rákövetkező évtizedben a kor-
mánynak számtalan nehézséggel kellett 
megküzdenie. A 2009. évi 71 sz. minisz-
terelnöki határozat nyomán a minisztéri-
um igyekezett a hatvankét legszegényebb 
negyed, kerület dolgozóit külföldre kül-
deni, hogy esélyt adjon nekik a boldogu-
lásra. Mindezt egyfajta esélyegyenlőségi 
szempont alapján tette, ám csupán kevés 
munkást sikerült a Közel-Keletre és Ma-
lajziába küldenie, s közülük is nagyjából 
ötezer embert még az alkalmazás előtt 
visszaküldtek.56 A munkaközvetítő cé-
geknek ráadásul a határozat értelmében 
száz százalékos vietnami tulajdonban 
kell lenniük, s a működési feltételeik 
is meglehetősen nehézkesek; díjat sem 
szedhetnek, így csupán kisszámú mun-
kást tudnak évente kiközvetíteni. 2010-
ben tizenhét olyan cég volt, amelynek 
ezernél több főnek sikerült munkát talál-
nia külföldön; a többség száznál is keve-
sebb alkalmazottat tudott kiközvetíteni.57
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A privatizáció is csupán elméleti ma-
radt, hiszen a cégek nagy része állami tu-
lajdonú, sőt 2012 óta még a magáncége-
ket is nyugdíjazott hivatalnokok felügye-
lik. Létezik ugyan egy 2003-ban alapított 
egyesületük, ám annak az elnöke is egy 
korábbi minisztériumi tisztviselő. Nem 
állítható, hogy Vietnamban különösen 
erős lenne a civil szféra, így – pl. a Fülöp-
szigetektől eltérően – az NGO-knak nem 
sok szerep jut.58 A 2014. évi 27. sz. kor-
mányrendelet pontosan meghatározza a 
fogadó ország vállalatával kötendő szer-
ződés kitételeit; az egy évre szóló szerző-
dések tartalmazzák a 12 napi szabadsá-
got, a nemzeti ünnepeket, a minimálbért 
– amely nem lehet a hazainál kevesebb –, 
a szállást, a biztosítást, az egészségügyi 
ellátást, stb.59

A feltételeket azonban Vietnam csu-
pán bilaterális egyezmények keretében 
tudja kikényszeríteni. A vietnami dolgo-
zókkal van ugyanis egy sajátságos gond, 
amely más országok bevándorlóival jóval 
ritkábban fordul elő: igen gyakran egy-
szerűen megszöknek a külföldi munka-
helyekről. Emiatt a vietnami munkaerő 
fokozatosan kiszorul a külföldi piacok-
ról, különösen azon országokban, ahol 
viszonylag kevés, ám helyben képzett 
munkaerőre van szükség, és a bérek ma-
gasak. Ilyen például Dél-Korea és Japán. 
Tajvan 2005-ben egyenesen betiltotta a 
vietnami munkaerő toborzását, habár ezt 
a döntést a munkaerőhiány növekvő mér-
téke miatt 2015-ben kénytelen volt hatá-
lyon kívül helyezni.60

A külföldi munkahelyek idő előt-
ti elhagyásának magas aránya mögött 

számtalan ok húzódik meg. Ezek közül a 
legfontosabbak: az illegális közvetítés és 
a hozzá kapcsolódó hiányosságok, a már 
az érkezés előtt megjelenő magas költ-
ségek, de a kelet-ázsiai fogadó országok 
munkaerő-politikája is sok olyan feltételt 
támaszt, amely nehezíti a beilleszkedést – 
nem csoda tehát, hogy sokaknak nem is 
sikerül megküzdeniük a helyzettel. Hoz-
zátartozik azonban természetesen az is, 
hogy az illegálisan vállalt munkák sok-
szor jobban fizetnek, és a költségektől is 
megszabadul a munkavállaló. E nehéz-
ségek összességében nem csupán a viet-
nami migrációs politika kiforratlanságát 
mutatják, hanem a munkájuk elől meg-
szökő munkások sajátságos jelensége 
révén a kelet-ázsiai országok integrációs 
problémáiba is bepillantást nyújtanak.
 
Ahol a migrációs politika
még csak formálódóban van: 
Kambodzsa, Laosz és Mianmar

Elöljáróban le kell szögezni, hogy Kam-
bodzsa, Laosz és Mianmar migrációs 
jogszabály- és intézményrendszere, il-
letve politikája valójában még fejlődése 
kezdeti szakaszában jár. Az Indokínai-
félsziget kommunista múltja és részben 
jelene meghatározó a Mekong menti ál-
lamok migrációjában és annak kezelésé-
ben, de talán még jelentősebb a távolab-
bi múlt összekötő ereje. Éppen ezért Vi-
etnam példája némiképp általánosítható 
is. Mind a négy ország a kezdetén van 
egy, elsősorban a munkaerőt külföldre 
közvetítő és ott védő politikai rezsim 
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kialakításának. Kambodzsa, Laosz és 
Mianmar legfontosabb partnere ebben a 
kérdésben a térség egyetlen kiemelkedő 
gazdasága, Thaiföld, amellyel mindnyá-
jan kétoldalú szerződések keretében mű-
ködnek együtt. A régió egyéb területei 
képezik a munkaerő-közvetítés másod-
lagos célpontját, leginkább Malajzia és 
kisebb mértékben Dél-Korea, de újabban 
Kambodzsa is fogad be migránsokat, fő-
ként szakképzett munkaerőt Vietnamból 
és Kínából.62

A szabályozás három bázisa, a jogalko-
tás, az intézményesülés és a nemzetközi 
kapcsolatok kiépítése mindhárom or-
szágban igen töredezett. Kambodzsában 
először 1995-ben született szabályozás 
a kivándorlásról. A kambodzsai munká-
sok külföldre küldéséről szóló 57/95. sz. 
kormányrendelet célja a khmer migrán-
sok külföldre utazásának és alkalmazá-
sának a szabályozása volt. A rendeletet 
az ENSZ által irányított 1993-as szabad 
választások révén létrejött kormány adta 
ki, azonban túl általánosra sikerült, nem 
szabályozta pontosan a külföldön dolgo-
zó munkások jogait, s így elavultnak és 
elégtelennek bizonyult.63

Valamivel jobb a helyzet a kétoldalú 
kapcsolatok terén. Úgy tűnik, hogy Dél-
kelet-Ázsiában ez lesz a meghatározó 
regulatív eszköz a migráció és általában 
a gazdaság terén, de különösen a munka-
erő-kereskedelemben. A Mekong menti 
országok elsőként – érthetően – Thai-
földdel keresték az ez irányú kapcsolato-
kat, s így annak meghatározó szerep ju-
tott Kambodzsa migrációs politikájának 
formálásában is:64 a két állam hatóságai 
együttműködve fejlesztették azt. Az or-
szág vezetése legutóbb, 2016 tavaszán a 
Fülöp-szigetekkel folytatott e téren bila-
terális tárgyalásokat. A kooperáció hasz-
nos lehet mindkét fél számára, hiszen az 
érdekérvényesítés együtt mindenképp 
könnyebb, ám Kambodzsa egész bizto-
san többet profitálhat a nála jóval előrébb 
tartó szigetország tapasztalataiból. Még 
akkor is, ha a 630 ezer migráns munka-
erőt számláló ország nem tervezi, hogy 
meghatározó ágazatává váljon a munka-
erőexport.65 2011-ben, két évvel Indonézia 
után ugyanis a számos visszaélés és a 
rossz munkakörülmények miatt Kambo-
dzsa is betiltotta a munkaerő-közvetítést 
Malajziába.66 Abban az évben hirdették 

3. táblázat
Az egy főre jutó hazautalások összege a Mekong országaiban, 201461

Országok
Hazautalások 

összege
(millió dollár)

Népesség 
(millió fő)

Külföldön 
élők száma 

(ezer fő)

A külföldön 
élők aránya a 

népességben (%)

Egy főre jutó 
hazautalás 

(dollár)
Mianmar 3.103 53,4 3.139,6 5,9 58,1
Laosz 60 6,7 1.294,2 19,3 9,0
Vietnam 12.000 90,7 2.592,2 2,9 132,3
Thaiföld 5.655 67,7 1.007,3 1,5 83,5
Kambodzsa 377 15,3 1.118,9 7,3 24,6
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ki az 1995-ös rendeletet felváltó 190. sz. 
kormányrendeletet a kambodzsai dol-
gozók magán toborzóügynökségeken 
keresztül történő külföldre küldésének 
irányításáról,67 ám az továbbra is csupán 
igen vázlatos jogi feltételrendszert hozott 
létre.68

Laosz is csak 2002-ben szabályozta 
először formálisan a munkavállalói ki-
vándorlását, s Thaiföld szerepe abban 
is kiemelkedő volt, hiszen kifejezetten 
annak kérésére hoztak létre egy kétol-
dalú egyezményt. Azon kívül csupán a 
2007-es ASEAN-deklaráció védi a laoszi 
vendégmunkások jogait, valamint mind-
két ország tagja a Mekong miniszterei 
emberkereskedelem elleni összehangolt 
kezdeményezése elnevezésű program-
nak. A 2002-es szabályozás folyomá-
nyaként hat nemzet írt alá egy egyetér-
tési nyilatkozatot az emberkereskedelem 
ellen 2004-ben.69 A szintén 2002-es 68. 
sz. miniszterelnöki rendelet szabályozta 
először a laoszi migráns munkavállalók 
külföldre közvetítését, törvényi szinten 
pedig a 2007-es 6. sz. munkajogi törvény 
kezelte a kérdést.

Thaiföld nem véletlenül kezdeménye-
zi a munkaerő-vándorlásnak a szomszé-
dos országokkal közös szabályozását. 
Laoszi polgárok is tömegesen dolgoz-
nak odaát illegálisan, akik részben 
egyszerűen a szegénység elől menekül-
tek oda, vagy a rizsföldeken vállalnak 
idénymunkát a jövedelmük kiegészítése 
érdekében; sokukat azonban egyenesen 
a szüleik kényszerítik arra, hogy munkát 
vállaljanak a szomszédos országban, akik 
ráadásul hiányos vagy félinformációkra 

alapozzák a döntéseiket. A Mekong vidé-
két behálózza a migráció sűrű hálózata: 
rokonok biztosítanak szállást és munkát a 
szegény hozzátartozóknak, barátok segí-
tenek elbújni a hatóságok elől, de a mun-
kaerő-közvetítők is folyamatosan igye-
keznek új meg új munkákra csábítani a 
potenciális munkaerőt jelentő laoszi, mi-
anmari vagy kambodzsai migránsokat.70

Az indokínai országok számára ez nem 
új jelenség, a korlátok közé szorítás azon-
ban igen. A gazdasági haszon felismerése 
és az emberi jogok biztosításának igénye 
mindegyik országban kezd általános fej-
lődéshez vezetni a munkaerő-vándorlás 
szabályozásának terén is. 2016-ban már 
hivatalosan is 900 ezer laoszi dolgozott 
világszerte, közülük 80 ezren regisztrál-
tak Thaiföldön, ráadásul a hivatalosan 
oda küldött dolgozók száma a kétezres 
évek eleje óta folyamatosan nő.71 Thai-
földről – amint az az országról szóló 
részből kiderült – sokan mennek más or-
szágba dolgozni, de a helyi életszínvonal 
emelkedésével egyre nagyobb az igény 
olyan munkák ellátására, amelyekre a 
thaiföldiek már nem hajlandóak.

2009-ben Laosz is beiktatta az első 
bevándorlási jogszabályát, a 136. sz. mi-
niszterelnöki rendeletet, amely egyelőre 
csupán a gazdaság fejlődése érdekében 
beengedett, magasan képzett szakembe-
rek bevándorlási feltételeinek a szabályo-
zását jelentette, de azóta már mind az al-
kalmazással kapcsolatos kikötések, mind 
az egyes szakmákra vonatkozó kvóták 
megszülettek. Az alkalmazás ideje maxi-
mum egy év, amit azonban minden peri-
ódus lejártakor meg lehet hosszabbítani.
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2016-ban Mianmar és Thaiföld mun-
kaerőt szabályozó kapcsolatai már kor-
mányközi megállapodásokban is testet 
öltöttek, s a két munkaügyi miniszter 
további együttműködésben állapodott 
meg a szabályozás fejlesztése érdekében. 
A tervezett új szerződés már nem csupán 
az embercsempészet és az illegális mig-
ráció megfékezésére törekszik, hanem a 
munkavállalók jogainak biztosítását is 
célul tűzte ki,75 ám mindezidáig csupán 
egy bizottság felállítását sikerült elérnie 
a két kormánynak.76 Mindez egy, a Nagy-
Mekong alrégió együttműködésének fej-
lesztésébe is illeszkedő folyamat – hiszen 
Thaiföld már aláírt hasonló munkaügyi 
egyezményt Laosszal, Kambodzsával 
és Vietnammal is –, de előkészíti az 
ASEAN ilyen irányú szabályozásának a 
fejlődését is.

A 2011-ben bevezetett thai bankreform, 
amely négy nagybank számára lehetővé 
tette, hogy külföldi fiókintézményeket 
is alapítsanak, azt eredményezte, hogy 
a hazautalások értéke az az évi 127 mil-
lió dollárról 2014-re 3,1 milliárd dollár-
ra nőtt.77 Ennek ellenére a hazautalások 
során a munkavállalók továbbra is nagy-
részt a hundi informális rendszert hasz-
nálják, amely olcsóbb, ajtótól ajtóig ter-
jedő szolgáltatást kínál, az újaknál lénye-
gesen kiterjedtebb kapcsolattartói körrel 
rendelkezik a fejletlen területeken, és a 
legtöbben megbízhatóbbnak is tartják az 
évszázados intézményt.78

Bár Mianmarban 1962 óta katonai 
diktatúra van, az utóbbi időben – más 
militarista rezsimekhez hasonlatosan – 
demokratikus vagy annak látszó refor-
mokat vezettek be. Ezek közé tartozik a 
politikai foglyok szabadon engedése, az 
ellenzéki pártok szerveződése és a vá-
lasztásokon való indulása, a média na-
gyobb szabadsága és a civil szervezetek 
létrejöttének lehetősége. A munkaügyi 
szervezetek és NGO-k szinte bátorítást 
kaptak a kormánytól.72 A 2015-ös válasz-
tások óta eltelt időszak eredményei talán 
még ennél is jelentősebb változásokhoz 
vezethetnek, s a korábbi politikai me-
nekülthullámot talán teljesen felváltja a 
munkaerőcsere.

Már 1999-ben megszületett a határon 
túli foglalkoztatottakról szóló törvény, 
amely lehetővé tette a magán munkaerő-
közvetítő cégek létrehozását és munka-
ügyi minisztériumi bejegyzését. A ne-
héz körülmények azonban a csempészet 
elleni 2005-ös törvény megszületéséig 
inkább a nem legális munkaközvetítés-
re késztették a cégeket, mintsem hogy a 
rögösebb, államilag elismert utat válasz-
szák. 2006-ban 57 cég regisztrált, s a fő 
célpontjaik azóta is Malajzia, Szingapúr, 
az Egyesült Arab Emírségek, Katar, va-
lamint Dél-Korea és Japán – akárcsak a 
térség munkaerő-kivitellel foglalkozó 
többi országában. A munkaerő természe-
tesen intézmények nélkül is talál munkát 
a szomszédos Thaiföldön, s bár 2003-ban 
a két ország egyetértési nyilatkozatot írt 
alá,73 az még nem eredményezett haté-
kony megoldást.74
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Összefoglalás

Bárhogy is gondolják sokan, a szabályo-
zás kiterjedtsége nem vezet szükségsze-
rűen a migránsok biztonságához. A leg-
több délkelet-ázsiai országban a szabály-
alkotás ugyanis a szakképzetlen munkások 
korlátozására, a számuknak – a piaci igé-
nyeknek megfelelő – rugalmas csökken-
tésére vagy növelésére irányul. A mun-
kavállalókra pedig túlzott adminisztratív 
terhet és költséget ró, ennek következ-
tében gyakran megkerülik a rendszert, 
amivel kiszolgáltatják magukat a mun-
káltatóknak és a munkaközvetítőknek.79

A fejlődést valószínűleg egy nemzetkö-
zileg egységes, de legalábbis közös meg-
egyezésen alapuló szabályozás indíthatná 
meg. A térség országai azonban nehezen 
– vagy leginkább sehogyan sem – szánják 
rá magukat egy ilyen elfogadására: eltérő 
a hozzáállásuk egy, a cirkuláris migrán-
sok szabályozásáról szóló, akár sokolda-
lú, akár kétoldalú egyezmény megkötésé-
hez. A fogadó országok pedig vonakod-
nak bármily kis mértékben is átengedni 
a szuverenitásukat, pl. a határellenőrzés 
terén, még ha sok esetben ők maguk sem 
túl hatékonyak abban. Thaiföld esetében 
jól látható a politikai szándék mögött a 
gazdasági érdek, de legalább ennyire be-
folyásolja a döntések halogatását a közvé-
lemény alakulása is.

A küldő országok általában érdekeltek 
lennének sokoldalú egyezmények meg-
kötésében, s azok által közvetve a saját 
munkanélküliségük és egyéb társadalmi 
feszültségeik enyhítésében, ugyanakkor 
a szabályozás fejlődésével járó korlátok 

komoly kockázatokat jelenthetnek a ki-
vándorlásból származó bevételeikre.80 
Ezt a következtetést már 2004-ben le-
vonta az International Organization for 
Migration a „Berne Initiative” nevű kon-
zultációs programjában.81

A nemzetközi szervezetek leginkább 
egyeztető szerepet tölthetnek be az egyes 
országok migrációs politikai eszközei, 
illetve céljai összehangolásában, ám 
még ez a tevékenység sem igazán haté-
kony. A 2002-ben, Balin létrejött egyez-
tető fórum (The Bali Process on People 
Smuggling, Trafficking in Persons and 
Related Transnational Crime)82 olyan 
interregionális intézmény, amelyben 
Kelet- és Délkelet-Ázsia összes országa 
részt vesz. Rajtuk kívül Óceánia államai 
és Ázsia más térségeinek számos orszá-
ga (Törökországtól Indiáig), összesen 
több mint ötven állam társult az intéz-
ményhez. Szintén tagjai lettek az olyan 
nagy nemzetközi migrációs szervezetek, 
mint az IOM és az UNHCR, valamint az 
UNODC,83 s nagyszámú megfigyelő és 
partner intézmény és ország is bekapcso-
lódott a munkába. A szervezet munkája 
felett Indonézia és Ausztrália elnököl.

A folyamatosan bővülő szervezet ez 
idáig hét miniszteri szintű tanácskozást 
szervezett Balin. A hatodikon, amelyet 
2016 márciusában tartottak, elfogadtak 
egy, az egyre növekvő mértékű és mind 
összetettebbé váló illegális migrációval 
kapcsolatos nyilatkozatot, mely szerint 
annak a regionális és az azon túlnyúló 
kihívásai egyaránt szükségessé teszik a 
közös intézkedések kidolgozását és biz-
tonságos migrációs útvonalak létrehozását. 
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Egyúttal megalapították a Regionális Tá-
mogató Irodát is.84 A fórum céljai – ame-
lyek az eltelt, lassacskán tizenhét év alatt 
nem sokat változtak – azonban túlzottan 
normatívak, s a kritériumrendszere sze-
lektív. Az információcsere és az egyéb 
alapvető kohéziós tényezők mellett legin-
kább a regionális ügynökségek praktikus 
szerepvállalására, a lehetséges intézkedé-
sekre, műveletekre koncentrál, de sem az 
egyes országok potenciális előnyeit, sem 
a megelőzést nem részletezi, s így a tech-
nikák átvételének a lehetőségeivel sem 
foglalkozik.85

A térség országainak népesedéspoliti-
káját – akárcsak a közelmúltban – jelen-
leg is meghatározza a politikai berendez-
kedésük. Arról, illetve a politikai rend-
szerek és a szakpolitikák kapcsolatáról 
egy, a szakpolitikákat és a köztük lévő 
különbségeket és hasonlóságokat bemu-
tató tanulmányban terjedelmi korlátok 
miatt nincs mód részletesen szólni. A dik-
tatórikus rezsimek általában csupán kor-
látozásként, biztonságpolitikai megköze-
lítésből kezelik és értelmezik a határok 
védelmét, a ki- és belépéseket, illetve a 
tartózkodás formáit. Ez persze csak rész-
ben igaz, s erre éppen a szocialista La-
osz vagy az autokrata Mianmar az ékes 
példa. Habár a migrációs politikájuk to-
vábbra is töredékes, s távol áll attól, hogy 
egy kifejlett stratégia jeleit mutassa, a 
gazdasági racionalitás a már meghozott 
döntésekben jól érzékelhető. A további 
előrehaladáshoz pedig nem csupán a jól 
kidolgozott, gördülékeny Fülöp-szigete-
ki migrációs politika szolgál példaként 
– főként thaiföldi közvetítéssel –, de Pe-
kingnek az emigrációra és a diaszpórára 

vonatkozó politikái86 is hatással lehetnek 
majd, ugyanakkor a politikai és gazda-
sági szempontok összeegyeztetésének 
praktikus megoldásai szintén útmutatá-
sul szolgálhatnak. Ehhez Kína történelmi 
szerepe, gazdasági súlya is hozzájárul.

Akármilyen eltérő is a Mekong orszá-
gainak a politikai és gazdasági fejlettségi 
szintje és berendezkedése, illetve bár-
mennyire jelentősek egyikben vagy má-
sikban a szakpolitikákra is ható autok-
rata vonások, a migráció szabályozására 
valamennyiben elsősorban haszonelvű 
szemmel kezdenek tekinteni. Ennek hát-
terében elsősorban az anyagi rászorult-
ságot, a hazautalásokból származó és 
várható bevételeket várnánk, ám a térség 
hagyományosan is rendelkezett „közös 
munkaerőpiaccal”. Történelmi hagyomá-
nyai vannak náluk a mai államhatárokat 
nem ismerő népességmozgásnak. Ebben 
az értelemben az etnikai nacionalizmus 
nem izolálja az egyes országokat, legfel-
jebb a nyelvi nehézségek jelentenek aka-
dályt az integráció tekintetében. A közö-
sen használt nyelv szintén fontos gazda-
sági szempont, ezért azt a régióban tuda-
tosan igyekeznek fejleszteni: a ma még 
gyéren beszélt angolt terjesztik közvetítő 
nyelvként. Ezzel az érintett országok nem 
csupán a kereskedelmi kapcsolataik élén-
kítését kívánják szolgálni, de a tágabb 
térségi integrációt is erősítik.87

Mindez szorosan illeszkedik az ázsiai 
– és szűkebben: a délkelet-ázsiai – térsé-
gen belüli fokozódó gazdasági integrá-
cióhoz, s azon belül is a jellemzően erős 
munkaerőpiaci migrációs csatornákhoz. 
A Mekong országainak a vonatkozó po-
litikái egyelőre igen távol állnak attól a 
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fejlettségi szinttől, amit a Fülöp-szige-
tek képvisel, ugyanakkor azt is érdemes 
szem előtt tartani, hogy a könnyítést 
szolgáló jogszabály-módosítások pozití-
van hathatnak a politikai intézményesü-
lésre, s azon keresztül akár az autoriter 
rendszerek demokratizálódására is.

Ez persze igen messze lesz még a jelen-
legi helyzethez – a kétoldalú kapcsolatok 
szűkösségéhez és az egyes belpolitikai 
korlátokhoz – képest, s az is elképzelhe-
tő, hogy egy piaci rendszerben működő 
ki- vagy bevándorláspolitika nem csak 
demokratikus kormányzati modellben 
építhető ki. A tágabb térség és az azon 
túlnyúló kapcsolatok azonban e tekin-
tetben is erős nyomást jelentenek, hiszen 
az érkező munkások jogainak a biztosí-
tása nehezen kivitelezhető egy, a saját 
polgárai szabadságjogait korlátozó re-
zsimben. A kiszolgáló jogi és gazdasági 
intézményrendszer kiépítése pedig szin-
tén strukturális átalakítást kíván majd. 
Mindezek nélkül az elsősorban kétoldalú 
kapcsolatokban gondolkodó és tervező 
kormányzatok nehezen tudnának szim-
metrikus kapcsolatrendszert kiépíteni, s 
a sokoldalú kapcsolatok máris erős fej-
lesztőerőként hatnak e téren is.
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A világ népességének és vele a fo-
gyasztásnak az ugrásszerű nö-
vekedése, valamint a környezet-

szennyezés nyomán a természet teherbíró 
képessége egyre romlik. A mértéktelen 
fogyasztás, továbbá az állami és a nagy-
vállalati szinten egyaránt tapasztalható 
önző magatartás kibékíthetetlen ellentét-
ben áll azzal a ténnyel, hogy a természet 
erőforrásai végesek, abszorpciós képes-
ségei pedig korlátozottak. Ezt támasztják 
alá azok a globális problémák, amelyek-
kel az emberiség napjainkban kénytelen 

szembenézni. A legsúlyosabb kihívások 
között szerepel az erősödő üvegházhatás, 
az ózonréteg elvékonyodása, az erdőir-
tás következtében fellépő talajerózió, az 
elsivatagosodás, a különböző energia-
források és nyersanyagok kimerülésének 
a veszélye. E folyamatoknak a társada-
lomra gyakorolt hatásaként említhető az 
erőforrások birtoklásáért folytatott helyi 
és nemzetközi konfliktusok számának 
növekedése, valamint a részben környe-
zeti okokkal magyarázható tömeges mig-
ráció.

Törökország, Szíria és Irak kapcsolata
az édesvízelosztás problémájának tükrében

Lechner Zoltán

A tanulmány arra kíván rávilágítani, hogy a népességszám és – azzal párhuzamosan – a fo-
gyasztás növekedése, az éghajlati viszonyok, valamint a régió sajátos politikai földrajza nyo-
mán a közel-keleti vízhiány az utóbbi fél évszázadban egyre súlyosbodó kihívást jelent az ott 
élő közösségek számára. Az írás mindezt a régió két kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fo-
lyója, a Tigris és az Eufrátesz vizének a használatát övező feszültségek bemutatásán keresztül 
vezeti le. A szerző amellett érvel, hogy a Törökország, Szíria és Irak kapcsolatát évtizedek óta 
megnehezítő probléma megoldása kizárólag a háttérben meghúzódó tényezők alapos vizsgá-
latával, valamint az érintett országok egymással szemben tanúsított politikájának felülvizs-
gálatával lehetséges.

The study emphasizes, that the rapid growth of population, the extreme climate, and the 
political geography of the region led to an increasingly worsening water shortage in the 
Middle-East. The study deducts this topic through the analysis of the international tension 
over the water usage of two of the most important rivers of the region, the Tigris and the 
Euphrates. The author argues that the solution of this problem, which is aggravating the 
relations between Turkey, Syria, and Iraq for decades, is impossible without the profound 
scrutiny of the factors behind the international tensions over water, and the revision of the 
policies of the states in question.

* * * 
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Mindezek együttesen rávilágítanak a 
radikális változtatások szükségességére, 
melyek azonban egyelőre váratnak ma-
gukra. A nemzetközi politika szintjén 
számos kezdeményezés indult ugyan a 
környezetvédelem érdekében, de a több-
ségük a problémák érdemi kezelése he-
lyett jellemzően a tünetek enyhítését cé-
lozza, kényszerítő erővel pedig nem bír. 
Társadalmi szinten sem kielégítő a hely-
zet: a fogyasztói társadalmakban, ahol a 
lakosság nem érzékeli közvetlenül annak 
súlyosságát, a környezeti kérdések ritkán 
ütik át a társadalmi közöny falát. Ezért is 
kiemelkedő fontosságú annak tudatosítá-
sa, hogy milyen következményekkel jár a 
természeti kincseink esztelen pusztítása 
és kizsákmányolása; és mit tehetünk an-
nak érdekében, hogy élhető világot hagy-
junk a következő generációk számára.

Tanulmányomban az egyik legsúlyo-
sabb globális kihívással, a vízhiánnyal 
foglalkozom, és három állam példá-
ján keresztül kísérlem meg bemutatni a 
problémának a nemzetközi kapcsolatok-
ra gyakorolt hatását. A vízhiány globális 
és regionális vonatkozásainak ismerte-
tését követően a vizsgált államoknak a 
vízmegosztás terén kialakult konfliktu-
sának a hátterét tárom fel, három fő té-
nyezőre – éghajlat, demográfia, politikai 
földrajz – fókuszálva. Ezután térek rá 
az érintett országok politikai döntéseire 
és egymással való interakcióira. Meg-
látásom szerint Törökország Délkelet-
anatóliai Projektje (Güneydoğu Anadolu 
Projesi, GAP) központi szerepet játszik 
a vízforrások használata körüli feszültsé-
gek fokozódásában, ezért külön fejezetet 

szánok annak bemutatására, majd a kül-
politikai hatásait elemzem – a térség po-
litikai kontextusába ágyazva. Meggyőző-
désem ugyanis, hogy a vízhiány kérdése 
csak több tényező egyidejű vizsgálatával 
értelmezhető. Végül a vízprobléma eny-
hülésének a feltételeit és a kezelése lehe-
tőségeit ismertetem. Annak érdekében, 
hogy vizsgálatom tárgyát minél nagyobb 
objektivitás mellett mutathassam be, ta-
nulmányom megírása során európai, tö-
rök és arab forrásokat egyaránt felhasz-
náltam.

Vízhiány a Közel-Keleten

Napjaink egyik legkomolyabb globális 
környezeti problémája az édesvízkészle-
tek rohamos csökkenése és egyenlőtlen 
eloszlása. A vízhiány a 20. század má-
sodik felétől, a világ népességének és 
azzal párhuzamosan a szükségleteknek 
a drámai növekedésével vált egyre fe-
nyegetőbb jelenséggé. Megtévesztő lehet 
a tény, hogy a Föld felszínének mintegy 
70 százalékát víz borítja, amelynek meny-
nyisége becslések szerint 1,4 milliárd 
köbméter. Ennek az óriási víztömegnek 
ugyanis csupán rendkívül csekély részét, 
2,5 százalékát képezi az emberi fogyasz-
tásra és öntözésre alkalmas édesvíz. Az 
édesvízkészlet jelentős része – mintegy 
kétharmada – is csak jég formájában lé-
tezik, egyharmada pedig a Föld felszíne 
alatt található; a felszíni édesvizek ará-
nya a teljes készleten belül kevesebb, mint 
1 százalék.1
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Az emberi vízfogyasztáson belül a leg-
jelentősebb részre – körülbelül 70 százalé-
kára – a mezőgazdasági termeléshez van 
szükség, 20 százalékot az ipari működés 
emészt fel; a fennmaradó 10 százalék pe-
dig a háztartásokban fogy el. Mivel a víz 
természetes körforgása nem tud lépést 
tartani az egyre növekvő fogyasztással, 
a rendelkezésre álló mennyiség rohamo-
san csökken, így a vízhiány által érintett 
térségek és emberek száma folyamatosan 
nő. Napjainkban mintegy 700 millió em-
ber néz szembe szélsőséges vízhiánnyal; 
az ENSZ becslése szerint ez a szám 2025-
re eléri az 1,8 milliárdot.2 Az ugrásszerű-
en megnőtt vízigény – a népességszám 
növekedése mellett – szoros összefüg-
gésben áll a világgazdasági körforgásba 
az utóbbi évtizedekben egyre aktívabban 
bekapcsolódó és dinamikus gazdasági 
fejlődést produkáló feltörekvő hatalmak 
(például Kína és India) óriási energia-
éhségével. A helyzetet tovább súlyos-
bítja a globális klímaváltozás jelensége, 
amelynek következtében egyre nagyobb 
kiterjedésű területek sivatagosodnak el, 
valamint emelkedik a tengerszint, ami 
miatt a folyók sótartalma fokozatosan nő. 
Gondot jelent továbbá, hogy a vízhiány 

által leginkább sújtott államok egy része 
korszerűtlen csatornahálózatot működtet 
és elavult öntözési technikákat alkalmaz, 
ezért nagymennyiségű víz megy kárba.3

Az édesvízkészletek szűkössége mel-
lett a másik jelentős probléma a rendel-
kezésre álló vízmennyiség rendkívül 
egyenlőtlen eloszlása. Míg a vízben 
viszonylag gazdag országok lakossága 
egyáltalán nem érzékeli a szűkösséget, és 
sok esetben pazarlóan bánik az édesvíz-
zel, addig a vízben szegény régiókban az 
emberek nap mint nap szembesülnek an-
nak hiányával. Ez utóbbiak egyike a forró 
övezetbe tartozó, csapadékban szegény 
Közel-Kelet. Az ott élő – többségében 
arab – társadalmak fejlődését nagymér-
tékben hátráltatja a súlyos vízhiány, va-
lamint a részben abból fakadó államközi 
konfliktusok magas száma. A térségben 
alapvető probléma a kevés csapadék, 
amely jellemzően szűk területre – azaz 
rendkívül egyenlőtlen eloszlásban –, és 
általában heves esőzések formájában ér-
kezik. Ezt jól szemlélteti, hogy míg az 
éves csapadékmennyiség átlaga Török-
országban megközelíti a 600 millimétert, 
addig Egyiptomban ez az érték alig ha-
ladja meg az 50-et.4 A lehullott csapadék 

Ország Éves csapadékmennyiség 
átlaga (mm/év) Ország Éves csapadékmennyiség 

átlaga (mm/év)
Törökország 593 Szaúd-Arábia   59

Irak 216 Jemen 167
Szíria 252 Egyiptom   51

Jordánia 111 Líbia   56

1. táblázat
A csapadékmennyiség átlaga a Közel-Kelet néhány államában (2014)5
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minimális mennyisége következtében az 
Arab-félsziget és Észak-Afrika a világ 
legszárazabb térségei közé tartozik.

A vízhiány másik alapvető oka az utób-
bi évtizedekben tapasztalható drasztikus 
népességnövekedés. 1980-ban az arab 
országok együttes lakossága mintegy 
165 millió fő volt; ez a szám 2010-re el-
érte a 350 milliót, 2017-ben pedig meg-
haladta a 410 milliót.6 A népességszám-
mal párhuzamosan növekvő vízigénnyel 
a természet regenerációs képessége nem 
képes lépést tartani, így a rendelkezésre 
álló vízkészletek fokozatosan apadnak. 
A World Bank adatai szerint az egy főre 
jutó újrahasznosítható édesvízmennyi-
ség éves átlaga az arab világban 1962-ben 
1213 m3 volt, ez 2014-re a negyedére, 
290 m3-re csökkent. A régió államai közül 

jelenleg Egyiptomban, Jemenben, va-
lamint a Perzsa-öböl (a továbbiakban: 
Öböl) menti monarchiákban a legkritiku-
sabb a helyzet.7

A Közel-Kelet elsődleges felszíni víz-
forrásait folyók biztosítják, amelyek 
vízhozama az elmúlt évtizedek során az 
emelkedő hőmérséklet, a szárazság, va-
lamint a növekvő vízhasználat következ-
tében fokozatosan csökkent. Az alábbi 
táblázat a régió legfontosabb folyóinak 
– Nílus, Eufrátesz, Tigris, Jordán, Orontész – 
adatait összegzi.

Ahogy a táblázat is mutatja, a kiemelt 
folyók mindegyike államhatárokat ke-
resztez, a vizük használata pedig a nö-
vekvő igények és a szűkülő készletek 
miatt állandó feszültségforrást jelent az 
érintett országok között. Az államközi 

Vízgyűjtőterület
(1000 km2)

Hossz
(km)

Átlagos vízhozam
(m3/s) A vízgyűjtőterület államai

Nílus 3173 6693 3472

Egyiptom, Szudán,
Dél-Szudán, Burundi,
a Kongói Demokratikus 
Köztársaság, Eritrea, Etiópia, 
Kenya, Ruanda, Tanzánia, 
Uganda

Eufrátesz   647 2330   1015 Jordánia, Kuvait, Irak, Török-
ország, Szíria,Szaúd-Arábia

Tigris   236 1718 1649 Törökország, Szíria, Irak, Irán

Jordán     20   251     42 Jordánia, Libanon, Szíria, 
Izrael, Palesztina

Orontész     38   448     89 Libanon, Szíria, Törökország

2. táblázat
A Közel-Kelet legfontosabb folyói8
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konfliktus lehetősége jellemzően akkor 
merül fel, amikor a folyó felső szakasza 
mentén fekvő ország – visszaélve a hely-
zetével – zsilipek, gátak, vízi erőművek 
és csatornahálózatok létrehozásával oly 
mértékben csökkenti a folyó vízhozamát, 
hogy a lejjebb elterülő állam számára 
nem jut elegendő víz a szükségletei ki-
elégítésére. A tanulmányban részletesen 
tárgyalandó folyók – a Tigris és az Eufrá-
tesz – mellett a Nílus és a Jordán vizének 
a használata szintén komoly feszültséget 
generál a part menti államok között.

A Nílus kapcsán az Egyiptom–Szu-
dán-, valamint az Egyiptom–Etiópia-
szembenállást érdemes kiemelni. A két 
felvízi állam az 1970-es években nagy-
mértékű folyószabályozási programok 
megvalósításába kezdett a növekvő víz-
igénye kielégítése érdekében, ami rend-
kívül nehéz helyzetbe hozta az alvízi ál-
lamot. Egyiptom vezetői ezért az elmúlt 
évtizedek során több alkalommal is ki-
látásba helyezték, hogy szükség esetén 
fegyverrel fogják biztosítani az ország 
számára nélkülözhetetlen vízhozamot.9 
Az Izrael állam megalapítását (1948) 
követően kibontakozott arab–izraeli 
konfliktusnak pedig már a kezdetektől 
meghatározó eleme volt a vízforrások 
– elsősorban a Jordán, a Jarmuk, vala-
mint a Golán-fennsík vízkészletei és a 
térség felszín alatti forrásai – elosztásá-
nak a kérdése. Az 1967-es, ún. hatnapos 
háborút követően – a Golán-fennsík és a 
Jordán teljes nyugati partvidékének el-
foglalásával – Izrael a térség domináns 
hatalmává vált, a környező arab államok 
pedig vízügyi szempontból az addiginál 

is kiszolgáltatottabb helyzetbe kerültek, 
melynek következtében az egymással 
való viszonyuk is kiéleződött. A vízhi-
ányból fakadó problémákra a mai napig 
nem született megoldás, és az arab társa-
dalmakban végbemenő demográfiai vál-
tozások nyomán megnövekedett vízigény 
miatt a helyzet tovább súlyosbodott.10

A jelentősebb felszíni vízforrásokkal 
nem rendelkező arab országokban – pél-
dául Tunéziában, Líbiában és Libanon-
ban – a szükségletek legalább felét, az 
Arab-félszigeten pedig több mint 80 szá-
zalékát felszín alatti vizek segítségével 
elégítik ki. E vízkészleteket elsősorban a 
mezőgazdaságban használják fel, ugyan-
akkor az apadó felszíni források miatt a 
háztartások szükségletének egyre na-
gyobb hányadát is belőlük fedezik. E ten-
dencia következményeként a felszín alatti 
vizek mennyisége fokozatosan csökken, 
a sótartalmuk pedig növekszik. Mivel e 
források – a korábban említett folyókhoz 
hasonlóan – szintén több ország területét 
érintik, ugyancsak államközi rivalizálás 
tárgyát képezik. „Ezek egyik legnagyob-
bika a núbiai homokkő víztározó rend-
szer, mely mintegy kétmillió négyzetki-
lométerre terjed ki a Szahara keleti része 
alatt, Líbia, Egyiptom, Szudán és Csád 
területén.”11

A Közel-Keleten nem hagyományos 
forrást jelent a sótalanítás, amely során 
erre a célra kialakított üzemekben tenger-
vízből édesvizet állítanak elő. A régióban 
Izrael és az Öböl menti monarchiák hasz-
nálják ki a leghatékonyabban a modern 
technológia adta lehetőséget: az így nyert 
vízkészletek segítségével szükségletük 
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egy jelentős részét tudják fedezni. Az, 
hogy a térség többi állama nem képes 
ilyen mennyiség előállítására, elsősor-
ban az eljárás árával és energiaigényé-
vel magyarázható. Ez utóbbit mutatja, 
hogy Szaúd-Arábia, amely az arab világ 
sótalanítási kapacitásának 35 százalékát 
birtokolja, a teljes kőolaj- és gázterme-
lésének több mint 25 százalékát fordítja 
e célra. Annak tehát, hogy a szegényebb 
arab államok is élni tudjanak a techno-
lógia adta lehetőséggel, alapvető feltétele 
az eljárás energiahatékonyságának az op-
timalizálása.

A téma kapcsán érdemes kiemelni a 
megújuló energiaforrások jelentőségét is. 
Ha a régió államai kiaknáznák a napele-
mekben rejlő potenciált, az abból nyert 
energia segítségével jóval nagyobb meny-
nyiségben lennének képesek sótalanítás 
útján édesvizet előállítani, csökkentve 
ezzel a hagyományos vízforrásokra ne-
hezedő nyomást.12 Emellett a szennyvíz 
újrahasznosítása, valamint az esővíz ösz-
szegyűjtése szintén olyan eljárás, amely 
érdemben járulhat hozzá a vízhiányból 
fakadó problémák enyhítéséhez.13

Összegzésként kijelenthető, hogy a Kö-
zel-Kelet a Föld vízhiány által leginkább 
fenyegetett térségeinek az egyike, a víz-
ügyi helyzet pedig a népességszaporulat, 
valamint a globális klímaváltozás hatá-
sa nyomán az elmúlt évtizedekben csak 
romlott. A vízhiány enyhítésére megol-
dást a modern technológia jelenthet, a 
régió gazdasági, társadalmi és politikai 
problémákkal küszködő országai azon-
ban önerőből nem képesek a technológiai 
fejlődés útjára lépni. Mindez világosan 

rámutat a Közel-Kelet államai közötti 
szoros együttműködés szükségességére, 
amely előtt azonban akadályt képeznek 
a régió történelmi múltjában, vallási és 
közösségi megosztottságában gyökerező 
érdekellentétek.

A Törökország, Szíria és Irak 
közötti vízkonfliktus háttere
és kialakulása

A Tigris és az Eufrátesz a Közel-Kelet 
legfontosabb vízforrásai közé tartozik. 
Az előbbi 1850, az utóbbi 3000 km hosz-
szú, a vízgyűjtő területük összesen mint-
egy 879.790 km2 nagyságú.14 Említést 
érdemel továbbá az Orontész folyó is, 
amely a méretét illetően eltörpül ugyan a 
két „társa” mellett, elhelyezkedése okán 
azonban szintén komoly jelentőséggel 
bír. A régióban a vízhiány kérdése a 20. 
század második felében folyamatosan 
napirenden volt, a 21. században pedig 
– az előrejelzések szerint – a víz egyér-
telműen át fogja venni a térség legfonto-
sabb és a legtöbb konfliktust kiváltó erő-
forrásának a szerepét.15

Amennyiben meg kívánjuk érteni en-
nek az okát, az érintett államok inter-
akcióinak az elemzése előtt a háttérben 
meghúzódó tényezőket szükséges meg-
vizsgálnunk. Az első ezek közül az ég-
hajlat. Amint azt korábban említettem, 
a Közel-Kelet a vízhiány által leginkább 
sújtott területek egyike, a 20. század 
közepe óta pedig a helyzetét tovább sú-
lyosbítja a globális klímaváltozás hatása. 
Az 2. ábrán jól látható, hogy az 1950-es 
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1. ábra
A Tigris, az Eufrátesz és az Orontész folyó vízgyűjtő területe16

Megjegyzés: Az ábrázolt térség nyugati oldalán folyó Orontész Libanonban ered, és Szírián keresztül 
jut el a Földközi-tengerbe.

2. ábra
Az éves csapadékmennyiség alakulása a Tigris és az Eufrátesz vízgyűjtő területén, 

1901–2008 (mm)17
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évektől a Tigris és az Eufrátesz vízgyűj-
tő területén a csapadék időbeli eloszlása 
sokkal egyenlőtlenebb, és egyértelműen 
csökkenő tendenciát mutat. Az évszázad 
második felében és az új évezred első év-
tizedében négy nagyobb aszály is sújtot-
ta a régiót: egy az 1950-es évek végén, 
egy az 1990-es évek elején, kettő pedig a 
2000-es évek folyamán.

Ugyanezen időszakban – ahogyan az a 
harmadik ábrából jól kitűnik – a térség-
beli hőmérséklet alakulása emelkedő ten-
denciát mutat. Érdemes kiemelni, hogy 
1994 óta az éves átlaghőmérséklet folya-
matosan az évszázados átlag fölött mozog, 
2070-re pedig egyes számítások szerint 
akár 3,6oC-kal is meghaladhatja azt.18

A csökkenő csapadékmennyiség és az 
emelkedő hőmérséklet következménye-
ként a Tigris és az Eufrátesz vízhozama 

csökken, és egyre nagyobb területek si-
vatagosodnak el a térségben. A globális 
klímaváltozás hatása emellett abban is 
megmutatkozik, hogy a Perzsa-öböl víz-
szintje lassan, de fokozatosan emelkedik, 
így a folyók vizének sótartalma egyre nő.

A közel-keleti viszonyokat meghatáro-
zó második tényező a régió politikai föld-
rajza. Az első világháború végéig a két 
folyó egésze az Oszmán Birodalom fenn-
hatósága alá tartozott, annak felbomlása 
után a területet az európai nagyhatalmak 
mandátumokra osztották, majd a térség-
ben három független állam jött létre.19 
Az európai gyarmatosítók a vízgyűjtő 
területeket felszabdaló határok megraj-
zolásakor a vízrajz helyett elsősorban a 
gazdasági, etnikai és vallási szempon-
tokat, valamint a saját érdekeiket vették 
figyelembe, így a vízhasználat kérdése 

3. ábra
Az éves átlaghőmérséklet alakulása a Tigris és az Eufrátesz vízgyűjtő területén,

1901–2009 (oC)20
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hamar nemzetközi feszültségek forrásá-
vá vált.21 A folyók hasznosítása kapcsán 
egyértelműen Törökország került a leg-
előnyösebb helyzetbe, ugyanis mindkét 
folyó a területén ered, majd onnan halad 
Szíria és Irak irányába.22 Az 1923-as lau-
sanne-i békeszerződés emiatt külön is ki-
tért a folyók hasznosítására: előírta, hogy 
Törökországnak egyeztetnie kell Irakkal, 
mielőtt bármiféle olyan fejlesztésbe kezd 
az Eufráteszen, amely hatással lehet an-
nak vízellátására.23

A harmadik fontos tényező, amit ki kell 
emelni a fokozódó vízkonfliktus kapcsán: 
az érintett államok népességének dina-
mikus növekedése. 1960 és 2010 között 
Törökország lakossága közel a háromszo-
rosára, Iraké több mint négyszeresére, Szí-
riáé pedig közel ötszörösére emelkedett.             

A lélekszám alakulása a vízigény drasz-
tikus növekedésében is megmutatkozott; 
a leglátványosabban a mezőgazdasági 
termelésben, hiszen az öntözéses gaz-
dálkodás mindhárom ország számára ki-
emelkedően fontos.

Az 1920-as évektől létező feszültség 
ellenére az 1950-es évek elejéig nem ke-
rült sor komolyabb összetűzésre a három 
állam között, a vízforrások hasznosítása 
békés körülmények között valósult meg. 
Az első konfliktus az évtized közepén 
alakult ki, Törökország és Szíria között: 
a feszültséget az generálta, hogy Szíria a 
hatékonyabb öntözés érdekében egy víz-
szabályozót, valamint két duzzasztógátat 
épített az Orontész (arab néven: Ászi) fo-
lyóra,24 s ennek következtében – a török 
álláspont szerint – 90 százalékkal csökkent 

4. ábra
A népességnövekedés üteme a három vizsgált országban (millió fő)25

  Fentről az 1.                              2.                3.
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a folyó vízhozama.26 Törökország ezért 
kemény kritikával illette a szíriai kor-
mányt, és a létesítmények lebontását kö-
vetelte, ám ők ennek nem tettek eleget. 
A két ország viszályát tovább mélyítette, 
hogy Törökország 1952-ben csatlakozott 
a NATO-hoz, míg Szíria a Szovjetunió 
támogatását kereste, így a bipoláris rend-
szerben ellentétes oldalra kerültek. Az 
Orontész miatti feszültségük a mai napig 
fennmaradt, sőt ki is bővült a folyó által 
átszelt Hatay tartomány jogi státuszáról 
folyó vitájukkal.27

Az 1960-as években a két állam kö-
zött az Eufrátesz hasznosítása kapcsán 
is feszültség alakult ki, amelyben köz-
rejátszott, hogy az izraeli hódítások kö-
vetkeztében Szíria elvesztette a Golán-
fennsík vízforrásai feletti ellenőrzést, s 
ez megnövelte a szíriai vízigényt – amit 
Törökország kárára próbált meg kielégí-
teni. Az 1960–1970-es években Irak és 
Szíria között is feszültség bontakozott ki, 
különösen azt követően, hogy az utób-
bi 1973-ban felépítette a Tabka-gátat az 
Eufráteszen, s annak hatására több mint 
20 százalékkal csökkent a folyó vízhoza-
ma.28

Meglátásom szerint tehát a vízhiányból 
fakadó feszültségek súlyosbodása hátte-
rében három fő tényező (a térség éghaj-
lata és a globális felmelegedés; az első 
világháborút követő határrendezésben 
gyökerező megosztottság; valamint a né-
pességnövekedés) húzódik meg, amelyek 
ismerete elengedhetetlen a következő fe-
jezetekben tárgyalandó állami döntések 
és államközi interakciók megértéséhez.

A Délkelet-anatóliai Projekt

Annak, hogy a három ország közötti víz-
konfliktus a hetvenes évek második fe-
lében még fokozódott, az egyik legfőbb 
oka – mint korábban arról már szó esett – 
a Délkelet-anatóliai Projekt kezdete volt. 
A GAP Törökország délkeleti részén, ki-
lenc tartományban (Adıyaman, Batman, 
Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, 
Siirt, Şanlıurfa és Şırnak), összesen kö-
zel 75 ezer négyzetkilométeren (az ország 
teljes területének majdnem 10 százalékán) 
kialakított, gátakból, vízi erőművekből, 
csatornahálózatokból és víztározókból 
álló óriási rendszer.29 Az ország energia-
hordozókban meglehetősen szegényes, 
vízkészletekben azonban – főként a kö-
zel-keleti országokhoz képest – kifeje-
zetten gazdag, így nem meglepő, hogy 
a kormány az energiatermelés lehető leg-
nagyobb hányadát (jelenleg közel 35 szá-
zalékát) vízi erőművek révén biztosít-
ja.30 A projekt emellett a mezőgazdaság 
számára is kiemelkedő jelentőséggel bír, 
ugyanis a csatornahálózatnak köszönhe-
tően hatalmas területek válnak öntözhe-
tővé. A GAP helyszínéül szolgáló délke-
let-anatóliai régió több szempontból is 
előnyös választásnak tekinthető: egyrészt 
a Tigris és az Eufrátesz egyaránt keresz-
tülhalad a vidéken, másrészt hatalmas, 
öntözésre alkalmas területek alkotják, 
harmadrészt pedig a térség jelentős ré-
szén kurdok élnek. Ez utóbbi körülmény 
lehetővé teszi, hogy a projekt a kormány 
egy nem hivatalos célját, a kurd szepara-
tizmus elleni fellépést is szolgálja.31
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Bár a régió víz- és energiaügyi haszno-
sításának szándéka már Kemal Atatürk 
kormányzása idején megfogalmazódott, 
a tervezés csupán az 1950-es években 
indult meg, a projekt megvalósítása pe-
dig az 1970-es években kezdődött el. Az 
akkori kormány döntését sürgőssé tette 
többek között a népességnövekedés, az 
urbanizáció és az iparosodás következté-
ben növekvő vízigény, valamint az évti-
zed olajválságainak a hatása. Az 1980-as 
évek során az eredetileg csak öntözésről 
és energiatermelésről szóló programot 
egy számos ágazatot (pl. az infrastruktú-
rát, az ipart, az egészségügyet, az oktatást 
és a turizmust) érintő, kiterjedt gazdasági 
és társadalmi projektté bővítették.32

A GAP 13 alprojektből áll, közülük 7 
az Eufráteszen, 6 pedig a Tigrisen va-
lósul meg. A tervek szerint összesen 22 
gátat (15 az Eufráteszen, 7 a Tigrisen), 19 
vízi erőművet (12 az Eufráteszen, 7 a Tig-
risen) és egy kiterjedt csatornarendszert 
fog tartalmazni. Mindezzel 7389 MW 
teljesítményre lesz képes, 26.853 GWh 
energiát fog termelni, és közel 1,8 millió 
hektárnyi föld öntözését teszi majd lehe-
tővé (ez az ország arra alkalmas terüle-
tének 20 százaléka), ahol gabonaféléket, 
magvakat és zöldségeket kívánnak ter-
meszteni. A GAP megvalósítása jelenleg 
is folyamatban van; 2018 szeptemberéig 
a tervezett energiaprojektek mintegy 
74 százaléka (19 gát és 13 erőmű), va-
lamint közel 1500 km hosszú csatorna-
hálózat készült el. Az óriásberuházások 
mellett a GAP számos kisebb projektet is 
tartalmaz, melyek a társadalom és a gaz-
daság szinte minden szegmensét érintik. 

Példaként említhető többek között a régi-
óban fekvő települések szennyvízkeze-
lő rendszerének a fejlesztése, erdősítési 
programok, közösségi központok létre-
hozása, illetve közegészségügyi projek-
tek megvalósítása.33

Az elképzelések szerint a GAP je-
lentősen növeli majd a mezőgazdasági 
termelést, élénkíti az ipart, csökkenti a 
munkanélküliséget, mérsékli a regio-
nális különbségeket (Délkelet-Anatólia 
ugyanis az ország egyik legelmaradot-
tabb régiója), valamint hozzájárul az inf-
rastruktúra, az egészségügy és az oktatás 
színvonalának emelkedéséhez. A GAP-ot 
értékelő 2014-es dokumentum szerint a 
projekt néhány pozitív hatása már akkor 
érzékelhető volt a térségben. A 2007-től 
2013-ig tartó időszakban a Délkelet-Ana-
tóliából származó export értéke 3,3 mil-
liárdról 8,9 milliárd dollárra nőtt, a régi-
óban 3 állami és 18 magánkórház épült, 
2003-tól pedig közel 2000 km-rel nőtt 
az autópálya-hálózat hossza. A térség-
beli munkanélküliek aránya azonban a 
befektetések és fejlesztések ellenére sem 
csökkent látványosan: 2008-ban 15,8, 
2013-ban pedig 14,5 százalék volt, ami 
az országos arány alakulásához képest 
– 2007-ben 11, 2013-ban 9,7 százalék – 
nem jelent lényeges eltérést.34

A projektnek természetesen óriási költ-
ségei vannak: a fejlesztések lépéseit és 
költségeit leíró 1989-es ún. mesterterv 
32 milliárd dollárra becsülte a várható 
kiadásokat,35 ami valószínűleg szerény 
becslésnek fog bizonyulni, hiszen a pro-
jektre 2017 májusáig fordított költségek 
mértéke is már körülbelül 28 milliárd 
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dollár volt.36 A kiadásokat az állami pén-
zek mellett elsősorban európai, amerikai 
és kanadai hitelekből fedezik.37

A GAP hivatalos honlapján a fejleszté-
sek ismertetésekor külön fejezetet szán-
tak annak hangsúlyozására, hogy a pro-
jekt a fenntartható fejlődés szellemiségé-
ben fogant és a megvalósítása is ennek 
jegyében történik. A leírás szerint a GAP 
egy embercentrikus, regionális fejlesztési 
projekt, a beruházások pedig kivétel nél-
kül a „méltányos, igazságos, hozzáférhe-
tő és fenntartható fejlődést szolgálják”.38 
A fejlesztési koncepció alapja a fejlődés 
és a növekedés elősegítése a következő 
generációk esélyeinek a veszélyeztetése 
nélkül. A megvalósítás során szem előtt 
tartják a javak igazságos elosztásának, a 
nemi egyenjogúságnak és a környezetvé-
delemnek az alapvető elveit. A frappán-
san megfogalmazott PR-szöveg azonban 
teljes ellentmondásban van a fejlesztések 
bizonyos környezeti hatásaival, valamint 
a kormánynak a régióban élő kurd ki-
sebbséggel szemben tanúsított hozzáál-
lásával (nem is beszélve a beruházások 
külpolitikai vonatkozásairól, amelyekről 
a következő fejezetben lesz szó).

A negatív környezeti hatások közül 
megemlíthetjük az öntözés miatt el-
szikesedő földeket, a nagymennyiségű 
műtrágya- és vegyszerhasználat káros 
következményeit és a térségben élő ve-
szélyeztetett fajok pusztulását. Ennél ta-
lán még nagyobb ellentmondást jelent a 
projektnek a kurd népességre gyakorolt 
hatása. A térségben élő kurdok39 töme-
gei voltak kénytelenek az építkezés miatt 
elhagyni az otthonukat; tiltakozásra sem 

volt lehetőségük: a kormány önkényesen, 
a lakosság megkérdezése nélkül döntött 
a beruházások helyszínéről, majd a fegy-
veres erők bevonásával kezdte meg az 
érintettek kitelepítését. A 2000-es évek 
feléig több száz településről mintegy 
350 ezer főt – többségében kurdokat – 
telepítettek ki. A tavaly átadott, de még 
azóta sem teljesen elkészült Ilısu-gát épí-
tése pedig, amely 2006-ban kezdődött 
meg, újabb 183 települést érintett, és kö-
zel 78 ezer embert kényszerített az ott-
hona elhagyására.40 A kormány ráadásul 
számos esetben olyan területet jelölt ki 
számukra, ahol nem voltak képesek foly-
tatni az addigi életmódjukat, így az érin-
tett kurdok körében megszűnőben van a 
hagyományok egy része és a nagycsaládi 
szociális modell. A beruházásokra kije-
lölt területeken több jelentős vallási és 
kulturális emlékmű is található, melyek 
fennmaradása ezzel veszélybe került – 
egy részük máris megrongálódott vagy 
megsemmisült. A projekt megvalósítása 
például a Tigris mentén fekvő történelmi 
várost, Hasankeyfet is veszélyezteti: a 
12 ezer éves, műemlékekben gazdag te-
lepülés ugyanis az Ilısu-gát működésbe 
lépésekor víz alá kerülhet.41

A GAP tehát a kurdok számára társa-
dalmi és kulturális értelemben egyaránt 
súlyos csapást jelent(ett). Emellett a kor-
mány ki nem mondott célja a fejlesz-
tésekkel a Kurd Munkáspárt (Partiya 
Karkerên Kurdistan, PKK) gyengítése 
is. A török vezetés (valamint számos 
állam és szervezet, köztük az Európai 
Unió) által terrorszervezetként számon 
tartott PKK-nak komoly befolyása van a 
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régióban, így könnyen elképzelhető, hogy 
a kormány szándékosan úgy igyekezett 
kialakítani a különböző létesítmények 
rendszerét, hogy azzal mérsékelje az ösz-
szefüggő kurd etnikumú területek mé-
retét, korlátozza a PKK mozgásterét,42 
valamint – a remélt életszínvonal-emel-
kedés révén – csökkentse a szervezet tá-
mogatóinak a számát.43

A GAP külpolitikai hatásai
és az eszkalálódó vízkonfliktus 
politikai kontextusa

A GAP legfontosabb nemzetközi követ-
kezménye, hogy jelentősen visszaveti a 
Tigris és az Eufrátesz szíriai és iraki víz-
hozamát. A projekt már most – pedig még 
csak a tervezett létesítmények körülbelül 
háromnegyede készült el – erőteljesen 
érezteti a hatását. Beszédes adat, hogy az 
1970-es évek első felében, az építkezések 
megkezdése előtt, az Eufrátesz átlagos 
vízhozama mintegy 720 m3 volt másod-
percenként, de ez Irak területén 2015-re 
260 m3-re esett vissza, a munkálatok vé-
gével pedig még drasztikusabb csökke-
nés várható.44 A nemzetközi probléma 
alapja, hogy Törökország, bár számos 
alkalommal kifejezte a nemzetközi jog 
iránti elkötelezettségét, a vízkészletek-
kel való, saját területén történő rendel-
kezést szuverén jogának, a vízmegosztás 
kérdését pedig magánügynek tekinti. Az 
ország a mai napig érvényesnek tekin-
ti a Turgut Özal elnök (1989–1993) által 
megfogalmazott álláspontot: „sem Szíri-
ának, sem Iraknak nincs több alapja arra, 

hogy kifejezze igényét Törökország vize-
ire, mint Törökországnak az ő olajukra 
vonatkozóan. Ez szuverenitás kérdése. 
Jogunk van hozzá, hogy bármit megte-
gyünk, amit csak szeretnénk.”45

A GAP másik olyan következménye, 
amelynek nemzetközi vonatkozása van, 
a vízszennyezés. Míg az alsó folyásukon 
a vízhozamuk csökken, a rendszer mű-
ködtetése során használt nagymennyisé-
gű műtrágya és vegyszer káros hatásai a 
két folyó egészét, így Szíriát és Irakot is 
érintik.46

A feszültség már akkor kezdetét vet-
te a három állam között, amikor a törö-
kök megkezdték az építési műveleteket. 
A GAP első nagy gátját, a Keban-gátat 
1974-ben avatták fel, egy évvel a szíri-
ai Tabka-gát átadása után. A két létesít-
mény szinte egyidejű működésbe lépése 
válságos helyzetet teremtett Irak számára. 
A bagdadi kormány 1975-ben bejelentet-
te, hogy a gátak miatt az ország területén 
az Eufrátesz vízhozama a korábbi má-
sodpercenkénti 920-ról 197 köbméterre 
zuhant, a drasztikus csökkenésért pedig 
a szíriai kormányt hibáztatta. Mivel Da-
maszkusz nem mutatott hajlandóságot a 
vízhozam növelésére, Irak az Arab Ligá-
hoz fordult. A két ország közötti feszült-
ség közben tovább nőtt, majd 1975 máju-
sában tetőzött, amikor is a szíriai és az 
iraki kormány egyaránt katonákat vezé-
nyelt a határra. A helyzet eszkalálódását 
Szaúd-Arábia közbelépése akadályozta 
meg. A szaúdi közvetítés nyomán a felek 
tárgyalásba kezdtek, s annak eredménye-
ként június 3-án megszületett egy titkos 
egyezmény, amely arról rendelkezett, 
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hogy az Eufrátesz török határtól számí-
tott vízhozamának 58 százaléka Irakot, 
42 százaléka pedig Szíriát illeti.47

Az államközi feszültségek követke-
ző hullámát az váltotta ki, hogy Anka-
ra 1977-ben hozzálátott a második nagy 
duzzasztógát, a Karakaya-gát építéséhez, 
Irak pedig válaszul korlátozta a Török-
országba irányuló kőolajexportját. Az 
utóbbi akkoriban az energiaszükségleté-
nek mintegy 50 százalékát kőolajból fe-
dezte,48 melynek jelentős részét – hiszen 
az ország saját készletei meglehetősen 
szegényesek – importból biztosította. 
Importfüggősége az 1970-es években, a 
török gazdaság fellendülése okán tovább 
erősödött. Ezt kiválóan szemlélteti, hogy 
az 1969-től 1977-ig tartó időszakban a 
török kőolajimport éves mennyisége 2,9-
ről 11,7 tonnára nőtt.49 Az ország legfon-
tosabb beszállítója Irak volt (1977-ben a 
török kőolajimport 30 százalékát biztosí-
totta),50 így az arab állam részéről logikus 
lépés volt, hogy a kőolajat használta fel 
a nyomásgyakorlás eszközeként. Bár Tö-
rökország alternatív forrás révén képes 
volt mérsékelni az iraki lépésből fakadó 
negatív költséghatásokat (1978-ban Irán 
vette át a legfőbb beszállító szerepét), a 
szankció így is kiesést okozott számára, 
ezért a tárgyalások mellett döntött, és bi-
laterális szerződések formájában először 
Iraknak, majd Szíriának is 500 m3/s víz-
hozam fenntartására tett ígéretet.51

A kibontakozó együttműködésnek 
azonban hamar véget vetett, és minden 
addiginál nagyobb feszültséget teremtett 
az Alsó-Eufrátesz Projekt megvalósítása, 
amely az 1980-as években vette kezdetét. 

Az alprojekt részét képezi a gigantikus, 
169 m magas és közel 2 km hosszú Ata-
türk-gát, a 2400 MW teljesítményre ké-
pes Atatürk vízi erőmű, egy több mint 
50 km hosszúságú csatornahálózat, vala-
mint egy 48,7 milliárd köbméteres kapa-
citással rendelkező víztározó. A rendszer 
1990-ben készült el, és azonnal óriási 
vízkiesést okozott az érintett országok-
ban, s ezzel mélypontra juttatta a három 
állam kapcsolatát. Irak az Atatürk-gát 
lebombázásával fenyegetőzött, mire Tö-
rökország a határra vezényelte a fegy-
veres erőit, és kilátásba helyezte a teljes 
vízellátás megszüntetését.52 A pattanásig 
feszült helyzet azonban ezúttal sem veze-
tett összecsapáshoz – részben a második 
öbölháború kitörése miatt, amelynek ha-
tására a „vízkérdés” átmenetileg lekerült 
a napirendről.

A felek a háborút követően, 1992 szep-
temberében, Damaszkuszban ültek ismét 
tárgyalóasztalhoz, ahol az iraki delegáció 
a török határtól számított vízhozamnak a 
másodpercenkénti 500-ról 700 köbmé-
terre emelését követelte. A török küldött-
ség Szíriát és Irakot egyaránt arról biz-
tosította, hogy az Atatürk-gát működésbe 
lépését követő drasztikus csökkenés csak 
átmeneti jellegű volt, és kizárólag tech-
nikai okai voltak, az iraki követelésnek 
azonban nem volt hajlandó eleget tenni, 
így a találkozó érdemi eredmény nélkül 
zárult.53 Ankara azonban betartotta az 
ígéretét: a csökkenés valóban ideiglenes-
nek bizonyult, és az Eufrátesz iraki víz-
hozama fokozatosan emelkedett, 1995-re 
pedig – a bagdadi követelést is meghalad-
va – elérte a 900 m3/s-ot.54
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Az, hogy Irak több ízben is saját gaz-
dag kőolajkészletét és Törökország olaj-
éhségét használta föl az érdekei védel-
mében, rávilágít arra, hogy a vízhiány 
kérdését nem lehet más gazdasági vagy 
politikai ügyektől függetlenül vizsgálni. 
Ezt bizonyítja a török–szíriai ellentéteket 
az 1980–1990-es években még tovább 
szító „kurdkérdés”. A Háfez al-Aszad ve-
zette szíriai kormány ugyanis menedéket 
biztosított a PKK vezetőjének, Abdullah 
Öcalannak, s ezért a török kormány ter-
rorizmus támogatásával vádolta Szíriát, 
és a vízforrások feletti kontrollt alkal-
mazta nyomásgyakorlási eszközként vele 
szemben. Amikor Damaszkusz 1996-ban 
megtagadta Öcalan kiadatását, Ankara 
megszüntette a diplomáciai kapcsolato-
kat, és tovább korlátozta a Szíriába (és 
Irakba) áramló víz mennyiségét.

A nehéz helyzetbe került Szíria végül 
1998-ban, miután a török fegyveres erők 
ismét felvonultak a határára, megszün-
tette a szervezet támogatását és kiutasí-
totta Öcalant. Ezt követte az 1998 októ-
berében aláírt adanai egyezmény, amely 
megalapozta a két államnak a PKK elleni 
együttműködését. Ezután – annak elle-
nére, hogy Törökország folytatta a GAP-
műveleteket – a két ország kapcsolata las-
sú javulásnak indult, a 2000-es években 
pedig látványos fejlődésen ment keresz-
tül. Ebben szerepet játszott többek között 
a Törökország és Szíria által egyaránt 
erősen kritizált 2003-as iraki beavatko-
zás, valamint Rafík al-Harírínek, a Da-
maszkusszal szemben kritikus korábbi 
libanoni miniszterelnöknek a meggyil-
kolása.55 Az utóbbit követően nemzetközi 

nyomás alá került szíriai kormány egyre 
inkább Törökország felé közeledett. Az 
Aszad-adminisztráció Ankara bizalmá-
nak elnyerése érdekében egy komoly dip-
lomáciai gesztust is tett: hivatalosan elis-
merte Törökország fennhatóságát Hatay 
tartomány felett.

A két állam kapcsolata az évtized má-
sodik felében tovább javult, jelentős rész-
ben a 2009-ig külpolitikai tanácsadóként, 
azt követően pedig külügyminiszterként 
tevékenykedő Ahmet Davutoğlu „zéró 
probléma a szomszédokkal” néven el-
híresült külpolitikájának köszönhetően, 
amelynek keretében a török kormány a 
környező államokkal való szorosabb vi-
szony kialakítására törekedett – kultu-
rális, gazdasági és politikai értelemben 
egyaránt. E külpolitika eredménye volt 
többek között, hogy a két állam kül-
ügyminisztere 2007-ben szabadkeres-
kedelmi egyezményt, 2009-ben pedig 
a vízumkötelezettség eltörléséről szóló 
egyezményt írt alá. A török diplomácia 
eredményei közé tartozik továbbá, hogy 
a kormány 2004-től közvetítői szerepet 
vállalt a Golán-fennsík jogállásáról folyó 
szíriai–izraeli területi vitában (amelynek 
szintén igen fontos részét képezi a vízfor-
rások kérdése). A tárgyalásoknak a Gázai 
övezet 2008-as izraeli megszállása vetett 
véget.56 Azt követően a török–izraeli vi-
szony megromlott,57 a török politikusok 
egyre határozottabban foglaltak állást 
a palesztin oldal mellett az arab–izraeli 
konfliktusban, melynek hatására Anka-
ra megítélése sokat javult az arab világ-
ban.58
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A török–szíriai kapcsolatok virágzása 
a vízmegosztás terén is előrelépést jelen-
tett: a két ország több együttműködési 
megállapodást kötött, valamint döntést 
hoztak egy közös technikai bizottság 
létrehozásáról is. Ezenfelül 2004-ben, 
Recep Tayyip Erdoğan egyik szíriai 
látogatása során megszületett egy, az 
Orontész folyó Hatay tartományi részén 
létrehozandó közös gát gondolata. A szim-
bolikus és gyakorlati jelentőséget egyaránt 
hordozó létesítmény megalkotásának ter-
ve arra a felismerésre alapult, hogy közös 
projektekkel és együttműködéssel a víz-
megosztás kapcsán kialakult zéróössze-
gű játszma win-win helyzetté alakítható. 
A Szíria–Törökország Barátság-gát alap-
kövét 2011 februárjában tették le, meg-
valósítása – és azzal együtt a szíriai–tö-
rök vízügyi együttműködés – azonban a 
2011-es szíriai események következtében 
félbeszakadt.59

A 2010 decemberében, Tunéziában 
elkezdődött eseménysorozatban, az 
„arab tavaszban” érintett országok kö-
zül egyértelműen Szíriában alakult ki a 
legsúlyosabb helyzet. A 2011. márciusi 
tüntetések hamarosan polgárháborúba 
torkolltak, amely a környező regioná-
lis hatalmak, valamint a két nagyhata-
lom (az Amerikai Egyesült Államok és 
Oroszország) közvetett, illetve közvetlen 
bekapcsolódásával nemzetközi konflik-
tussá szélesedett. A válságot az Irakban 
megerősödött terrorszervezetnek, az Isz-
lám Államnak (ISIS) a Szíria területére 
való behatolása tovább súlyosbította. Bár 
nem a víz a központi eleme a polgárhá-
borúnak, mégis fontos szerepet játszott a 

konfliktus kialakulásában és elmélyülé-
sében, ugyanis a vízhiány és a szárazság 
miatt az otthonukat elhagyni kényszerü-
lő, földönfutóvá lett gazdálkodók egy ré-
sze önként vagy kényszerből a különbö-
ző milíciákhoz és terrorszervezetekhez 
csatlakozott. A polgárháború során Tö-
rökország az Aszad-rezsimmel szemben 
pozícionálta magát, így a 2000-es évek-
beli közeledés a visszájára fordult, és a 
török–szíriai politikai kapcsolatok ismét 
mélypontra jutottak. Törökország tovább 
folytatta a GAP megvalósítását, a da-
maszkuszi kormány pedig az országban 
uralkodó káosz miatt nem volt képes nyo-
mást gyakorolni északi szomszédjára.60

Irakban a 2003-as amerikai beavat-
kozást és Szaddám Huszein autoriter 
rendszerének bukását követően meg-
kezdődött a demokratikus átalakulás, 
amely azonban korántsem volt békés. 
2005-ben megalakult ugyan az első par-
lament, 2006-ban azonban a rendszervál-
tást megelőzően elnyomott, azt követően 
pedig domináns pozícióba került síita 
többség és a szunnita kisebbség közötti 
feszültség több éven át tartó szektariánus 
erőszakhullámba torkollott. A destabili-
zálódott állam ilyen körülmények között 
nem tudta képviselni az iraki nép érdeke-
it a vízügy kapcsán, pedig a helyzet egy-
re csak romlott.

Miközben ugyanis a szárazság hatá-
sára a Tigris és az Eufrátesz által közö-
sen alkotott folyó, a Satt el-Arab hozama 
egyre csökkent, a Perzsa-öbölben a ten-
ger szintje emelkedett, mindennek követ-
keztében pedig fokozatosan nőtt a folyó 
sótartalma, ami rendkívül káros hatással 
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volt – és van a mai napig – a mezőgazda-
sági termelésre és az édesvízi halászatra 
egyaránt. A két folyó találkozásánál fek-
vő kikötőváros és fontos mezőgazdasági 
központ, al-Kurna például szinte teljesen 
megbénult. A városból harmincezren, a 
teljes déli régióból pedig mintegy százez-
ren voltak kénytelenek elhagyni az ottho-
nukat és északra vándorolni.61

A helyzetet tovább súlyosbította a szin-
tén 2006-ban kezdődött, még a régió 
éghajlati viszonyaihoz mérten is szél-
sőséges aszály, amely több évig elhúzó-
dott, 2009-ben tetőzött, és óriási károkat 
okozott a mezőgazdaságban. Az aszály 
következtében a Tigris iraki vízhozama 
2005-től 2009-ig a negyedére, 1200-ról 
300 m3/s-ra, az Eufráteszé pedig a har-
madára, 550-ről 160 m3/s-ra csökkent.62 
A körülmények hatására Irak egyre na-
gyobb területe válik a vízhiány által 
kritikus mértékben fenyegetetté. Napja-
inkra az ország középső részén találha-
tó város, Karbala termelőinek jelentős 
része a szárazság miatt már elköltözött; 
a főváros, Bagdad bizonyos negyedei pe-
dig teljes egészében a Vöröskereszt által 
biztosított víztől függenek. A szárazság 
a víz minőségére is negatív hatással volt, 
ami elsősorban a fokozódó szikesedésben 
mutatkozik meg.

Irak számára a válságot az ISIS létre-
jötte, majd megerősödése tetőzte be. Az 
eredetileg az al-Káidához tartozó, majd a 
2003-as amerikai beavatkozás következ-
tében kialakult helyzetben előretörő és 
2014-ben formálisan is függetlenné váló 
szervezet jelentős területeket foglalt el 
Irak északi felén, így az ország középső és 

déli részén élő népesség az egyre draszti-
kusabb szárazság és az ISIS harapófogó-
jába került.63 

Bagdadnak ilyen körülmények között 
kellett szembesülnie azzal, hogy Törökor-
szág a GAP keretében megkezdte az Ilısu- 
és a Cizre-gát építését az Irak legfőbb víz-
forrását jelentő Tigris folyón. A két létesít-
mény építése napjainkban is folyamatban 
van, a közeljövőben esedékes beindítá-
suk pedig becslések szerint akár a felére 
is csökkentheti a folyó vízhozamát. Egy 
iraki vízmérnök, Dzsászim al-Aszadí 
számításai szerint Iraknak minimum 
90 m3/s vízhozamra van szüksége a 
fennmaradáshoz. Bár a jelenlegi nemzet-
közi egyezmények értelmében Törökor-
szág köteles 500 m3/s hozamot biztosíta-
ni déli szomszédainak, iraki területen az 
átlagos vízhozam 260 m3/s, száraz, nyári 
időszakokban pedig akár a kritikus érték 
alá is süllyedhet, pedig a szóban forgó két 
gát még nem is működik.

Az építkezések megkezdésekor az iraki 
kormány heves tiltakozását fejezte ki a 
beruházásokkal szemben, s felhívta a vi-
lág figyelmét arra, hogy a Tigris vízhoza-
mának jelentős csökkenése halálos csa-
pást jelentene az ország számára. Ennek 
hatására a külföldi – elsősorban osztrák, 
német és svájci – hitelezők kihátráltak a 
beruházás mögül, a török kormány azon-
ban tovább folytatta az építkezést, immár 
állami pénzből. Az iraki kritikákra An-
kara többek között azt válaszolta, hogy 
Irak jelentősen javíthatna a helyzetén, ha 
nem pazarolna el annyi vizet. Ezzel arra 
utalt, hogy az irakiak által használt, je-
lentősen megrongálódott vagy alapból 
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korszerűtlen csatornarendszerek, illetve 
az elmaradott öntözési technikák miatt 
jelentős mennyiségű víz veszik kárba.64

Következtetések: a vízprobléma 
enyhülésének feltételei
és kezelésének lehetőségei

Az elmúlt évtizedekben tehát a közel-
keleti térségben vízügyi szempontból 
(is) fenntarthatatlan helyzet alakult ki, 
amelynek hátterében az éghajlati válto-
zások, a népességszám növekedése, vala-
mint az első világháborút követő határ-
rendezések húzódnak meg. A probléma 
kezelésének alapvető feltétele az érintett 
államok hatékony együttműködése – a 
2000-es években kibontakozott fegyve-
res konfliktusok azonban komoly aka-
dályát képezik a konstruktív párbeszéd-
nek. A fokozatosan romló tendenciát jól 
tükrözi az adott országokban az egy főre 
jutó újrahasznosítható édesvíz mennyisé-
gének az elmúlt öt évtized során tapasz-
talt változása.

Mint a 3. táblázatból is látható, az évek 
során mindhárom ország esetében je-
lentős csökkenés következett be, ugyan-
akkor az adatok a Törökország és déli 
szomszédai édesvízzel való ellátottsága 
közötti, egyre növekvő különbségre is 

rávilágítanak. Ha ez a tendencia tovább 
folytatódik (és jelenleg számos körül-
mény ezt támasztja alá), az Szíria és Irak 
számára egyaránt katasztrofális követ-
kezményekkel járhat.

Pozitív fordulat egész addig elképzel-
hetetlen, amíg a két ország politikai–tár-
sadalmi helyzete nem rendeződik, hiszen 
anélkül a sikeres tárgyalások és a fejlő-
dés esélye szóba sem jöhet. Bár az ISIS 
Szíriában és Irakban egyaránt vereséget 
szenvedett, a két állam helyzete továbbra 
is bizonytalan. A szíriai polgárháború-
ban a 2015-ös év jelentett fordulópontot: 
Oroszországnak és Iránnak az addig visz-
szaszorulóban lévő Aszad-rezsim mel-
letti közvetlen beavatkozása radikálisan 
átrajzolta az erőviszonyokat, ami Kelet-
Aleppó visszafoglalásával vált nyilván-
valóvá. A győzelmet követően a szíriai–
orosz–iráni csapatok megkezdték az ISIS 
erőinek a felszámolását Kelet-Szíriában; 
a terrorszervezet legfőbb szíriai bázisát, 
Rakkát 2017 októberében foglalták visz-
sza. Ezzel párhuzamosan Oroszország, 
Irán és Törökország 2017 júliusától, az 
ún. Asztana-folyamat keretében tárgya-
lásokat kezdett a még ellenzéki kézen 
lévő területek jövőjéről.65

Törökország, amely a 2015-ös esemé-
nyek nyomán rendkívül nehéz helyzetbe 
került, kénytelen volt megváltoztatni a 

3. táblázat
Az egy főre jutó édesvízmennyiség alakulása a három államban66

1962 1992 2014
Törökország 7873 m3 4072 m3 2947 m3

Szíria 1463 m3 541 m3 371 m3

Irak 4587 m3 1907 m3 1006 m3
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konfliktushoz való hozzáállását, és (ha 
nem is hivatalosan) gyakorlatilag Bassár 
al-Aszad oldalára állt. A török Szíria-po-
litika egyetlen prioritása attól kezdve az 
észak-szíriai kurd autonómia megerősö-
dése és intézményesülése elleni fellépés 
maradt. Irán, amelynek szíriai mozgáste-
rét az ellenzéki csoportokon kívül Izrael 
és Szaúd-Arábia is igyekszik korlátozni, 
szintén az ország területi egységében ér-
dekelt, így a kurd autonómia közös eluta-
sítása közelebb hozta egymáshoz Ankara 
és Teherán álláspontját.67 Szíria jövője 
és a regionális erőviszonyok szempont-
jából tehát egyaránt meghatározó lesz, 
hogy hogyan alakul az Aszad-rezsim és 
a kurdok, illetve Oroszország és a kur-
dok viszonya, valamint hogy az Egyesült 
Államok továbbra is folytatni fogja-e a 
kurdok katonai támogatását.

A polgárháború másik, még lezáratlan 
fejezete Idlib tartomány helyzete, amely 
a szélsőséges ellenzéki csoportok utol-
só nagy bázisa.68 Az „asztanai hármak” 
2019 februárjáig sem tudtak közös ne-
vezőre jutni az ellenzéki enklávé jövőjét 
illetően: Oroszország és Irán támogatja a 
kormányerők offenzíváját, Törökország 
viszont a támadás nyomán kibontakozó 
menekültválságtól tartva ellenzi azt.69 
A szíriai polgárháború tehát láthatóan 
a végéhez közeledik, a konfliktust övező 
helyi, regionális és globális érdekellenté-
tek azonban továbbra is fennállnak.

Irakban a kormányerők 2017 júliusá-
ban foglalták vissza az Iszlám Állam 
által 2014 óta megszállás alatt tartott 
Moszult. A terrorszervezet ezzel elvesz-
tette területi jellegét és konvencionális 

katonai képességeit, a dzsihádisták há-
lózata azonban továbbra is működik. Ezt 
támasztja alá, hogy az elmúlt egy évben 
több, feltehetően az ISIS-hez köthető ter-
rortámadás70 történt az országban. Emel-
lett komoly problémát jelent az állami 
biztonsági erők gyengesége, valamint az 
Iszlám Állam elleni harcban a kormány-
erők oldalán küzdő, ugyanakkor azoktól 
független paramilitáris milíciák jelentet-
te potenciális fenyegetés. Az ország si-
keres talpra állását nagymértékben meg-
nehezíti továbbá, hogy a háború során 
számtalan épület, köztük kórházak, isko-
lák, infrastrukturális javak semmisültek 
vagy rongálódtak meg.71

Komoly veszélyforrást jelent a moszuli 
gát egyre romló állapota is. Az 1980-as 
években, a Tigris folyóra épített létesít-
mény alapzatát ugyanis gipsz alkotja, s 
azt a víz fokozatosan kimossa alóla. A gát 
összeomlása óriási katasztrófához vezet-
ne: egyes becslések szerint akár egymil-
lió ember élete is veszélybe kerülne. Az 
iraki mérnökök az elmúlt évek során az 
építmény alapzatát a víz által kimosott 
lyukak cementhabarccsal való feltölté-
sével próbálták megerősíteni, 2014 folya-
mán azonban a gátat elfoglalta az Iszlám 
Állam, így a munkálatok félbeszakad-
tak, a terrorszervezet kezébe pedig egy 
„tömegpusztító fegyver” került. 2014 
augusztusában az iraki hadsereg kato-
náinak és a kurd pesmergáknak sikerült 
visszafoglalniuk a létesítményt, megaka-
dályozva ezzel a katasztrófát, ám annak 
állapota továbbra is aggasztó.72

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy 
a biztonsági helyzet esetleges javulása 
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nem jelentené a vízhiányból fakadó prob-
léma automatikus enyhülését. A stabili-
tás szükséges, de korántsem elégséges 
feltétel. Ahhoz, hogy ilyen téren valódi 
előrelépés történjen, számos más ténye-
zőre is szükség van.

Alapvető probléma, hogy az ENSZ 
Nemzetközi Jogi Bizottsága által kidol-
gozott, a nemzetközi folyók hasznosítá-
sára vonatkozó New York-i egyezményt 
Törökország nem volt hajlandó ratifikál-
ni. A dokumentum 2014-ben, a 35. állami 
ratifikációval lépett hatályba.73 Az egyez-
mény értelmében a vízparti államoknak 
a folyókat a saját területükön méltányos 
és észszerű módon kell hasznosítaniuk, 
valamint kötelesek minden intézkedést 
megtenni annak érdekében, hogy meg-
akadályozzák a többi államot sújtó je-
lentős kár kialakulását. Bár a szövegezés 
meglehetősen nagy teret enged az önös 
értelmezésnek, a benne megfogalmazott 
pontok elméleti alapként szolgálhatnának 
a három ország számára a helyzet keze-
lésére vonatkozóan, a nemzetközi közös-
ség pedig visszaélés és méltánytalanság 
esetén a szerződésre hivatkozva nyomást 
tudna gyakorolni az államokra. A ratifi-
kálás azonban önkéntes, Törökország pe-
dig ezt nyilvánvalóan nem hajlandó meg-
tenni. Egyesek szerint arra hivatkozva 
lehetne nemzetközi nyomást gyakorolni 
Ankarára, hogy az aláírta az ENSZ gyer-
mekjogi egyezményét, amelyet megsért a 
vízügyi téren hozott döntéseivel.74

A második fontos tényező a közvetí-
tő szereplő bevonásának a lehetősége. 
Az elmúlt évtizedekben a három ország 
rendszerint egymás között, bilaterális 

alapon, számos esetben kemény erő alkal-
mazásával próbálta kezelni a helyzetet. 
A vízhasználat szempontjából hátrányos 
helyzetben lévő államok elsősorban erő 
demonstrálásával – gazdasági szankciók-
kal és fegyveres csapatok mobilizálásá-
val – voltak képesek nyomást gyakorolni 
a földrajzi helyzetükből fakadó előnyök-
kel visszaélő szomszédaikkal szemben. 
Ezt támasztja alá többek között, hogy 
Irak az 1970-es évek második felében, 
ráérezve Törökország interdependencia-
érzékenységére, a kőolajkészleteit nyo-
másgyakorlási eszközként alkalmazta, s 
így képes volt Ankarát tárgyalásra és egy 
kompromisszum elfogadására is rábírni. 
Ez azonban csak átmeneti megoldásnak 
bizonyult.

Az 1980-as években Jordánia és Izrael 
egy vízvita kapcsán az Egyesült Államok 
segítségét kérte. Washington ennek ele-
get is tett, és közvetítőként elősegítette 
a két ország közötti tárgyalások megin-
dulását. Törökországnak, Szíriának és 
Iraknak ebből okulva hasonlóképpen 
kellene cselekednie. Nagy szükség lenne 
továbbá egy közös, nemzetközi tagokat 
is magában foglaló vízügyi bizottság lét-
rehozására is, amely felmérné a vízügyi 
helyzetet, és lefektetné a három állam 
kooperációjának az elméleti alapjait.75 
Együttműködésük gyakorlati bázisaként 
pedig a Szíria–Törökország Barátság-gát 
mintájára kialakítandó közös létesítmé-
nyek szolgálhatnának.

Végül, de nem utolsósorban létfontos-
ságú lenne a vízhasználat hatékonyságá-
nak a javítása. Szíria, Irak és Törökor-
szág a mezőgazdasági gazdálkodás során 
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egyaránt elavult és pazarló agrotechnikát 
alkalmaz, emellett korszerűtlen vagy 
megrongálódott csatornarendszert hasz-
nálnak, így nagymennyiségű víz megy 
kárba, a rossz öntözési módszerek pedig 
újabb és újabb területeket szikesítenek el. 
Előrelépést ilyen téren a teljes szemlélet-
váltás, valamint a korszerű és környezet-
kímélő gazdálkodási technikák alkalma-
zása jelenthetne.

A térségben erre vonatkozóan Izrael 
mutatja az utat. A zsidó állam tengervíz-
sótalanító üzemekben előállított édesvíz-
zel látja el a lakossága egy jelentős részét, 
derítési technikával szennyvizet haszno-
sít újra, az elavult öntözési módszerek 
helyett pedig számítógép által vezérelt 
csepegtetési technikát alkalmaz, amely-
lyel 90–95 százalékosra képes növelni 
a vízhasználat hatékonyságát. A polgár-
háború és terrorizmus által megtépázott 
államok ugyanakkor segítség nélkül, 
önerőből nem tudják kifejleszteni vagy 
beszerezni a drága technológiákat, így az 
ügy kapcsán és a segítségnyújtás terén a 
nemzetközi közösség fejlett államainak 
kell(ene) felismerniük a felelősségüket.76
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Az új olasz kormány a külpolitiká-
jában merőben élesebb, provoka-
tívabb hangot üt meg, mint elődje 

tette, jóllehet egyelőre kevés eredmény-
nyel, hiszen a mozgástere nem tágult, 
ugyanakkor az uniós migrációs politika 
alakítása során nagyobb figyelmet köve-
tel ki magának. Itália kivételes földrajzi 
pozíciója nemcsak az olasz geopolitikai 
lehetőségeket határozza meg alapjaiban, 
hanem az egész mediterrán térség ha-
talmi viszonyait is. A Földközi-tengert 
átszelő, csizma alakú félsziget megkerül-
hetetlen bármilyen, a Mediterráneumot 
átfogó stratégia kidolgozásakor. A jelen 

tanulmány elsődleges célja az ország Lí-
bia-politikájának és a két állam közötti 
kapcsolatok történetének a bemutatása 
a jövőbeni lehetőségek jobb meglátása 
érdekében. Elemzésemben az egységes 
olasz külpolitika kialakulásától kezdő-
dően vizsgálom annak a Líbiához fűződő 
viszonyát.

Fontos időszaknak számít e téren a 
gyarmatosítás kora, amikor is Róma az 
európai riválisaihoz képest megkésve 
szerezte meg az észak-afrikai terüle-
teit, amelyek értékét csak később is-
merte fel igazán. A gazdasági érdekek 
biztosítása (kőolajlelőhelyek kiaknázási 

Olaszország Líbia-politikájának
történeti áttekintése

Molnár Éva Patrícia

A tanulmány az olasz külpolitika három pillére – az atlanti (NATO-) szövetség, az európai 
integráció és a mediterrán geopolitika – közül a harmadiknak az olasz–líbiai vetületét mutatja 
be. A vizsgálat tárgya Itália és Líbia politikai kapcsolata, amelyen keresztül felsejlik az olasz 
mediterrán geopolitika alakulása, fordulatai, érdekérvényesítése. Olaszország különös kap-
csolatot ápol a számára energetikai, gazdasági és biztonságpolitikai jelentőséggel bíró észak-
afrikai állammal, amelyet a földrajzi, történelmi és kulturális összefonódások is megerősíte-
nek. A tanulmány körvonalazza a két ország jelenlegi kapcsolatának történelmi előzményeit.

This study shows the Italian–Libyan dimension of the third element of the Italian foreign 
policy based on three principal elements: the Atlantic Alliance (NATO), the European 
integration and the geopolitical interests in the Mediterranean region. The subject of the 
study is to present the political relationship between Italy and Libya, and the changes, turns, 
and advocacy of Italian geopolicy in relation to the Mediterranean region. There is a strong 
relationship between Italy and Libya in the field of energy production, economy, and security 
policy which is reinforced by the geographic, historical, and cultural similarities. The study 
presents the historical background of the current relation between the two countries.

* * * 
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lehetősége, a tengeri kereskedelem el-
lenőrzés alatt tartása, népes felvevőpiac) 
céljából a „negyedik parton” (la quarta 
sponda) való politikai befolyás megszer-
zése is elengedhetetlen volt Olaszország 
számára. Később, Moammar Kaddáfi 
uralkodása alatt igen hullámzónak bizo-
nyultak az olasz–líbiai kapcsolatok. Ró-
mának egyensúlyoznia kellett az atlanti 
(NATO-) érdekek és a saját geopolitikai, 
geoökonómiai érdekei érvényesítése kö-
zött. Ma pedig nem nézheti közönnyel a 
Kaddáfi bukását követő líbiai válság esz-
kalációját: mielőbb megfelelő és követke-
zetes stratégiát szükséges kialakítania. 
Jelenleg nincs még egy olyan nemzet-
közi konfliktus, amelynek a lehetséges 
megoldásában Olaszország szerepe ily 
nagymértékű lenne. Róma kizárólag egy 
közös európai fellépésben vállalhat sze-
repet, mivel főként gazdasági okokból és 
az esetleges neokolonizációs vádra tekin-
tettel képtelen egyedül cselekedni.

„Quarta sponda”: az egységes 
olasz Líbia (1911–1943)

Egységes Olaszországról politikai vi-
szonylatban 1861-től, II. Viktor Emánu-
elnek az egyesült Itália királyává történt 
kikiáltásától beszélhetünk. Az olasz kül-
politika attól kezdve már nem a széttagolt 
államok szűkös terében gondolkodott, 
hanem az európai színpadon. Az ifjú 
állam – Európa nagyhatalmaitól eltérő-
en – gazdaságilag széttagolt és gyenge 
volt, a katonai ereje is jóval kisebbnek 
számított, és nem rendelkezett megfelelő 

hadiflottával, amely a partszakaszai vé-
delmét biztosítani tudta volna. Cavouri1 
hagyomány az a „kétarcú” külpolitika,2 
amelyet az ország már több mint száz éve 
gyakorol. Ma is tanúi vagyunk annak, 
hogy Itáliának a saját érdekei eléréséhez 
a nagyhatalmak játszmáiban kell manő-
vereznie, s a geopolitikai pozíciójával e 
játszmák során úgy kell élnie, hogy minél 
több, számára prioritással bíró célt elér-
jen.

Az egységes Olasz Királyság szeretett 
volna lépést tartani a gyarmatosító euró-
pai nagyhatalmakkal, ennek érdekében 
Észak-Afrikában kereste a lehetőségeket. 
Itália geopolitikai érdekei a tenger felőli, 
főleg a déli határai védelmét diktálták, 
ami egybeesett a britek érdekével, vagyis 
a francia jelenlét egyensúlyozásával. Ke-
let-Afrika gyarmatosítása és a Szicíliai-
csatorna mindkét oldalának a saját befo-
lyása alá vonása révén Olaszország képes 
lett volna a kereskedelem ellenőrzésére, 
ami akár nagyhatalommá is tehette vol-
na. Otto von Bismarck megállapítása 
szerint „az olaszoknak ugyanolyan nagy 
az étvágyuk a gyarmatosításra, mint az 
angoloknak és a franciáknak, csak rosz-
szabbak a fogaik”3. A századforduló gaz-
dasági fejlődése megadta a kellő anyagi 
löketet, és a terjedő nacionalizmus hábo-
rúpárti hulláma megteremtette a társa-
dalmi támogatottságot is. Az első olasz–
etiópiai háború végét jelentő aduai vere-
ség (1896) otthoni elfelejtetéséhez gyors, 
nagyhatalmi sikereket idéző győzelemre 
volt szükség, amelynek helyszínéül az 
Olaszországnál hatszor nagyobb, gyéren 
lakott, és az „Európa beteg emberéhez”, 
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az Oszmán Birodalomhoz tartozó Líbiát 
jelölték ki.

A századfordulóra megváltozott az 
olasz–francia politika iránya: 1898-ban 
véget ért a két ország vámháborúja, és 
elkezdték az észak-afrikai gyarmati ér-
dekeik összehangolását. A Giovanni 
Giolitti4 vezette diplomácia az antant és 
a központi hatalmak között „egyensúlyo-
zott” az olasz kisebbség lakta határon túli 
területek megszerzése, a balkáni (főleg 
albán területeken lévő) és az észak-afri-
kai érdekeltségei fenntartása, a tengerei 
védelme és a területi befolyása növelésé-
nek érdekében.

Az egykori Római Birodalom két pro-
vinciáját (Tripolitánia és Kireneika) a 
modern kori olasz közéletben pusztán 
„negyedik partként” (la quarta sponda) 
emlegették. A térséget az európai vérke-
ringésbe az olasz gyarmatosítás (1911–
1912) kapcsolta be. A római pénzintézet, 
a Banco di Roma, már 1907-től jelen 
volt Tripoliban, az Oszmán Birodalomba 
történő, amolyan „békés behatolás” cél-
jából.5 A Portának küldött olasz hadüze-
net (1911. szeptember 28.) Tripolitánia és 
Kireneika kiürítését és átadását követelte. 
Már a csapatok átkelését követő néhány 
hónapban kiderült, hogy se nem könnyű, 
se nem gyors sikereket hozó vállalkozás-
ba fogott az olasz hadsereg. A győzelmét 
végül az Oszmán Birodalom ellen irá-
nyuló első balkáni háború segítette elő.

Az Ouchyban aláírt lausanne-i béke-
szerződéssel (1912. október 18.) a Porta 
de facto lemondott Líbia fennhatóságáról. 
Rómában gyarmati ügyekkel foglalkozó 
minisztériumot hoztak létre, kormány-
zóságokat alapítottak Tripolitániában és 

Kireneikában, de hiányzott a gyarmat jö-
vőbeni szerepét meghatározó, következe-
tes stratégia. Az első világháborús rész-
vétel olyannyira kimerítette az olasz gaz-
daságot, hogy nem volt elég erő a líbiai 
tartományok pacifikálásához, a törzsi el-
lentétek kihasználásához. A helyi lakos-
ság, a szenusszi6 mozgalom sejtjei által 
is feltüzelve, szembeszegült a keresztény 
gyarmatosítókkal, és a dzsihádot hirde-
tő mudzsahedin harcosokat segítette az 
olasz hadsereg tizedelésében.7 Az arab 
törzsek összehangolt lázadása arra kény-
szerítette az európai háborúban kimerült 
olasz és brit vezetést, hogy tárgyalóasz-
talhoz üljön a mozgalom képviselőjével, 
Mohamed Idrisz emírrel (a későbbi I. Idrisz 
királlyal), majd – némi kireneikai hata-
lommegosztás árán – fegyverszünetet 
kössön (Acroma, 1917. április 17.).8

Az olaszoknak kevés anyagi forrás állt 
rendelkezésükre a líbiai gyarmat „kézben 
tartására”, ezért a gyarmatosítás révén el-
érhető nagyhatalmi szerep iránti törekvés 
Benito Mussolini hatalomra kerülését 
követően merült fel ismét, a néhai Római 
Birodalom területének a visszaszerzésére 
irányuló terv részeként.

Miután a Mussolini által vezetett fa-
siszta államgépezet megerősödött, Róma 
egyre több figyelmet tudott szánni a leg-
jelentősebb gyarmatára, Líbiára. Ezt jól 
mutatják a térség modernizálási projekt-
jei: a számos kútfúrás és infrastrukturá-
lis beruházás, továbbá középületek, kór-
házak, iskolák, vasút hálózat, repülőterek 
és utak építése (a Tunéziától Egyiptomig 
vezető tengerparti aszfaltburkolatú utat a 
Duce személyesen avatta fel 1937-ben).9
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Líbia gyéren lakott partszakaszai és ki-
kötővárosai (Tripoli és Bengázi) számos 
agrár-, illetve kereskedelmi lehetőséget 
kínáltak, így az országot évtizedek óta 
emigrációs hullámokban elhagyó olasz 
társadalmi rétegek ekkor abban a re-
ményben indultak útnak, hogy földhöz 
jutnak a Földközi-tenger túlsó partján. 
A fasiszta népesedési politika mindezt 
szorgosan támogatta – olyan eszközö-
ket alkalmazott ennek érdekében, mint 
a tengerparti sávnak az anyaországhoz 
csatolása, a helyiek olasz állampolgárrá 
tétele –, de a legfőbb célkitűzései között 
szerepelt az évi húszezer fő kötelező átte-
lepítése annak érdekében, hogy a Líbiá-
ban élő olaszok száma az 1960-as évekre 
elérje az egymilliót.

A telepesek már a gyarmatosítást kö-
vető években jelentősen benépesítették a 
tengerparti sávot, sőt a sivatagi Fezzán, 
a térség harmadik régiója is teljes ter-
jedelmében olasz kézre került, így a 
szenussziakkal kötött megállapodást 
semmibe vevő fasiszta állam 1934-ben 
Líbia néven – erőszakkal – egyesítette a 
tartományokat. A gyarmatosító Itália is a 
klasszikus „képben” tetszelgett: a civili-
záció terjesztőjeként mutatta be magát a 
fasiszta propaganda, és az valahogy ma 
is így él az olasz köztudatban. Valójában 
azonban a térséget elfoglalni és többé-
kevésbé ellenőrzés alatt tartani csak so-
rozatos és tömeges kivégzésekkel, kon-
centrációs és börtöntáborok fenntartásá-
val, valamint a lakosság kiéheztetésével 
tudták.10

A második világháború során a straté-
giai jelentőségű gyarmatról indította meg 

az olasz hadsereg az Egyiptom elleni in-
vázióját. Az észak-afrikai német–olasz 
csapatok a bekerítésüket követően, 1943. 
május 13-án Tunéziában kapituláltak. 
Csak utána indulhatott meg a szövetsé-
gesek szicíliai partraszállása (július 10.), 
ezért az Európa felszabadítása felé vezető 
út első lépése e „déli kapun” való átkelés 
volt.

Olasz erőfeszítések Líbiáért

A később a szövetségesek oldalára átállt 
olasz kormány már a fegyverletételt kö-
vetően elfogadta, hogy le kell mondania 
Etiópiáról, a fasizmust megelőzően szer-
zett gyarmatai (a mai Eritrea, Szomália 
és Líbia) helyzetének a háború utáni ren-
dezésére viszont szeretett volna befolyást 
gyakorolni. A 1947-es párizsi békeszer-
ződés értelmében azonban Olaszország 
de jure elvesztette mindet. Azok ügyét 
egy évvel későbbre halasztották, amikor 
is a négy győztes hatalom képviselőiből 
álló Külügyminiszterek Tanácsa vizsgá-
lóbizottságot állított fel, amely döntésre 
nem jutott ugyan, de azt megállapította, 
hogy „Líbiában nincsenek meg igazán a 
független, szuverén állam megteremté-
séhez szükséges belső feltételek”.11 Ezért 
a líbiai kérdést az ENSZ Közgyűlése elé 
terjesztették, de ott sem született döntés 
arról, hogy a volt gyarmat melyik ország 
gyámsága alá kerüljön.

Az Olasz Köztársaság – pártállástól 
függetlenül – 1947-től minden diplomá-
ciai eszközt megpróbált bevetni annak 
érdekében, hogy legalább Líbia egyes 
tartományait gyámság alatt tarthassa, 



2019. tavasz 57

Olaszország Líbia-politikájának történeti áttekintése

különösképpen a helyi olasz lakosság vé-
delme miatt, amelyet az olasz hadsereg 
kapitulációja után számos atrocitás ért. 
Alcide De Gasperi kereszténydemokrata 
miniszterelnök (1945–1953) a Líbiában 
maradt, többszázezres olasz közösségre, 
a jogaik és az észak-afrikai országban 
befektetett vagyonuk védelmére hivatko-
zott, és úgy vélte, az olasz demokráciából 
és a gazdaság talpra állításának terveiből 
a helyi lakosság is csak profitálna.12 Az 
Olasz-Afrika Minisztérium (Ministero 
dell’Africa Italiana) és az olasz külügy-
minisztérium programjának a részét ké-
pezte többek között a Líbiában élő olasz 
személyekkel való kapcsolatfelvétel, az 
olasz közösség erősítése és képviseletük 
finanszírozása, az olasz gyámságot pár-
toló líbiai pártok szervezése, továbbá a 
helyiekben az olaszokról kialakult nega-
tív kép javítására szolgáló propaganda-
eszközök használata. Carlo Sforza olasz 
külügyminiszter (1947–1951) megpróbált 
egyezséget kötni Robert Schuman ak-
kori francia külügyminiszterrel annak 
érdekében, hogy Tripolitániát egy alkot-
mányos szerződés révén Olaszországhoz 
kössék, viszonzásul pedig felajánlotta, 
hogy az olaszok nem fogják ellenezni 
Tunézia Franciaországhoz csatolását.

Sforza és a brit külügyminiszter, Ernest 
Bevin egyezsége értelmében pedig
• Kireneika nemzetközi gyámság alatt 

maradt volna, brit adminisztrációval;
• Fezzán szintén nemzetközi gyámság 

alatt maradt volna, francia vezetés-
sel;

• 1951 végén Tripolitánia is nemzet-
közi gyámság alá került volna, olasz 
vezetéssel.

Azonban az olaszok mindennemű elő-
készítése hiábavalónak bizonyult, mert 
Tripoliban a tervezet hallatán általános 
sztrájk és polgári engedetlenség bontako-
zott ki, olaszellenes tüntetéseket tartot-
tak, „Halál az olaszokra!” és hasonló szlo-
geneget skandálva olasz zászlót égettek.13 
Nagy-Britannia végül más prioritásokat 
tartott szem előtt a Mediterráneumban, 
így az általa igazgatott Kireneikában 
Idrisz emírnek adta meg a kormányala-
kítási lehetőséget, amivel alapot teremtett 
számára Líbia függetlenségének a köve-
teléséhez.14 Az ENSZ 1952. január 1-jét 
jelölte ki Líbia területi egységesítésére, 
a három tartomány képviselőiből létre-
hozott nemzetgyűlés megalakítására és 
egy alkotmányba foglalt függetlenség és 
szuverenitás kikiáltására.

Az olasz külpolitika új arculata

1949-ben az olasz külpolitika irányt vál-
tott: a gyarmatokért folytatott politikai 
küzdelmet abbahagyták, mert belátták 
annak a gazdasági terhét, a katonai po-
tenciál és a belpolitikai támogatás hiá-
nyát, továbbá nem utolsósorban azért, 
hogy elkerüljék a Nagy-Britanniával és 
az Amerikai Egyesült Államokkal való 
konfrontálódást. Rómának a volt gyar-
matai irányába megnyilvánuló külpoli-
tikai magatartása a mai napig némi tá-
volságtartással jellemezhető, amely alól 
egyedül Líbia jelent kivételt. Ám azzal 
kapcsolatban sem értelmezhetjük politi-
kai felelősségvállalásnak az olasz külügy 
viselkedését, sokkal inkább egy kölcsö-
nös érdekek mentén kialakított partneri 
kapcsolatnak, egymásrautaltságnak.
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A hidegháború során a két ország kap-
csolata politikai szinten igen hullámzó 
periódusokat élt meg, gazdasági téren 
viszont meglehetősen sikeresnek bizo-
nyult. A korszak egyik kulcskérdését 
a Szovjetuniónak a Mediterráneumtól 
való elzárása jelentette, ebből kifolyólag 
Itália pozíciója igencsak jelentőssé vált 
az atlanti politikában, hiszen az olasz 
partokról könnyen ellenőrizhető a hajó-
forgalom Szueztől Gibraltárig, továbbá 
a térség megfelelő volt a balkáni és a kö-
zép-, illetve kelet-európai események fi-
gyelemmel követésére, az esetleges köz-
belépésre. Olaszország a NATO alapító 
tagja, és kiváló földrajzi pozíciója okán 
az Egyesült Államok számára kiemel-
ten fontos szereppel bír. Az országban 
több NATO- támaszpontot létesítettek 
(Aviano, Lampedusa, Sigonella), va-
lamint Nápolyban kapott helyet a szö-
vetség déli szárnyának parancsnoksága 
(AFSOUTH), ahol a 6. amerikai flotta 
állomásozott. A hidegháború kiélezett 
politikai kontextusában markánsan vilá-
gossá vált az olasz külpolitika három pil-
lére: az atlanti, az európai integrációs és a 
mediterrán, amelyek közül hol az egyik, 
hol a másik erősödött, erősödik meg a 
gyakran váltakozó kormányok és egyes 
külpolitikai események hatására.

A mediterrán pillér

Olaszországnak a szuezi válság kapcsán 
mutatott, a támadást elítélő, béketerem-
tő magatartása az USA megelégedését 
szolgálta, és javította az ország pozí-
cióját a nemzetközi diplomáciában. Az 

ENI holdingnak pedig már az 1960-as 
évek óta komoly gazdasági érdekeltsé-
gei voltak a Mediterráneumban. Enrico 
Mattei,15 a vállalat elnöke több ízben is 
kapcsolatot alakított ki szovjet és közel-
keleti olajpiacokkal, utat nyitva ezzel a 
cégnek a nemzetközi energetika világá-
ba. Mattei nyerte el Líbiában elsőként a 
feltárási koncessziókat.

De olasz érdekeltségek nem csak a 
fosszilis energiahordozók terén voltak 
az afrikai országban. Még mindig nagy 
lélekszámú, ám folyamatosan csökkenő 
olasz kisebbség élt (él) a volt gyarma-
ton. A dekolonizációs folyamat során 
felerősödött líbiai nacionalizmus egyre 
sűrűbben torkollott különböző atrocitá-
sokba, s fenyegette az olaszok agrár- és 
kiskereskedői vállalkozásait. Az 1950-es 
évek elején megközelítőleg 45.000 olasz 
nemzetiségű ember élt Líbiában, 1964-re 
ez a szám 27.000-re csökkent; közülük 
24.000 fő Tripoliban lakott.16 A líbiai fél 
jóvátételt követelt az elszenvedett hábo-
rús károk miatt, ám a követelést – akkor 
és azóta többször is – elutasította az olasz 
állam: az indoklás szerint az ország az 
adott időszakban Itália része volt.

Hosszas tárgyalássorozatot követő-
en, 1956. október 2-án aláírták a felek 
az olasz–líbiai kétoldalú egyezményt, 
amelyet egy évvel később, a 843. tör-
vényben fogadott el az olasz törvény-
hozás. A szerződés biztosította az olasz 
kisebbség jogait, a magántulajdonuk vé-
delmét, cserében az olasz állam vállalta 
közel 5 milliárd líra kifizetését Líbiának, 
valamint a gyarmatosítási időkből fenn-
maradt agrárvállalatok tulajdonjogának 
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átruházását. A kifizetés nem háborús jó-
vátételként szerepelt az egyezményben, 
hanem mint a gazdasági újjáépítéshez 
nyújtandó támogatás. A líbiai fél elis-
merte az olasz állam tulajdonjogát közel 
hetven középületre, a diplomáciai érde-
keltségébe eső épületekre, valamint is-
kolákra, kulturális intézményekre vonat-
kozóan.17 Az egyezség gazdaságélénkítő 
hatását jól bizonyítja, hogy a régiek ki-
vándorlás ellenére Líbiában kialakult egy 
új olasz közösség, amelyet technikusok, 
mérnökök, olyan nagyvállalatok munka-
társai alkottak, mint a CORI (AGIP) vagy 
az AMI (EDISON).18 Olaszország „teljes 
jogon” visszatérhetett a nemzetközi vér-
keringésbe, gazdasági potenciáljának 
kiterjesztése pedig megalapozta az olasz 
gazdasági csodát (il boom economico).

A Kaddáfi-korszakban jellemző 
– eltérő – gazdasági
és politikai kapcsolatok

1969. szeptember 1-jén Kaddáfi (1942–
2011), „a forradalom testvéri vezére és 
útmutatója” került hatalomra az akkor-
tól Líbiai Szocialista Népköztársaságnak 
nevezett országban. Diktatúrájának, a 
dzsamáhirijja kiépítésének első körében 
államosította a külföldi bankokat, vál-
lalatokat, kőolaj-kitermelő vállalatokat, 
valamint számos iszlamista törvényt ho-
zott. Kormányzása az iszlám jogrendsze-
ren alapult, betiltotta a pártszervezést és 
a civil kezdeményezéseket, de az iszlám 
terrorizmust és a radikális iszlám képvi-
selőit is üldözte. Ideológiája kezdetben 

a pánarab szerveződésről szólt, majd a 
pánafrikai együttműködések nagy támo-
gatója lett. Kaddáfi a hatalomra kerülé-
sét követően – még a szerződések lejárta 
előtt – kiüríttette a líbiai brit és amerikai 
katonai bázisokat. Korlátozta a kőolaj-ki-
termelés mennyiségét, s ezzel árnövelésre 
kényszerítette a vállalatokat, így „fegy-
verként” használta az energiahordozót. 
A bevételeket hatalma megerősítésére és 
fegyverkezésre költötte, de számos szoci-
ális intézkedést is hozott az oktatás és az 
egészségügy terén. Az 1960-as években a 
Szahara homokja alatt vizet találtak, an-
nak kihasználását tűzte ki célul a „Nagy 
Ember-alkotta Folyó” terve, amely bár 
rendkívül költséges, az elképzelések 
szerint az egész országot behálózó, napi 
6,5 millió köbméter víz szállítására alkal-
mas csatornarendszer lenne.19

Kaddáfi 1970-ben szisztematikusan 
megfosztotta az olasz kisebbséget a kü-
lönleges jogaiktól, státuszuktól és anyagi 
javaiktól. Az olasz nagyköveten keresz-
tül így üzent Rómába: „Líbiát rövid időn 
belül meg kell tisztítani az olasz gyarma-
ti múlt minden maradványától. Azt aka-
rom, hogy minél hamarabb eltűnjenek 
innen [az olaszok].”20 A líbiai diktátor az 
olaszellenes retorikája ellenére gyakran 
kereste a kapcsolatot a különböző diplo-
máciai csatornákon keresztül Aldo Moro 
akkori külügyminiszterrel, a későbbi mi-
niszterelnökkel, és – kevés eredménnyel – 
tárgyalóasztalhoz is ültek Bejrútban. Így 
az év végére mindössze 500 olasz állandó 
lakos, valamint 1800, a helyi hatóságok 
engedélyével rendelkező szakmunkás, 
technikus maradt Líbiában.21 Az Itáliába 
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visszatérők kártérítési igényeivel kapcso-
latos ügyek máig nem zárultak le. A kitele-
pítésben felmerül az olasz vezetésnek az 
1956-os egyezményben foglaltak miatti 
felelőssége is. Kaddáfi pragmatikus po-
litikáját alátámasztani látszik az a tény, 
hogy az ENI-t és a FIAT-ot nem érintette 
az államosítás, sőt e vállalatok további 
előnyöket szereztek a líbiai piacon.22

Kaddáfi alapvető követelése az volt, 
hogy Róma fizessen jóvátételt a gyar-
matosításért, illetve állja a Líbia-szer-
te telepített aknamezők mentesítésének 
a költségeit. Jóllehet e követeléseknek 
konkrét értelemben az olasz állam nem 
tett eleget, ám a kölcsönös érdekek alap-
ján számos és sokrétű gazdasági együtt-
működés született, ami az olasz politika 
gyakorlatiasságát mutatja.

Említésre méltó az 1979-es gazdasági, 
tudományos és technikai együttműködés, 
amely elsősorban a petrolkémiai, mező-
gazdasági, villamossági és infrastruk-
turális szektorban érvényesült. Jellemző 
volt, hogy a líbiai állam részvényekkel 
rendelkezett bizonyos olasz vállalatok-
ban, az olaszoknak pedig jelentős profit-
juk származott a Líbiának eladott fegy-
verekből. Megállapíthatjuk tehát, hogy 
gazdasági síkon rendkívül jól működött 
a két ország közötti kapcsolat. A détente, 
azaz az enyhülés időszakában kevesebb 
figyelem jutott a Mediterráneumra.

Itália félperiférikus szerepe is egyre 
inkább gyengülni kezdett, miközben a 
belpolitikát folyamatos válságok jelle-
mezték. Ezért az az olasz geopolitikai 
álláspont, hogy az ország világpolitikai 
szinten csak akkor kerülhet kedvező 

pozícióba, ha megerősödik a mediter-
rán térségben, ismét előtérbe került, és 
új jelentést nyert.23 Az olasz külpolitika 
egyre inkább központi politikai szerepre 
törekedett a Földközi-tenger térségében: 
Itália a nem arab országok közül elsőként 
ismerte el Kaddáfi Líbiáját, vezetői Ma-
rokkóba, Tunéziába, Egyiptomba és Sza-
úd-Arábiába is ellátogattak, továbbá az 
ország kifejezetten jó kapcsolatot ápolt 
Iránnal (az iszlamista forradalmat meg-
előzően is) és Libanonnal (1982–1984 
között ottani békefenntartó misszióban is 
részt vett). A kivételesen jó viszonyról ta-
núskodott az Iszlám Konferencia főtitká-
rának és több vezető palesztin politikus-
nak a római látogatása. Az olasz diplo-
mácia feladata volt, hogy e kapcsolatokat 
kihasználja és az ország külpolitikájának 
az atlanti és az európai pillérét jelentő 
síkjain is képviselje.

1980-ban a helyzet kiéleződött Olasz-
ország és Líbia között. A stratégiai el-
helyezkedésű Málta semlegességének a 
kérdése körüli összetűzéstől nehezen vo-
natkoztathatóak el ugyanis azok a rejté-
lyes események, amelyek rövid időn belül 
követték egymást. Az olaszok jóformán 
egyedül maradtak azzal a szándékukkal, 
hogy a nyugat-európai politikai struktúra 
a kis szigetországot is integrálja, viszont 
az ígért politikai-katonai segítségnyújtá-
suk után Tripoli egyoldalúan felfüggesz-
tette annak kőolajellátását (június 1.). Ezt 
követően Ustica szigeténél a tengerbe 
zuhant egy olasz utasszállító (június 27.), 
Dél-Olaszországban lezuhant egy líbiai 
felségjelzésű MIG–23-as repülőgép (jú-
lius 18.), a bolognai pályaudvaron pedig 
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egy robbantásos merényletet követettek 
el (augusztus 2.). A különböző összees-
küvés-elméletekre nem kívánok kitérni, 
ugyanakkor az említett események máig 
tisztázatlanok, számos, az „ólomévek” 
idején elkövetett merénylethez hasonlóan.

Giulio Andreotti miniszterelnök az 
1979-es líbiai látogatása alkalmával 
biztosította Kaddáfit arról, hogy Olasz-
ország számára prioritást élvez a me-
diterrán térség politikája.24 Az 1980-as 
évek „kis hidegháborújában” a jelentős 
NATO-bázisok állomáshelyéül szolgáló 
ország nem engedhette meg magának a 
külön utas politikát. Az olasz külpoliti-
kai magatartás tehát (kényszerszerűen) 
ismét az atlanti pillért helyezte előnybe. 
Nem csupán gazdasági vonatkozásban 
volt kellemetlen a helyzet az olasz dip-
lomácia számára, hanem a politikai-ka-
tonai dimenzióban is, különösképpen 
a „sigonellai incidens” során. Ugyanis, 
miután a Palesztinai Felszabadítási Szer-
vezet (PFSZ) azon tagjait, akik 1985. ok-
tóber 7-én elfoglalták az Achille Lauro 
nevű luxushajót, és utasait túszul ejtették 
(egyet meg is öltek), valamint a szerve-
zet vezetőjét és néhány társát szállító 
repülőgépet az amerikai légierő gépei a 
sigonellai NATO-bázisra kényszerítet-
ték, Bettino Craxi miniszterelnök ellen-
szegült Ronald Reagannek a terroristák 
kiadására vonatkozó felszólításának, sőt 
az olaszok a CIA-nak a palesztin terror-
csoportokat támogató Kaddáfi megölésé-
re vonatkozó tervét is kiszivárogtatták. 
A líbiai vezető akkoriban békülékeny 
hangot próbált megütni Rómával szem-
ben, de csúcstalálkozó nem jöhetett létre. 

Az olasz politikának kényesen kellett vi-
gyáznia az egyensúly fenntartására.

Az USA vezetése veszélyt látott a ter-
rorizmust (legyen az palesztin, északír 
vagy olasz) nem csupán a retorikájában 
támogató líbiai diktátorban, Kaddáfi pe-
dig fenyegetve érezte magát, ezért amikor 
a 6. amerikai flotta megindult a Szirtei-
öböl felé, rakétatámadást indított ellene. 
Az Egyesült Államok több alkalommal 
is bombázta Tripolit és Bengázit, de az 
akkori olasz védelmi miniszter, Giovan-
ni Spadolini ehhez nem engedélyezte az 
olaszországi katonai támaszpontok hasz-
nálatát. Líbia ennek ellenére Scud raké-
tákat lőtt ki Lampedusa felé 1986. április 
15-én. A támadásra – amelynek Ameri-
ka-ellenes voltát Kaddáfi is egyértelművé 
tette, amikor az amerikai csapatok Szi-
cíliából való kivonását követelte – olasz 
katonai válasz nem érkezett. A helyzet 
feszültségét növelte, hogy a szicíliai 
Comiso város szélén létesült NATO-bá-
zist nukleáris terhet hordozó, ún. „szár-
nyas rakéták” fogadására alakították ki. 
A diplomáciai krízis jól rávilágított az 
olasz külpolitika állandósult prioritási 
kihívására.

Az 1985-ben kiadott ún. fehér könyv-
ben megfogalmazták Olaszország biz-
tonságpolitikai céljait, melyek között – a 
második világháború óta először – ismét 
a Dél, vagyis a Mediterráneum állt a kö-
zéppontban, az élén pedig egy olyan po-
zíció felvállalásának a kényszerével, mint 
Líbia ügyében, az arab–izraeli konflik-
tusban és a görög–török érdekütközésben 
való közvetítés.
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A líbiai konfliktus fegyveres megol-
dását Róma nem támogatta, viszont a 
Tripolival szembeni, az ENSZ-en belül 
közösen meghozott gazdasági szankciók 
bevezetését igen.25 Kaddáfit a terrorcso-
portok és azok akcióinak a támogatásá-
tól kívánták eltéríteni, s elsősorban a Pan 
Am 103-as, az 1988. december 21-én, a 
skóciai Lockerbie felett felrobbantott já-
rata elleni merénylet gyanúsítottjainak 
az igazságszolgáltatásnak történő kiadá-
sára akarták rábírni. A szankciók körét 
az ENSZ 1992-es 748. számú határoza-
ta terjesztette ki, amely mindenekelőtt a 
Líbiával folytatott fegyverkereskedelem, 
légi közlekedés és nemzetközi diplomáci-
ai kapcsolatok visszaszorítását célozta,26 
és azt 2003-ban, az 1506. számú határo-
zat oldotta fel, miután Tripoli elismerte 
a skóciai repülőgép-szerencsétlenségért a 
kormányt terhelő felelősséget.

Az 1990-es években – részben a szank-
ciók, részben a kőolaj árának esése mi-
att – a nemzetközi porondról kizárt Líbia 
gazdasági válságot élt meg. Olaszország 
maradt az egyetlen kapcsa a nyugati vi-
lággal, így annak gazdasági potenciálja 
egyre inkább növekedett az országban. 
Ahogy Itáliának szüksége volt az ener-
giahordozókra, úgy Líbiának is szüksége 
volt a bevételre, a kitermelési és moder-
nizációs know-how-ra, a munkahelyte-
remtésre és a foglalkoztatottság szintjé-
nek a fenntartására. Ez az érdekkapcsolat 
diktálja ma is az olasz Líbia-politikát.

A bengázi szerződés
és előzményei

Az 1990-es évek elején Olaszországot 
politikai elitváltás, a pártok újraszer-
vezése, az I. köztársaság bukása jel-
lemezte. A II. köztársaság a politikai 
váltógazdaság (alternanza) megjelené-
sével, illetve Silvio Berlusconi „pályára 
lépésével”27 kezdődött. Itália történelmi 
és különlegesnek is nevezhető kapcso-
lata a „negyedik parttal” is egy újabb 
szakaszához érkezett. A Líbiával szem-
beni enyhülést jelezte a két ország kül-
ügyminisztere, Lamberto Dini és Omar 
Musztafá al-Muntaszír  által 1998-ban 
megkötött, a gyarmatosítás okozta károk 
megtérítéséről szóló szándéknyilatko-
zat (Comunicato Congiunto), amelyben 
főszerephez jutott az aknamezők miatti 
kártérítés28 – nemcsak pénzügyi jelleg-
gel, de kórházak építése, tűzszerészi kép-
zési együttműködés révén is –, ugyanak-
kor nem esett szó a kitelepített olaszok 
kártérítéséről.29 Az olasz parlament végül 
nem ratifikálta az egyezményt, de több 
szakterületen is kétoldalú megállapodá-
sok születtek. A szankciók 1992-es fel-
oldását követően Massimo D’Alema mi-
niszterelnök Líbiába látogatott. Kaddáfi 
felhagyott az Amerika-ellenes retoriká-
jával, és többször is az együttműködésé-
ről biztosította a nemzetközi közösséget 
a terrorizmus elleni harc, továbbá az il-
legális migráció, a szervezett bűnözés és 
a kábítószer-kereskedelem felszámolása 
terén.

A Dini–Muntaszír-egyezmény értel-
mében a 2000-es évek elején Olaszország 



2019. tavasz 63

Olaszország Líbia-politikájának történeti áttekintése

Líbiában kórházak építésébe, valamint 
– Kaddáfi követelésének megfelelően – egy 
Tunéziát Egyiptommal összekötő újabb 
tengerparti autópálya-hálózat tervezé-
sébe kezdett. Az új évezred első évtize-
dében sűrűsödtek az olasz–líbiai csúcs-
találkozók, kapcsolatkeresések, miután 
elsőrendű olasz érdek volt Líbia vissza-
kapcsolása a nemzetközi folyamatokba. 
A 2000-ben megszületett olasz–líbiai 
egyezségben információcseréről, beru-
házások ösztönzéséről és védelméről, 
továbbá az illegális bevándorlás megfé-
kezéséről biztosították egymást a felek.30 
Szimbolikus volt Berlusconi 2004-es lí-
biai látogatása, amely – az olaszok kiűzé-
se (1970) óta „a bosszú, a revans napja-
ként” emlegetett – október 7-ére esett. Az 
olasz kormányfő ekkor Tripoliban úgy 
nyilatkozott, hogy „Kaddáfi Olaszország 
és az ő személyes nagy barátja, a szabad-
ság vezére”.31 Augusztus 30. lett a „ba-
rátság napja”, miután Líbiában felavatták 
az ENI által kivitelezett új gázvezetéket, 
a Greenstreamet, és Kaddáfi bejelentette, 
hogy az országában született olaszok ví-
zumkötelezettségek és egyéb nehézségek 
nélkül visszatérhetnek oda. A líbiai veze-
tő célja az volt, hogy országát a mérsékelt 
iszlám állam modelljeként láttassa.32

2008-ban egy hosszú távra tervezett, 
a kölcsönös érdekek mentén kidolgozott 
kétoldalú megállapodást kötött Bengázi-
ban a két ország, „Barátság, partnerség 
és együttműködés” címmel. Az aláíró 
Berlusconi és Kaddáfi nemcsak fontos-
nak, hanem az európai–afrikai kapcso-
latokban kimondottan példaértékűnek is 
titulálta a szerződést. A preambuluma 

célként említi a békéért, a stabilitásért, 
a gazdasági és társadalmi fejlődésért, a 
környezetvédelmi szempontokért való 
közös erőfeszítéseket. A szerződés jogi 
kereteket biztosít a „különleges és privi-
legizált” olasz–líbiai kapcsolatok új sza-
kaszának, valamint lehetőséget teremt a 
két ország „közös történelme fájdalmas 
fejezeteinek” a lezárására. Kimondja, 
hogy:
• a felek egymás belpolitikájába be 

nem avatkoznak, egymás elleni ak-
ciókat nem indítanak, és ilyen célra 
nem is engedik át a bázisaikat más 
államoknak (I. fejezet, 4. cikk);

• Olaszország 20 éven át évente 250 mil-
lió, összesen 5 milliárd amerikai dol-
lárt fektet be – a helyi vezetés javas-
latai szerint – a líbiai infrastruktúrá-
ba; a projektek kivitelezését az olasz 
fél intézi, és olasz vállalatok végzik 
(II. fejezet, 8. cikk);

• egy vegyes bizottságot állítanak fel, 
amely a II. fejezet 8. cikkelyében 
említett beruházások megvalósításá-
nak a menetét felügyeli, amely előre 
vetíti a kiváló partneri kapcsolatot a 
gazdasági, kereskedelmi és ipari te-
rületeken;

• különleges kezdeményezésként lakó-
telep-építési, oktatási, egészségügyi 
és kulturális együttműködéseket is 
tervbe vesznek (II. fejezet, 10. cikk);

• az 1998-as rendelkezések szerinti ak-
namentesítésre, az akna által okozott 
sérülések kezelésére és a fiatalok to-
vábbtanulási lehetőségeinek a kiszé-
lesítésére egy szociális alapot hoznak 
létre (II. fejezet, 12. cikk);
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• a szerződő felek megállapodnak egy 
partnerségi, a kormányfői és számos 
szaktárca miniszteri szintű kétoldalú 
bizottságának a felállításában (III. 
fejezet, 14. cikk);

• az illegális migrációt érintő kérdé-
sekben a már korábban megkötött 
megállapodásokra támaszkodnak a 
felek,33 továbbá javasolt az olasz biz-
tonsági cégeknek a líbiai szárazföldi 
határok védelmében való nagyobb 
szerepvállalása, amelynek költségeit 
50 százalékban az olasz kormány-
nak, a másik felét az Európai Unió-
nak kellene vállalnia (III. fejezet, 19. 
cikk).34

A megállapodás fő célja a két fél kö-
zötti vitás kérdések (jóvátétel, kártérítés) 
lezárása volt, ugyanakkor a Líbiából el-
űzött olaszok kártalanításáról ismét nem 
született passzus. További nemzetközi 
bírálat érte a szerződést és annak kiegé-
szítő megállapodásait azoknak – az em-
beri jogokat is érintő – túlzott szigorúsá-
ga miatt. Az Amnesty International tilta-
kozását váltotta ki az az eset, amikor az 
olasz kormány által Líbia rendelkezésére 
bocsájtott hajóból egy olasz halászhajóra 
lőttek, mert úgy tűnt, az illegális migrán-
sokat szállít.35

Az ez idő tájt nyújtott olasz gazdasági-
pénzügyi ösztönzés jelentős mértékűnek 
mondható: az ENI 2011-re már 25 milliárd 
dollár értékben volt jelen líbiai beruházá-
sokban, számos építkezési vállalat szintén 
kiemelkedő projektekben vett részt, Itália 
lett a legnagyobb fegyverimportőre a lí-
biai rezsimnek, sőt (a 2006–2009 közötti 

kb. 18 százalékos részesedésével) összes-
ségében is a legnagyobb beszállítója, Kí-
nát is maga mögé utasítva.36 Ugyanakkor 
Líbia is több olasz nagyvállalatban vásá-
rolt fel részesedést, köztük a FIAT-ban 
(kb. 2 százalék) és az UniCredit Bankban 
(7,5 százalék).37

A nemzetközi sajtóban, az olasz köz-
véleményben és belpolitikában is nagy 
port kavart Kaddáfi 2009-es két itáliai 
látogatása. A júniusin az egyenruháján 
a gyarmati idők líbiai ellenzéki vezetőjé-
nek az elfogásáról készített képet viselte, 
és annak fiát is magával vitte, hogy em-
lékeztesse az olasz vezetést a már lezárt-
nak tekintett múltra. Kaddáfi a vendégei 
és a stábja fogadására egy, a tiszteletére 
felépített beduin sátrat állíttatott fel az 
olaszokkal a római Doria Pamphili palo-
ta parkjában. Júliusban az Afrikai Unió 
soros elnökeként látogatott Olaszország-
ba, a l’aquilai G8-as csúcstalálkozóra. 
Hasonló tiltakozásokat és megdöbbenést 
váltott ki a líbiai diktátor 2010-es római 
látogatása, amikor huszonhét berber lo-
vat is magával vitt, és a meghívott ötszáz 
(más források szerint kétszáz) hostessnek 
tartott előadásában az iszlám hitre való 
áttérésre buzdította a hallgatóságát, kije-
lentve, hogy az iszlám egész Európa val-
lása lesz.38

Az „arab tavasz”
és a líbiai polgárháború (2011–)

2011 februárjában Líbiát is elérte az 
észak-afrikai és közel-keleti országo-
kon átfutó, „arab tavaszként” elhíresült 
forradalmi hullám. Már a forradalom 
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kezdetén sejthető volt, hogy e tünteté-
sek hátterében a nyugati titkosszolgála-
tok erőteljes tevékenysége állt.39 Kaddáfi 
szélsőséges reakciója azonnal felszámol-
ta a Nyugattal restaurált jó kapcsolatait, 
az EU és az USA által kezdeményezett 
szankciók (fegyverszállítási tilalom) be-
vezetését eredményezte, s azt az ENSZ 
BT a 1973. számú, a polgári lakosság 
védelmében hozott határozatában (repü-
lési tilalom és tengeri blokád) megerősí-
tette. A líbiai beavatkozás mellett érvelt 
David Cameron brit miniszterelnök és 
Nicolas Sarkozy francia elnök; az utób-
bi a 2011. március 19-én, több mint húsz 
ország és nemzetközi szervezet – pl. EU, 
Arab Liga – részvételével megrendezett 
párizsi konferenciát követően magához 
ragadta a kezdeményezést, és elrendelte 
a Kaddáfihoz hű erők elleni légi csapá-
sokat. Március végén az Észak-atlanti 
Tanács úgy döntött, a NATO vállalja az 
1973. sz. határozat által megengedett mű-
veletek végrehajtását. Olaszország azzal, 
hogy a nemzetközi koalíciónak átengedte 
a katonai bázisai használatát, szintén be-
lépett a háborúba. A Frontex olasz kérés-
re már korábban, 2011 februárjában meg-
kezdte a Hermes 2011 elnevezésű földkö-
zi-tengeri határvédelmi műveletét. Ápri-
lisban az Európai Unió Tanácsa a líbiai 
humanitárius segítségnyújtás érdekében 
felhatalmazást adott a NATO műveletei-
vel összehangolt katonai műveletekre.

Az olasz hezitálás

Az olasz kormányt számos kritika érte a 
2011-es líbiai eseményekre adott késői, 
egymásnak ellentmondó, hezitáló reagá-
lásai miatt. A gondolkodási idő alatt Ró-
mának mérlegelnie kellett, hogy a gazda-
sági világválság közepén az energetikai 
és ipari-kereskedelmi érdekeltségeit ho-
gyan tudja a lehető legjobban biztosítani, 
megvédeni, ráadásul a beavatkozás ellen 
szóltak a bengázi szerződés vonatkozó 
passzusai (3. és 4. cikkely), továbbá Ber-
lusconi és Kaddáfi személyes barátsá-
ga is – jóllehet az olasz miniszterelnök 
számára sem lett volna kívánatos, hogy 
egy, a háborús bűnök ügyében indítandó 
nemzetközi felelősségre vonás esetén a 
vádlottak padjára ültessék. Így tehát fé-
lelmeket keltett az olasz vezetésben és 
közvéleményben Kaddáfi bukása, illetve 
a beavatkozás és a polgárháború okán is-
mét lendületre kapott illegális migráció.

Február második felében evakuálták az 
olasz állampolgárokat Líbiából. Ignazio 
La Russa védelmi miniszter – eleget téve 
az ellenzék követelésének – bejelentette a 
bengázi szerződés felmondását. Március 
végén az olasz vezetés megpróbált a konf-
liktus békés megoldása mellett érvelni: a 
tűzszünetet és a törzsekkel való tárgya-
lást szorgalmazta. Franco Frattini kül-
ügyminiszter a CNN televíziónak adott 
interjújában kifejezte azon reményét, 
hogy lesz olyan afrikai ország, amely be-
fogadja Kaddáfit.40 Április elején Olasz-
ország az elsők között ismerte el az egyet-
len legitim tárgyalópartnerként az akkor 
alakult líbiai Átmeneti Nemzeti Tanácsot 
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(ÁNT). A kapcsolat felvételének fő mo-
tivációja a gazdasági érdekek biztosítása 
lehetett. Noha az olasz vezetők szerették 
volna elkerülni a neokolonializmus vád-
ját, április végén, a parlament felhatalma-
zásával mégis az aktív részvétel mellett 
döntöttek. A döntés igencsak megosztotta 
a kormánykoalíciót (a bevándorlásellenes, 
euroszkeptikus párt, az Északi Liga, az 
illegális migráció növekedésétől tartva 
ellenezte a támadást) és az ellenzéket is 
(akik megpróbálták a koalíción belüli el-
lentéteket kihasználni). Válaszul Kaddáfi 
háborúval fenyegette meg Olaszországot. 
2011. október 20-án a felkelők egy cso-
portja elfogta és meglincselte a líbiai dik-
tátort.

A mai olasz Líbia-politika

2014 elején az újabb lázadási hullámot az 
váltotta ki, hogy a líbiai nemzetgyűlést a 
mandátuma lejárta ellenére sem válasz-
tották újjá, így a kormány is hatalmon 
maradt. A forrongásokat követően két 
párhuzamos kormány próbálta irányíta-
ni az országot. A hosszan tartó és kevés 
sikerrel járó tárgyalások sorában a 2015. 
december 13-i római találkozó hozott át-
törést. Az olasz diplomáciának sikerült 
egy asztalhoz ültetnie a két líbiai kor-
mány és a térség országainak a képvise-
lőit a nemzetközi szervezetek résztvevő-
ivel. A líbiai rendezés terve 17 ország,41 
az Európai Unió, az ENSZ, az Arab Liga 
és az Afrikai Unió egyetértésével szüle-
tett meg, és célul tűzte ki a tűzszünetet, 
valamin egy egységes nemzeti kormány 
negyven napon belül történő felállítását. 

Jóllehet a két rivális kormány elnöke 
Máltán úgy döntött, hogy nem fogják alá-
írni a tervezetet, a nemzetközi nyomásra 
a marokkói Szhiratban mégis létrejött a 
megállapodás. 2016. február 15-én Tu-
niszban bejelentették a nemzeti kormány 
új összetételét, és a tervezetet benyújtot-
ták a nemzetközileg elismert tobruki par-
lamentnek.

A Fájez esz-Szarrádzs vezette kor-
mányban közel azonos arányban van 
képviselete a három történelmi régió-
nak, Tripolitániának, Kireneikának és 
Fezzánnak. A felállás egy jövőbeni eset-
leges föderációt sejtet, de Líbia aktuális 
helyzetét és a nagyhatalmak érdekeit 
figyelembe véve egy centralizált admi-
nisztrációra van szükség. A líbiai nem-
zeti egységkormány – amelynek ellenzői 
közé tartozik az iszlamista csoportok el-
len harcot hirdető Halifa Haftár tábornok 
is – nem képes az ellenőrzése alatt tartani 
az országot. A különböző milíciák ugyan-
is nemcsak a kőolaj-kitermelésre tették rá 
a kezüket, de komoly emberkereskedelmi 
útvonalakat is tartanak fenn, törzsi támo-
gatás nélkül pedig egyetlen kormánynak 
sincs esélye a sikerre. Az elmúlt években 
többnyire a területi milíciák tevékenysé-
ge keltett zavart, de folyamatosan nőtt a 
radikális iszlamista fegyveresek száma, 
köztük az Iszlám Államhoz köthető cso-
portoké is.42 Líbiában valószínűleg tobor-
zó és kiképző tábort működtet az Anszár 
as-Saría nevű radikális iszlamista szer-
vezet. Az ország területi és adminisztrá-
ciós egysége felbomlott, amely akár hu-
manitárius katasztrófával is fenyegethet. 
A líbiai társadalom egyfajta kettősségben 
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él: általánosságban véve tanult, és sze-
kuláris nézeteket vall, de mégis a vér 
szerinti, törzsi kapcsolatok számítanak 
a leginkább meghatározó viszonyítási 
pontnak, főleg vidéken. A forradalom óta 
törzsi viszályok és nagyhatalmi érdekel-
lentétek hátráltatják a demokratizálódási 
folyamatot.43

Az olasz szerepvállalás lényegében 
a kemény és a puha eszközöket ötvö-
zi. A líbiai rendezés kérdésében számos 
szakmai és magas szintű konferenciát 
rendeztek az elmúlt években, amelyek 
döntő többségét Olaszország szervezte. 
Az olasz aktivitás kapcsán fontos meg-
jegyeznünk, hogy Róma az elsők között 
üdvözölte az egységkormány megalaku-
lását, és annak a lehető legtöbb segítséget 
megadja. 2018 elején újranyitotta a tripoli 
nagykövetségét, hogy ezzel is hangsú-
lyozza a migrációs válsághelyzet közös 
megoldásának a szükségességét, és se-
gítse az olasz gazdasági és energetikai 
érdekeltségei védelmét. Az elmúlt évek-
ben rendszeressé váltak Paolo Gentiloni 
(korábbi külügyminiszter, majd minisz-
terelnök) és Fájez esz-Szarrádzs bilaterá-
lis megbeszélései, sőt Emmanuel Macron 
francia elnök is dinamikus – noha kevés 
konkrét eredménnyel kecsegtető – béke-
teremtő aktivitásba kezdett: a 2017. jú-
liusi párizsi találkozótól kezdve a 2018. 
májusi egyeztetésig több alkalommal is 
sikerült Haftár tábornokot a tárgyalóasz-
talhoz ültetnie. Az olasz–francia érdekek, 
mint oly sokszor, most is egybeesnek az 
észak-afrikai stabilizációt érintő kérdések-
ben, ugyanakkor egymás riválisai a térség 
gazdasági lehetőségeinek a kiaknázásában. 

Az elmúlt hónapokban kiéleződött olasz-
francia politikai feszültség során számos 
olasz vád érte Párizst afrikai szerepvál-
lalásáért.

A politikai és a gazdasági szektor 
szempontjából az olasz politika egyik 
kiemelendő eredménye volt, hogy Marco 
Minnitinek (a Gentiloni-kormány bel-
ügyminisztere) a migrációs útvonalak 
jobb ellenőrzése és a kibocsátó államok 
fejlesztése érdekében helyi szinten több 
megállapodást is sikerült kötnie a 2017-es 
fekete-afrikai körutazása során, ahol kis 
közösségek, polgármesterek voltak a tár-
gyalópartnerei. A lépés eredményességét 
igazolta is a közép-mediterrán migrációs 
útvonalon érkező bevándorlók számának 
a 2018 első felében tapasztalt csökkenése. 
A bengázi egyezmény példáját követve 
2017. februárban a líbiai Nemzeti Egy-
ségkormány és az Olasz Köztárság aláírt 
egy memorandumot a fejlesztéspolitika 
terén, amely az illegális bevándorlás és 
az embercsempészet visszaszorítását, va-
lamint a közös határellenőrzés megerősí-
tését célozta. Az egyezményt az emberi 
jogi szervezetek elmarasztalták, ugyan-
akkor az a Líbiából induló migrációs út-
vonalon érkezettek számának a látványos 
csökkenését eredményezte.

Az olasz külpolitikai aktivitás – első-
sorban a korlátozott gazdasági és katonai 
lehetőségek miatt – meddőnek bizonyult 
az elmúlt években, annak ellenére, hogy 
az ország elemi érdeke Észak-Afrika 
stabilizációja. A Giuseppe Conte által 
vezetett kormány populista és látványo-
sabb fellépése – elsősorban a migráció 
területén – nagyobb külpolitikai érdek-
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érvényesítési lehetőséggel bírhat. A je-
lenlegi olasz belügyminiszter, Matteo 
Salvini (Liga) a kormány felállását köve-
tő első hetekben személyesen látogatott el 
Tripoliba. A nyomásgyakorlás egyelőre 
nem járt eredménnyel: Líbia a területén 
se hotspot, se uniós menekültközpontok 
létesítését nem engedi. Olaszország EU-s 
szinten próbálja a líbiai rendezés kérdé-
sét napirenden tartani; legutóbb 2018 no-
vemberében, Palermóban ültek össze az 
uniós külügyminiszterek, az ENSZ meg-
bízottja és a környező országok képvise-
lői a líbiai féllel az EU–líbiai kapcsolatok 
áttekintése, egy 2019-ben megrendezen-
dő országos választások, valamint egy 
esetleges migrációs megállapodás kidol-
gozása céljával. A kezdeményezés nem 
ért el átütő sikert.

Katonai téren Olaszország a migrációs 
krízis tüneti kezelésében életmentő cél-
lal indította 2013-ban a Mare Nostrum 
nevű tengeri műveletet, amelyet az 
EUNAVFOR MED uniós művelet váltott 
fel. A tanulmánynak nem célja a migrá-
ciós válsághelyzet kezelésére irányuló 
olasz intézkedések bemutatása. Hangsú-
lyozandó ugyanakkor, hogy Olaszország 
a mediterrán térséget illetően az uniós, 
illetve a NATO-ban történő szerepválla-
lásán túl egy bilaterális megállapodást is 
kötött, amelynek keretében 2018. január 
1-jétől a korábbi Hippokratész nevű, ka-
tonai kórházat és orvosi missziót is ma-
gában foglaló mellett egy katonai egysé-
get is küldött Líbiába. A maximum 400 
fős misszió feladata:
• az egészségügyi ellátásnak és támo-

gatásnak, valamint a speciális kezelést 

igénylő betegek Olaszországba szál-
lítási lehetőségének a biztosítása;

• humanitárius és egészségügyi tevé-
kenység az aknamentesítésben részt 
vevő líbiai csapatok továbbképzése 
révén;

• a teljes kapacitás növelése érdekében 
képzés, kiképzés, tanácsadás és támo-
gatás nyújtása a líbiai biztonsági erők 
és kormányzati intézmények számára 
Olaszországban és Líbiában;

• a líbiai biztonsági erők képzése és 
mentori támogatása az illegális be-
vándorlás ellenőrzés alá vonásában, 
az illegális kereskedelem és a líbiai 
biztonsági fenyegetések elleni küz-
delemben;

• a líbiai területi ellenőrzési kapacitás 
fejlesztésére és az illegális beván-
dorlás elleni küzdelem támogatására 
szolgáló földi, tengeri és légi eszkö-
zök hatékonyságának növelését se-
gítő tevékenységek, beleértve a kap-
csolódó infrastruktúrák javítását is;

• a líbiai kapacitásépítés fejlesztése 
(capacity building);

• a jövőbeni támogatási tevékenységek 
meghatározása érdekében történő 
felmérések végzése;

• a különböző líbiai tevékenységek 
végrehajtásában foglalkoztatott sze-
mélyzet biztosítása.

A katonai szerepvállalást érintően 
Olaszország érdekének tartom a misz-
szió kiszélesítését és mélyítését. Mivel 
Líbiában francia, brit és amerikai kato-
nai különleges csapatok is jelen vannak 
már, Róma akár egy nemzetközi katonai 
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koalíció élére is állhat a közeljövőben, 
amelynek feladatai közé tartozhat a ten-
geri és szárazföldi határvédelem, a köz-
rend biztosítása, az országban tartózko-
dó migránsok helyzetének a javításában, 
illetve a visszaküldésükben részt vevő 
nemzetközi szervezetek munkájának az 
elősegítése, a csempészútvonalak felderí-
tése és titkosszolgálati információk szer-
zése.

Konklúzió

A történelmi áttekintés segíti a kialakult 
olasz érdekek, az olasz–líbiai összefonó-
dások alaposabb megértését, és rávilágít 
a két ország politikai és gazdasági egy-
másra utaltságára. A közép-mediterrán 
migrációs útvonal tartós lezárása az olasz 
és az uniós politika prioritása. A lassú 
olasz gazdasági növekedés csak korláto-
zott lehetőségeket biztosít erre, ugyanak-
kor a Renzi- és a Gentiloni-kormány so-
kat tett a líbiai nemzeti egységkormány 
létrejötte, az energetikai érdekek biztosí-
tása és az illegális migráció megfékezése 
érkezében. A jelenlegi kormány is tartja 
magát a líbiai helyi szintű megállapodá-
sokhoz, ami a kormányváltás ellenére 
folytonosságot jelenthet az olasz Líbia-
politikában. Matteo Salvini belügymi-
niszter látványos, demagóg fellépése az 
euroszkepticizmusából fakad, és a Liga 
párt támogatásának a megerősítésére 
szolgál. Véleményem szerint, ha a Li-
gának sikerül meggyőznie az 5 Csillag 
Mozgalmat (Movimento 5 Stelle, M5S), 
amely az olasz védelmi minisztert adja, 
akkor az olasz katonai jelenlét megerősí-
tése várható Líbiában. A határozott olasz 

Líbia- és Afrika-politika feltétele, hogy 
a jelenlegi kormánypártok több belpoli-
tikai kérdésben konstruktívan együttmű-
ködjenek annak érdekében, hogy egyál-
talán kitölthessék a mandátumukat.

A tanulmánynak nem célja az olasz 
kormánypártok külpolitikai prioritása-
inak az értékelése, ugyanakkor az aláb-
bi, Líbiához (is) köthető nemzetérdekek 
pártállástól független cselekvésre készte-
tik Rómát:
• az ország déli partszakaszainak vé-

delme, az irreguláris bevándorlás 
megállítása;

• a földközi-tengeri fosszilis energia-
hordozók kitermelésének és/vagy át-
szállításának a biztosítása;

• a líbiai olasz ipari, energetikai érde-
keltségek védelme és potenciáljának 
növelése;

• a líbiai piaci befolyás megőrzése, nö-
velése;

• a felvevő piac szélesítése;
• az amerikai, brit és főleg a francia 

partnerekkel történő érdekütközések 
finom megoldása;

• a diplomáciai erőfeszítések folytatá-
sa a líbiai választások megrendezé-
sének céljával, és az olasz érdekek 
szempontjából a lehető leggyümöl-
csözőbb kapcsolatok kiépítése a jö-
vőbeni kormánnyal;

• a helyi szinten kötött megállapodá-
sok mélyítése, a fejlesztéspolitikai 
eszközök körének szélesítése;

• a katonai misszió szélesítése és 
mélyítése: a líbiai határvédelem 
megerősítése, a rendőri erők kikép-
zése, a líbiai belbiztonság kialakítása 
és fenntartása, a titkosszolgálati és 
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terrorellenes akciók segítése, az olaj-
kutak, olasz gazdasági érdekeltségek 
védelme.

Ma már világos, hogy területi nagy-
sága és sajátos társadalmi viszonyai 
miatt, valamint a nagyhatalmak ellen-
tétes érdekei okán Líbia nem tudta kö-
vetni a demokratizálódó Tunézia pél-
dáját. A Kaddáfi-diktatúra össze tudta 
tartani az országot, amelynek a demok-
ratikus átmenetre készülve a darabokra 
esés veszélyével kellett szembenéznie. 
Annak érdekében, hogy az EU-nak le-
gyen kivel tárgyalnia a migráció ügyé-
ben, biztosított legyen a partszakaszok 
ellenőrzése, és a menekültstátuszt el nem 
nyerő bevándorlók hazaküldésében part-
ner legyen, feltétlenül szükséges, hogy 
egy megerősített líbiai központi kormány 
álljon fel a 2019-re csúszott választáso-
kat követően. A jelenlegi kormány nehe-
zen tudja kiterjeszteni a hatalmát az or-
szág minden részére, ezért a milíciákkal 
szemben amerikai, brit, francia és olasz 
katonai erők segítik. A keleti országrészt 
uraló Haftár tábornokot Oroszország és 
Egyiptom támogatja. A jövőbeni kor-
mányzat feladata továbbra is a terror-
szervezetek kiszorítása, a lefegyverzés, 
a közrend megteremtése és fenntartása, 
a szolgáltatások biztosítása, az országban 
felgyülemlett fekete-afrikai migránsok 
ellátása lesz. Líbiának nagy szüksége van 
a támogatásra, mivel az elhelyezkedése 
miatt a radikális iszlamista csoportok 
könnyen fel tudják használni az észak- és 
fekete-afrikai terjeszkedésükre, a nigé-
riai Boko Haram terrorszervezettel való 
kapcsolattartásra, valamint az Európa 

felé vezető csempész- és migrációs út ki-
építésére.

Az európai államoknak koordináltan kell 
fellépniük a migráció ellenőrzés alá vonása 
és visszaszorítása érdekében. E célok el-
érésében a Száhel övezet országaival való 
viszony javítása mellett a líbiai szárazföl-
di és tengeri határvédelem játssza a fő-
szerepet. Olaszország Líbiához fűződő, 
olykor hullámzó kapcsolata kétségkívül 
új fejezethez érkezett, amelyben az olasz 
érdekeket markánsan védő politika ismé-
telten egy hosszú távú, kölcsönös gazda-
sági növekedéssel járhat együtt.
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Napjainkban az Európai Uniót 
számos külpolitikai kihívás éri, 
mégis a legjelentősebb problé-

ma a tömeges bevándorlás,1 amelynek 
egyik fontos csomópontja a Közel-Kelet 
és a Balkán-félsziget, és amely így ki-
emelten fontossá teszi az Ankarával való 
hatékony együttműködést. A Törökor-
szágban 2018. június 24-én lezajlott vá-
lasztások ezért – belpolitikai jellegük 
ellenére – különösen nagy külpolitikai 
jelentőségre tettek szert Európa és a világ 
számára egyaránt.

A fokozódó bevándorlási hullámot az 
Európa által 1945 óta átélt legnagyobb 
krízisként tartják számon.2 A jelenség 
annyira nagy volumenű és megosztó 
jellegű, hogy a tagállamok között abban 
sincs egyetértés, hogy a befogadás csak 
a menekültekre vagy a gazdasági beván-
dorlókra is vonatkozzék-e, ráadásul az is 
problémát jelent, hogy hogyan azonosít-
sák és különböztessék meg a valódi me-
nekülteket a gazdasági bevándorlóktól, 
továbbá az egyes országok milyen elvek 
szerint fogadják be a rászorulókat.

A török elnökválasztás hatása az Európai Unió és 
Törökország stratégiai partnerségének stabilitására

Prieger Adrienn

Napjainkban az Európai Uniót számos külpolitikai kihívás éri, mégis kiemelkedik az illegális 
bevándorlás kérdése, amely rendkívül fontossá teszi az Ankarával való hatékony együttmű-
ködést. A Törökországban 2018. június 24-én lezajlott választások ezért – belpolitikai jellegük 
ellenére – különösen nagy jelentőségre tettek szert Európa és a világ számára. A 2018. júniusi 
elnökválasztás tétje alapvetően az volt, hogy kinek a kezébe kerülnek a 2017. évi alkotmány-
módosítással jelentősen kibővített, a Velencei Bizottság szerint olykor aggályosan széles körű 
jogosítványok. A választás óta eltelt bő fél év már valamelyest láttatni engedi, hogy a török 
prezidenciális rendszer működése mennyiben igazolta az előzetes aggályokat. Ennek értékelé-
se alapvetően befolyásolhatja az EU Törökországgal fenntartott jövőbeli kapcsolatait.

Today, the European Union faces a number of foreign policy challenges; however, the issue of 
illegal immigration has paramount importance, which makes effective cooperation with Turkey 
extremely important. The elections held in Turkey on June 24, 2018, therefore, have played 
an especially important role for Europe and the world, despite their domestic character. At 
stake of the presidential election in June 2018 was basically who would be entitled to exercise 
those powers significantly expanded by the 2017 constitutional amendment and criticized by 
the Venice Commission. The half of the year since the election has given some indication of 
how the operation of the Turkish presidential system has justified the preliminary concerns. 
Evaluation of this cold fundamentally affect the EU’s future relations with Turkey.

* * * 
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A török elnökválasztás hatása

A minden irányból növekvő nyomás 
enyhítése érdekében az EU állam- és kor-
mányfői a helyzet kezeléséről megállapo-
dást írtak alá Törökországgal, amelynek 
tartalmát 2016. március 18-án közös nyi-
latkozatban (a továbbiakban: menekült-
ügyi nyilatkozat) tették közzé az Európai 
Tanács honlapján.3 Az EU szempontjából 
egyértelmű a nyilatkozatban foglalt in-
tézkedések előnyös volta,4 de az ellentéte-
lezésként meghatározott ígéretek kritikus 
fontosságúak Törökország számára is.5

A nyilatkozat valóban segített csök-
kenteni az EU-ba áramló menekültek 
számát,6 de a rákövetkező hónapokban 
Törökországban váratlan események zaj-
lottak, amelyek növelték a feszültséget 
mind a török belpolitikában, mind az EU 
és Törökország között.7 A meghiúsult tö-
rök puccskísérlet8 és az azt követő szigo-
rú kormányzati fellépés9 sok tekintetben 
megváltoztatta a helyzetet. Az országban 
tapasztalható feszültséget tovább növel-
ték az időről időre végrehajtott terrortá-
madások, amelyeket vélhetően az Iszlám 
Állam harcosai vagy a kurd szeparatisták 
követtek el.10

A puccskísérlet és a terrortámadások 
miatt feszült belpolitikai helyzettel indo-
kolt török kormányzati intézkedések, de 
különösen az elnöki rendszernek a török 
alkotmány 2017-es módosítása alapján 
történt bevezetése kétségeket ébresztett a 
nyugati körökben, hogy mindez mennyi-
ben tekinthető a biztonsági kockázatokra 
adott arányos válasznak, és mennyiben a 
hatalmi struktúra bújtatott átalakítására 
tett kísérletnek. Tanulmányomban sorra 
veszem a bevezetett elnöki rendszer azon 

főbb sajátosságait, amelyek aggodalomra 
adtak okot, ismertetem a választás vég-
eredményét és az azzal kapcsolatos nyu-
gati reakciókat, valamint megvizsgálom, 
hogy az elnöki rendszer működésének 
első fél éve mennyiben igazolta a korábbi 
félelmeket. A vizsgált időszak rövidségé-
re és közelségére tekintettel elsősorban a 
nyilvánosan elérhető sajtóforrásokra tá-
maszkodtam, a jogi összefüggések vizs-
gálatánál azonban a közzétett hivatalos 
dokumentumokat vettem alapul.

Törökország helyzetének alakulása 
hazánk számára is kiemelt fontossággal 
bír, ahogy azt jól mutatja az is, hogy az 
uniós kormányfők közül Orbán Viktor 
volt az első, aki gratulált Recep Tayyip 
Erdoğannak.11 A magyar miniszterelnök 
így fogalmazott: „Törökország stabilitása 
egész Európa számára jó hír, hiszen kon-
tinensünk számtalan súlyos biztonsági 
kihívással áll szemben, melyek legyőzé-
séhez elengedhetetlen a Törökországgal 
való kiszámítható, hatékony együttmű-
ködés.”12

A török választás tétje:
a kibővített elnöki jogkörök
vitatott tartalma

A Török Köztársaság Alkotmányának 
módosítására a 2017. január 21-én elfo-
gadott 6771. számú törvény adott lehe-
tőséget. Az alkotmánymódosítást annak 
elfogadása előtt a Velencei Bizottság is 
megvizsgálta, és számos ponton aggá-
lyosnak találta.13 A törvény 2017. április 
27-én hatályba lépett, de kimondta, hogy 



74 Külügyi Szemle

Prieger Adrienn

az elnök jogkörének a megváltozásával 
és a miniszterelnöki tisztség megszűné-
sével kapcsolatos rendelkezések csak az 
alkotmánymódosítást követő első elnök-
választáson megválasztott elnök beikta-
tásával lépnek hatályba.

A 2018. júniusi elnökválasztás tétje 
ezért alapvetően az volt, hogy kinek a 
kezébe kerülnek ezek a jelentősen kibő-
vített, a Velencei Bizottság szerint olykor 
aggályosan széles körű jogosítványok. 
Az alkotmány 101. cikkének módosítása 
jelentősen demokratizálta a jelöltállítás 
folyamatát: az elnököt már nem a Nagy 
Nemzetgyűlés tagjai, hanem általában 
a török állampolgárok közül választják; 
továbbá míg a jelölésre korábban 20 kép-
viselő vagy az előző választáson legalább 
10 százalékos szavazatarányt elért pár-
tok voltak jogosultak, addig a módosított 
szabályok szerint az előző választáson 
5 százalékot szerzett párt vagy minimum 
100 ezer szavazó állíthat jelöltet. Ezt a 
változást a Velencei Bizottság is üdvö-
zölte, jóllehet az utóbbi jelölési küszöböt 
még mindig túl magasnak találta.14

A Velencei Bizottság által kritizált 
főbb változások – amelyek az európai 
integráció szempontjából megnövelték a 
választás tétjét – az alábbiak voltak:
• Az alkotmány 104. cikkének módo-

sításával a miniszterelnök korábbi 
jogköreit is a köztársasági elnökre 
ruházták, és kivették azt az alkotmá-
nyos rendelkezést, miszerint az elnök 
hivatalba lépésével közte és pártja 
között megszűnik minden kapcsolat, 
ugyanakkor fenntartották azt az el-
vet, hogy az elnök kifejezi a nemzet 

egységét. A Velencei Bizottság sze-
rint az elnök jogállása így ellentmon-
dásos, és a törvényhozás feletti be-
folyására tekintettel a végrehajtó és 
a törvényhozó hatalom elválasztása 
csak látszólagos.15

• A módosított 104. cikk felsorolja az 
elnök főbb feladat- és hatásköreit. 
A Velencei Bizottság úgy véli, hogy 
mivel e felsorolás nem kimerítő, és 
akár egyszerű törvénnyel is bővíthe-
tő, az elnök hatásköre csaknem kor-
látlanná válhat, ha ő a Nagy Nemzet-
gyűlés többségét alkotó párt feje is, 
ráadásul a hatáskörök megjelölése 
tág teret hagy az értelmezésnek és a 
mérlegelésnek.16

• Az alkotmány módosított 104. és 
106. cikke feljogosítja az elnököt 
arra, hogy önállóan kinevezze, illet-
ve felmentse az alelnököt vagy alel-
nököket, a minisztereket és a maga-
sabb rangú állami vezetőket, továb-
bá meghatározza a miniszterek és 
az alelnökök számát, és maga mellé 
egy vagy több alelnököt nevezzen ki. 
A Velencei Bizottság azt kifogásolta, 
hogy az alelnökök és a miniszterek 
– bár nem nemzetgyűlési képvise-
lők – mentelmi joggal rendelkeznek, 
továbbá nem világos az alelnökök 
hatásköre, és az elnöki kinevezések-
be és felmentésekbe a Nagy Nem-
zetgyűlésnek nincs beleszólása, az 
elnök által kinevezett (tehát nem vá-
lasztott) alelnök helyettesítési jogkö-
re pedig sem időben, sem a tárgyát 
tekintve nem megfelelően körülhatá-
rolt.17
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• A módosított 104. cikk arra is fel-
hatalmazza az elnököt, hogy – bizo-
nyos korlátok között – elnöki rende-
leteket bocsásson ki az egyébként a 
végrehajtó hatalom hatáskörébe tar-
tozó ügyekben. A Velencei Bizottság 
szerint e felhatalmazás eléggé partta-
lan, és bár üdvözölte, hogy a törvény-
nek elvben elsőbbsége van az elnöki 
rendelettel szemben, de felhívta a 
figyelmet arra, hogy számos fontos 
kérdés az alkotmány értelmében el-
nöki rendelettel szabályozandó, így 
azok körében ez az elv nem érvénye-
sül. Az sem tisztázott, hogy az elnöki 
rendelet hatálytalanságát mely szerv 
állapíthatja meg, és számos felme-
rülő részletkérdés várna tisztázásra. 
Mindez a gyakorlatban jogbizonyta-
lanságot okoz.18

• Az alkotmány 105. cikke újraszabá-
lyozta az elnök politikai és közjo-
gi felelősségre vonását, tekintettel 
arra, hogy az állam- és kormányfői 
tisztség összevonásával megszűnt a 
miniszteri ellenjegyzés szükségessé-
ge. A Velencei Bizottság úgy ítélte, 
hogy a közjogi felelősségre vonás 
– különösen a korábbi szabályozás-
hoz képest – az indokokat tekintve 
elég széles körű, ugyanakkor igen ne-
héz megindítani és lefolytatni, mert 
a nemzetgyűlési képviselők három-
ötödének a támogató szavazata kell 
hozzá. Ez megfelel ugyan a jogállami 
példáknak, de nem alkalmas a végre-
hajtó hatalom hatékony ellenőrzésé-
nek a biztosítására. Ráadásul az elnök 
felelősségéről az az alkotmánybíróság 

dönt, amelynek egyes tagjait az el-
nök nevezi ki, ami kihathat az eljáró 
fórum függetlenségére és pártatlan-
ságára.19

• Az alkotmány módosított 116. cikke 
szerint mind a Nagy Nemzetgyűlés 
(háromötödös többséggel), mind az 
elnök dönthet új választások kiírá-
sáról, azonban azokkal egyidejűleg 
elnökválasztást is kell tartani. Ha 
a választást a Nagy Nemzetgyűlés 
kezdeményezi, a hivatalban lévő el-
nök – még ha már a második ötéves 
ciklusát tölti is – ismét indulhat a 
választáson, és újabb öt évre megvá-
lasztható. A Velencei Bizottság sze-
rint ez a szabályozás aggályos, mert 
egyrészt a Nagy Nemzetgyűlés az új 
választások kiírása révén lényegében 
korlátlanul meghosszabbíthatja az el-
nök hivatali idejét, másrészt a lehe-
tőség a gyakorlatban nem szimmet-
rikus hatásköröket ad az elnöknek és 
a Nemzetgyűlésnek. Az pedig, hogy 
a főszabály szerint a nemzetgyűlési 
és az elnökválasztást együttesen kell 
megtartani, azt valószínűsíti, hogy 
az elnök és a parlamenti többség 
ugyanahhoz a politikai oldalhoz fog 
tartozni.20

• Az alkotmány módosított 119. cikke 
szerint az elnök legfeljebb hat hó-
napra szükségállapotot rendelhet el, 
azonban ilyenkor köteles összehívni 
a Nagy Nemzetgyűlést, amely kor-
látozhatja, feloldhatja vagy az elnök 
javaslatára esetenként négy hónappal 
meghosszabbíthatja a szükségállapo-
tot. A Velencei Bizottság kifogásolta, 
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hogy a módosított szabályozás már 
nem tesz különbséget a rendkívü-
li jogrend különböző fajtái között 
azok elrendelésének indokai szerint, 
ugyanakkor üdvözölte, hogy kifeje-
zetten kimondja, hogy azon sürgős-
ségi elnöki rendeletek, amelyeket 
a Nagy Nemzetgyűlés nem vitatott 
meg és nem hagyott jóvá három hó-
napon belül, hatályukat vesztik.21

• Az elnök megtartotta a Bírák és 
Ügyészek Tanácsa, az alkotmánybí-
róság és az államtanács tagjai egy 
részének a kinevezésére vonatkozó 
jogkörét is. A Velencei Bizottság 
álláspontja szerint az elnök szere-
pének megváltozása következtében 
csökkentenie kellett volna a bírák 
kinevezésével kapcsolatos szerepét, 
ezzel szemben az alkotmánybíróság 
és az államtanács tagjaival kapcsola-
tos jogkörei fennmaradtak, míg a Bí-
rák és Ügyészek Tanácsa (Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu, HSYK) 
tekintetében újabb hatásköröket ka-
pott.22 A Velencei Bizottság kiemel-
te, hogy mivel a HSYK elnöke az 
igazságügy-miniszter, egyik tagja az 
államtitkár, akit valószínűleg szintén 
a köztársasági elnök nevez ki, fenn-
áll a tényleges kockázat, hogy a ki-
nevezések pártosak lesznek, annál is 
inkább, mert a HSYK többi hét tagját 
a Nagy Nemzetgyűlés választja, há-
romötödös többséggel. Ha az elnököt 
támogató párt háromötödös többség-
gel rendelkezik a nemzetgyűlésben, 
a HSYK valamennyi helyét ugyanaz 
a politikai oldal tudja betölteni.23 

A szervezet összetételének a megvál-
tozása kihat a felsőbíróságok össze-
tételére is, minthogy a semmítőszék 
és az államtanács tagjait a HSYK vá-
lasztja, és azok 1-1 főt javasolhatnak 
az alkotmánybíróság tagjai közé.24

A török elnökválasztás eredménye

Az elnöki jogkört kiszélesítő alkotmány-
módosítást életbe léptető voksolás 2019 
novemberében lett volna esedékes, de 
Erdoğan úgy döntött, hogy 2018. június 
24-én megtartják azt; a döntését azzal in-
dokolta, hogy Szíria és Irak szomszédsá-
gában semmiféle bizonytalanságnak nem 
szabad kitenni Törökországot.25 A kijelölt 
napon a csaknem 60 millió szavazásra jo-
gosult állampolgárnak szokatlanul nagy 
többsége járult az urnákhoz: az elnökvá-
lasztáson 88,14, a parlamenti választáson 
87,28 százalékuk.26

A korábbi elnök, Recep Tayyip Erdoğan 
megszerezte a voksok 52,59 százalékát, 
vagyis 26.330.823 szavazatot.27

Az elnökválasztás második helyezett-
je a legfőbb ellenzéki politikai formá-
ció, a kemalista Köztársasági Néppárt 
(Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) állam-
főjelöltje, Muharrem  İnce lett 30,64 
százalékkal, vagyis 15.340.321 szavazat-
tal.28 İnce azonnal elismerte választási 
vereségét,29 és úgy nyilatkozott, hogy 
„kétségtelen, hogy nem volt igazságos ez 
a verseny, de elfogadom, hogy Erdoğan 
nyert”.30 Az EFE hírügynökség szerint 
az ellenzéki erők előbb vitatták, majd 
érvényesnek ismerték el a még félhiva-
talos eredményeket: „Bármi is lesz az 
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eredmény, szeretnénk, ha honfitársaink 
elkerülnének mindenfajta provokációt”.31

Selahattin Demirtaş, a kurdbarát 
Népi Demokratikus Párt (Halkların 
Demokratik Partisi, HDP) – 2016 óta fog-
va tartott – elnöke volt a harmadik legesé-
lyesebb jelölt, aki a szavazatok 8,4 száza-
lékát, vagyis 4.205.794. voksot kapott.32 
A negyedik helyezett Meral Akşener, a 
nacionalista Jó Párt (İyi Parti, İP) jelöltje 
volt 7,29 százalékkal, aki 3.649.030 sza-
vazatot kapott.33 Az utolsóként végzett 
két jelölt szavazataránya együttesen is 
alig lépte túl az 1 százalékot.34

A parlamenti választáson a közel egy 
évtizedig abszolút többséggel kormány-
zó Igazság és Fejlődés Pártja (Adalet ve 
Kalkınma Partisi, AKP) a szavazatok 
42,56 százalékát szerezte meg, amely 
295 helyet jelent a 600 fős, egykamarás 
parlamentben, azaz 7 százalékkal rosz-
szabbul szerepelt, mint 2015 novemberé-
ben. A parlamenti többség eléréséhez így 
szükség volt a Nemzeti Mozgalom Párt-
jára (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP), 
amely 11,1 százalékot (49 mandátumot) 
szerzett. A két tömörülés által alkotott 
„Népszövetség” szűken, de többségbe 
került: együtt a szavazatok 53,66 száza-
lékát mondhatják magukénak, ami 344 
mandátumot jelent.35

Az ellenzéki pártszövetség („Nemzet-
szövetség”) összesen 33,95 százalékot 
ért el. Ezen belül a CHP a szavazatok 
22,65 százalékát (146 képviselői szé-
ket), az İP 9,96 (43 parlamenti hely), az 
iszlamista Boldogság Párt (Saadet Par-
tisi, SP) pedig az 1,34 százalékot tudhat 

magáénak (ez utóbbival nem szerzett 
mandátumot).36

Az önállóan indult HDP átlépte a 10 szá-
zalékos parlamenti küszöböt, és a voksok 
11,7 százalékát birtokolja (67 képviselői 
széket).37

A szakértők zömét nem lepte meg a 
választás eredménye, bár sokan aggasz-
tónak találták, hogy az elnökválasztási 
kampány idején is voltak letartóztatások, 
és a hadsereg 8.570 tagját menesztették.38 
Ha a 2018-as választás térképét össze-
vetjük a 2017-es alkotmányreforméval, 
akkor – nem meglepő módon – azt lát-
hatjuk, hogy a kettő teljesen egymásra 
vetíthető. İnce a fejlett nyugat-törökor-
szági régióban és a nagyvárosokban győ-
zött, ugyanott, ahol 2017. április 16-án 
az Erdoğan-féle alkotmányreform ellen 
szavaztak. Erdoğan megszerezte Anató-
lia támogatását, egy vékony part menti 
sávtól eltekintve. A HDP az ország keleti 
részén, a kurdok lakta területeken gyűj-
tötte be a szavazatai többségét. Így azt 
mondhatjuk, hogy Erdoğan az ország két 
fejlettségi, gazdaságföldrajzi végpontján 
szerepelt gyengén: a nyugati területeken 
a CHP, a keleti periférián a HDP jelöltje 
előzte meg.

A külföldön élő törökök is rekordszám-
ban, 1,49 millióan vettek részt a szava-
záson, és túlnyomó többségük Erdoğant 
támogatta:39 Ausztriában és Belgiumban 
elsöprő fölénnyel (72,4, illetve 73,6%) 
nyert, míg Németországban a török ál-
lampolgárok 65,4 százaléka támogatta a 
jelenlegi elnököt.40
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Az elnökválasztás eredményének 
nyugati értékelése

Az Európai Unió külügyi és biztonságpo-
litikai főképviselője, Federica Mogherini 
és az Európai Bizottság bővítésért felelős 
tagja, Johannes Hahn 2018. június 25-én 
közös írásos közleményt adott ki a 2018-
as törökországi választások kapcsán. Az 
EU megállapítása szerint igen magas volt 
a részvételi arány a június 24-én tartott 
államfő- és előrehozott nemzetgyűlé-
si választáson. Ez megerősítette a török 
népnek a demokratikus folyamatok és a 
polgári szabadságjogok, valamint a jog-
államiság és az alapvető szabadságok 
iránti erős elköteleződését. A két uniós 
politikus utalt ugyanakkor arra, hogy az 
EBESZ választási megfigyelői szerint 
a szavazópolgároknak valódi választási 
lehetőségük volt ugyan, de a kampány 
feltételei nem voltak egyenlők, továbbá 
a szükségállapot alapján bevezetett sza-
bályok korlátozták a gyülekezési és véle-
ménynyilvánítási szabadságot, ideértve a 
sajtószabadságot is. A választásokat kö-
vetően hatályba lépett az új elnöki rend-
szer, amely messzemenően kihat a török 
demokráciára – amint azt a Velencei Bi-
zottság is felvetette – a fékek és egyensú-
lyok tekintetében.41

Ugyanaznap Szijjártó Péter magyar 
külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy 
„Európának és Magyarországnak is az az 
érdeke, hogy Törökországban stabilitás 
legyen, ehhez pedig a vasárnapi válasz-
tás eredménye hozzájárul”. Hozzátette 
azt is:

Magyarországnak duplán érdeke, 
hogy Törökországban stabilitás le-
gyen, mivel ha ott elveszik a sta-
bilitás, akkor az Európai Unió és 
Törökország migrációs megállapo-
dásának betarthatósága is megkér-
dőjeleződne. Ez pedig újabb illegális 
bevándorlási hullámmal járna, amely 
pillanatok alatt elérne Magyarország 
déli határához, tekintettel arra, hogy 
a Nyugat-Balkánon nincsen másik 
védelmi vonal.42

Angela Merkel kancellár hétfő este 
táviratban gratulált Recep Tayyip 
Erdoğannak az újraválasztásához. 
A kancellári hivatal által nyilvános-
ságra hozott írásában kiemelte, hogy 
Törökországot és Németországot 
egyaránt jelentősen érintik a közel-, 
és a közép-keleti térség megrázkód-
tatásai és az azokból fakadó me-
nekülthullámok. „Annál is inkább 
akarunk egy stabil és pluralisztikus 
Törökország partnerei lenni, ahol 
erősödik a demokratikus részvétel 
és a jogállami rend védelme” – írta 
Angela Merkel.43

Donald Trump amerikai elnök június 
26-án telefonon gratulált Erdoğannak az 
újraválasztásához; a felek a beszélgetés 
során megerősítették a mindenekelőtt vé-
delmi és katonai területen megvalósuló 
együttműködés fejlesztése iránti eltökélt-
ségüket.44

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár te-
lefonon gratulált a török elnöknek, aki 
megerősítette, hogy hazája vállalja a szö-
vetségi tagságból fakadó kötelezettségei 
teljesítését, és ígéretet tett arra is, hogy 
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jelentősebben hozzájárul majd az Észak-
atlanti Szerződés Szervezete erőfeszíté-
seihez. Stoltenberg hangsúlyozta, hogy 
Törökország nagyon fontos tagja a szö-
vetségnek.45

Az újraválasztott elnököt 2018. július 
9-én iktatták be hivatalába.

A nagyszabású ceremónián mások 
mellett több tucat ország államfő-
je, valamint kormányfője is részt 
vett, többek között Rumen Radev 
bolgár, Gjorge Ivanov macedón, 
Hashim Thaci koszovói, valamint 
Alekszandar Vucsics szerb elnök, 
továbbá Bakir Izetbegovic, a három-
tagú boszniai államelnökség bos-
nyák tagja, illetve Nicolás Maduro 
venezuelai elnök. A kormányfők kö-
zül jelen volt Orbán Viktor magyar, 
Dmitrij Medvegyev orosz, valamint 
Volodimir Hrojszman ukrán minisz-
terelnök is.46

Az elnöki rendszer működése
a gyakorlatban:
az új adminisztráció első kül- és
belpolitikai intézkedései

Erdoğan elnök a megválasztását köve-
tő beszédében a terrorizmus elleni harc 
folytatását ígérte kül- és belföldön egy-
aránt: „Meg fogjuk szabadítani Szíria 
földjét a terroristáktól, hogy visszatér-
hessenek oda szíriai vendégeink”.47 Utalt 
a rendkívül magas – 80 százalék feletti – 
részvételi arányra is: „ennek a választás-
nak a győztese a demokrácia, az emberek 
akarata és közvetlenül maga a nemzet. 
A választás győztese az ország mind a 

nyolcvanegymillió lakosa, köszönöm 
mindenkinek, aki részt vett a demokrá-
cia ünnepén.” Majd hozzátette: „Törökor-
szág leckét adott demokráciából az egész 
világnak.”48

2018. június 28-án bejelentették: fel-
oldják a 2018. július 19-éig fennállt, ko-
rábban többször meghosszabbított szük-
ségállapotot, miután erről megállapodott 
a török államfő és szövetségese, Devlet 
Bahçeli, az MHP elnöke.49 Ugyanaznap 
azonban újabb 138 fő, köztük több kato-
na és tizenhét tanár ellen adtak ki elfoga-
tóparancsot.50 Binali Yıldırım leköszönő 
miniszterelnök ugyanakkor kijelentette: 
a szükségállapot feloldásával egyidejűleg 
elkészül egy rendelet, amely „a sebezhe-
tőség elkerülése érdekében tartalmazni 
fogja a terrorizmus elleni küzdelemhez 
szükséges intézkedéseket”.51 A nyilatko-
zat másnapján a bíróság a betiltott Zaman 
napilap négy újságírójának és vezetőjé-
nek ügyében tartott tárgyalást; a lap két 
ismert zsurnalisztája 10 év 6 hónap, to-
vábbi két vádlott pedig 8 év 9 hónap sza-
badságvesztést kapott.52

Egy 2018. július 8-án kihirdetett, a még 
érvényben lévő szükségállapotra tekin-
tettel meghozott kormányhatározat alap-
ján 18.632 állami alkalmazottat, köztük 
8.998 rendőrt, 649 csendőrt, 6.152 kato-
nát, az igazságügyi minisztérium 1.052 
alkalmazottját bocsátották el, és elren-
delték 12 egyesület, 3 újság és egy tévé-
csatorna felszámolását, ugyanakkor 148 
korábban elbocsátott alkalmazott jogvi-
szonyát helyreállították.53

A másnapi beiktatási beszédében az 
elnök nagyszabású programot hirdetett. 
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Úgy ítélte, a prezidenciális rendszer a 
megfelelő választás a 95 éves Török Köz-
társaság számára, és „a parlamentáris 
kormányforma eltörlésével Törökország 
maga mögött hagyja azt a berendezke-
dést, amelyért a politikai, társadalmi és 
gazdasági káoszokon keresztül a múltban 
súlyos árat kellett fizetnie”. Az ország az 
„elnöki rendszer keretében még nagyobb 
lépéseket tesz majd annak érdekében, 
hogy a világ 10 legnagyobb gazdasága 
közé kerüljön”. „Törökország már az el-
múlt időszakban is grandiózus terveket 
valósított meg, de a jövőben még na-
gyobb projektekre készül”: „a demokrá-
ciától kezdve az alapvető jogokon keresz-
tül a szabadságjogokig, a védelmi iparon 
át egészen a határok biztonságáig minden 
területen fejlődni és erősödni fog”. „A tö-
rök államfő egyúttal megfogadta: azon 
fog dolgozni, hogy nemcsak azok számá-
ra, akik a június 24-ei elnökválasztáson 
rá szavaztak, hanem Törökország mind 
a 81 milliós népessége számára méltó ál-
lamfő legyen.”54

Még aznap, az esti sajtótájékoztatón is-
mertette az új kormányzati struktúrát és 
az új miniszterek névsorát. A miniszter-
elnöki hivatal korábbi államtitkárát, Fuat 
Oktayt alelnöknek nevezte ki, a minisz-
tériumok számát huszonhatról tizenhatra 
csökkentette, az európai uniós miniszté-
rium beolvadt a külügyminisztériumba. 
A miniszterek 2018. július 10-én tették le 
a hivatali esküt.55

Mevlüt Çavuşoğlu a külügyminisztéri-
um állománya előtt 2018. július 10-én el-
mondott beszédében hangsúlyozta, hogy 
„Törökország minden nehézség ellenére 

előrelépést szándékozik elérni az európai 
uniós csatlakozási folyamatban”, ugyan-
akkor az ország a jövőben is folytatja „az 
egész világot átfogó, kezdeményező és 
emberi” külpolitikáját.56 A régi-új kül-
ügyminiszter korábban, egy 2018. június 
végi televíziós nyilatkozatában kijelen-
tette, hogy az osztrák uniós elnökség 
alatt nem számít pozitív fejleményekre a 
török–uniós kapcsolatokban, különösen a 
csatlakozási folyamat újabb fejezeteinek 
az esetleges megnyitását illetően, mert 
azok politikai témává váltak, nem tech-
nikai kérdések többé.57

Az elnök 2018. július 11–12-én a kül-
ügyminiszter és a védelmi miniszter 
társaságában58 részt vett Brüsszelben a 
NATO 28. csúcstalálkozóján, ahol ki-
emelte, hogy a tagállamoknak jobban 
együtt kell működniük a nemzetközi 
biztonság érdekében és a terrorellenes 
harcban, majd hozzátette, hogy a töm-
bön belül nem szabad diszkriminálni az 
egyes tagállamok terrorellenes küzdel-
mét. A csúcs alkalmával találkozott töb-
bek között az azeri, a bolgár, a bosnyák 
és a görög vezetővel is, valamint megál-
lapodás született arról, hogy Törökország 
szerepet vállal az iraki erők terrorellenes 
kiképzésében.59 A NATO tagállamai pe-
dig ígéretet tettek arra, hogy megvédik 
Törökország déli határait a külső fenye-
getésektől.60

A szükségállapot végül 2018. július 18-
án ért véget, ezzel Erdoğan teljesítette a 
legfontosabb választási ígéretét, de az 
akkor kibocsátott törvényerejű rendele-
tek továbbra is érvényben maradtak.61 
Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) 
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2018. július 19-én üdvözölte, hogy Tö-
rökországban nem hosszabbították meg 
a 2016-os katonai puccskísérlet után 
elrendelt, azóta összesen hétszer meg-
hosszabbított szükségállapotot, amely-
nek részeként az elnöknek jogában állt 
a törvényhozás megkerülésével életbe 
léptetni törvényerejű rendeleteket, illetve 
korlátozni vagy akár fel is függeszteni a 
polgári és szabadságjogokat, amennyi-
ben azt indokoltnak tartotta. Az EKSZ 
ugyanakkor jelezte, hogy a szükségálla-
pot alatt meghozott törvényerejű rende-
letek hatályának fenntartása semlegesíti 
az intézkedés minden pozitív hatását. Az 
EU megerősítette azon elvárását, hogy 
Ankara hajtsa végre az Európa Tanács, a 
Velencei Bizottság és más intézmények 
kulcsfontosságú ajánlásait, és tartsa tisz-
teletben a végrehajtó hatalom és az igaz-
ságszolgáltatás elkülönülésének elvét, és 
felszólította Erdoğant, hogy vonja vissza 
azokat az intézkedéseket, amelyek nega-
tív hatással vannak a jogállamiságra, az 
igazságszolgáltatás függetlenségére és 
az alapvető szabadságjogokra, beleértve 
a véleménynyilvánítás szabadságát, az 
egyesülési szabadságot és a tisztességes 
eljárással kapcsolatos jogokat.62

A Nagy Nemzetgyűlés 2018. július 
25-én elfogadta azt a törvénycsomagot, 
amely a szükségállapot megszűnése 
ellenére is lehetőséget biztosít a török 
hatóságoknak a terrorellenes intézkedé-
sek foganatosítására. „A törvénycsomag 
egyebek mellett kiterjeszti a tartományi 
kormányzók jogkörét, hosszabb időtartamú 
őrizetbe vételeket tesz lehetővé, valamint 
szabályozza a köztisztviselők elbocsátását, 

amennyiben kapcsolatban állnak ter-
rorista szervezetekkel vagy közük van 
egyéb – a hatóságok szerinti – nemzet-
biztonsági fenyegetéshez”, továbbá bizo-
nyos korlátozásokat vezet be a gyüleke-
zési jog gyakorlását illetően.63

2018. július végén komoly feszültség 
keletkezett Washington és Ankara között 
egy, a török hatóságok által fogva tartott 
amerikai baptista lelkész kapcsán. And-
rew Brunson lelkipásztort ugyanis júli-
us 26-án – kétéves előzetes letartóztatás 
után – házi őrizetbe helyezték. A lépést 
az amerikai külügyminiszter üdvözölte, 
de nyomatékosította, hogy ez még nem 
elégséges, a lelkészt szabadon kell bo-
csátani; később Washington többször is 
követelte Brunson szabadlábra helyezé-
sét, és egyre súlyosabb gazdasági szank-
ciókat alkalmazott.64 Ankara a hasonló 
súlyú válaszlépések mellett azt hangsú-
lyozta, hogy a török igazságszolgáltatás 
független, ezért az elnök nem tud semmit 
tenni a lelkész szabadon bocsátása érde-
kében. Végül az illetékes bíróság dönté-
se alapján 2018. október 12-én szabadon 
engedték a lelkészt, aki Németországba 
távozott.65

A török–görög kapcsolatokban fennál-
ló feszültséget csökkentette, hogy Török-
ország 2018. augusztus 16-án szabadon 
bocsátott két görög katonát, miután a bí-
róság úgy ítélte, hogy nem kémkedés cél-
jával, csupán véletlenül lépték át a határt. 
A török elnöktől korábban már az uniós 
vezetők is kérték a katonák hazaengedé-
sét, ő azonban kijelentette: „A kérdés a 
bíróság kezében van, várnunk kell a tör-
vényes döntésre.”66
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A török líra árfolyamának esése miatt a 
török jegybank 2018. szeptember 13-án a 
piaci várakozásoknál jóval nagyobb mér-
tékű, több mint 6 százalékos kamateme-
lésről döntött. A döntés jelentőségét az 
adta, hogy a török elnök elítéli a magas 
kamatokat és azok növekedéslassító ha-
tását, ezért az emelésről szóló határozat 
cáfolta azokat a félelmeket, hogy a jegy-
bank közvetlen elnöki befolyás alapján 
alakítja a politikáját.67

Jelentős várakozás és komoly ellen-
érzések is övezték a török elnök 2018. 
szeptember 27–29-ei németországi láto-
gatását.68 Angela Merkel az Erdoğannal 
folytatott megbeszélése után úgy nyilat-
kozott, hogy „mélyreható nézeteltérések 
jellemzik a német és a török vezetés kap-
csolatát, … legfőképpen a jogállamiság 
és az emberi jogok ügyében”, ugyanak-
kor úgy ítélte, hogy „Németországnak és 
Törökországnak egyaránt stratégiai érde-
ke a jó kétoldalú kapcsolat, … de a ber-
lini és az ankarai vezetés igen eltérően 
gondolkodik arról, hogy »miként is kel-
lene kinéznie egy demokratikus, szabad 
és nyitott társadalomnak«”. Kiemelte: 
„Berlin és Ankara egyaránt elkötelezett 
az EU–Törökország menekültügyi meg-
állapodás végrehajtása mellett”. Mint 
hangsúlyozta: „Németországnak az az 
érdeke, hogy Törökország stabil legyen, 
és gazdaságilag is erős”.69 A török elnök 

köszönetet mondott Németországnak 
a Szíriából a hazájába menekült em-
berek ellátásának támogatásáért, és 
kiemelte, hogy elsősorban a gazda-
ság területén kell erősíteni az együtt-
működést. A török államfő aláhúzta, 
hogy a német félnek tiszteletben kell 

tartania a független török igazság-
szolgáltatás döntéseit és a kétoldalú 
kapcsolatok, illetve mindkét ország 
biztonsága érdekében segítenie kell 
a török hatóságok munkáját. Így 
Törökország továbbra is követeli a 
puccskísérlettel összefüggésben ter-
rorizmussal gyanúsított, Németor-
szágban tartózkodó személyek és a 
„több ezer PKK-tag” kiadatását.70

„A török hadsereg akkor vonul ki Szí-
riából, amikor annak népe majd választá-
sokat tart” – jelentette ki az elnök 2018. 
október 4-én Isztambulban, miután a 
török parlament előző nap újabb egy év-
vel meghosszabbította a hadsereg szíriai 
és iraki hadműveleteire adott mandátu-
mát. „Erdoğan rámutatott: Törökországot 
»Szíria népe« hívta meg, az ő meghívá-
sukra érkezett oda a török hadsereg.”71 
„Erdoğan az isztambuli rendezvényen 
ismét felvetetette egy esetleges népsza-
vazás lehetőségét országa európai uniós 
csatlakozásának kérdéséről.”72

A török elnök 2018. október 8–9-ei ma-
gyarországi látogatásakor Orbán Viktor 
kormányfő hangsúlyozta, hogy Török-
ország stabilitása fontos hazánk számá-
ra, valamint elismerését és köszönetét 
fejezte ki a török népnek és kormánynak 
a szíriai menekültek befogadásáért és a 
menekültügyi nyilatkozat betartásáért, s 
további támogatásáról biztosította az or-
szág EU-csatlakozási törekvéseit. „»Ma-
gyarország erős Európát akar, ehhez 
pedig stratégiai megállapodás kell Tö-
rökországgal« – zárta szavait a minisz-
terelnök.”73
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A török elnök megköszönte Ma-
gyarországnak a török európai uniós 
csatlakozáshoz nyújtott támogatását. 
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez 
a folyamat már 1963-ban megkez-
dődött, és mindeddig csak hitegették 
Törökországot, amit az EU egyetlen 
más országgal sem tett. Azt mond-
ta, az uniónak el kell döntenie, fel 
akarja-e venni Törökországot vagy 
sem, mert „elértünk a türelem hatá-
rához”.74

Befejezés

Napjainkban az Európai Unió és Török-
ország viszonyát alapvetően meghatároz-
za a jogállamisággal és a bevándorlással 
kapcsolatos helyzet, amely az európai 
belpolitikában is elsődleges jelentőségre 
tett szert, miként az a közös menekült- és 
határrendészeti politika kialakításával, 
illetve az Európai Unióról szóló szer-
ződés (EUSZ) 7. cikke szerinti eljárá-
sokkal kapcsolatos vitákból is kitűnik. 
A törökországi belpolitikai fejlemények 
nyugat-európai fogadtatása, akárcsak a 
török intézkedések kormányzati indoko-
lása, azt mutatja, milyen fontos egy jog-
rendszer stabilitásának, demokratikus és 
jogállami értékeinek, valamint az emberi 
jogoknak a védelmében a bírói függet-
lenség biztosítása.75 Jól jelzi ezt, hogy a 
külföldi állampolgárok fogva tartásával 
kapcsolatos ügyekben maga a török el-
nök is hangsúlyozta a bírói függetlenség 
sérthetetlenségét.

A török elnökválasztáson Erdoğan el-
nök a prezidenciális rendszer keretében 
számára biztosított széles körű jogok 

gyakorlásához egy erős demokratikus 
felhatalmazást kapott. A nyugati politi-
kusok és elemzők ugyanakkor tovább-
ra is fenntartásokkal viseltetnek a tö-
rök elnöki rendszerrel szemben, amit a 
terrorgyanús személyekkel kapcsolatos 
legújabb intézkedések táplálnak. A török 
fél azonban továbbra is hangsúlyozza az 
uniós csatlakozás és a jogállami értékek 
iránti elkötelezettségét, és előítéletesnek 
tekinti a nyugati álláspontot.76 Ez a köl-
csönös bizalmatlanság nem tesz jót az 
EU és Törökország kapcsolatának, és a 
török külpolitikai vonalvezetésben mind-
inkább egy hangsúlyeltolódás megy vég-
be az ún. neooszmán külpolitika irányá-
ba.77 Ezt mutatja az is, hogy az elnök már 
a megválasztását követő első beszédében 
kitért a szíriai hadműveletek folytatására.

E külpolitikai doktrínát a 2009-ben 
külügyminiszterré kinevezett Ahmet 
Davutoğlu, a későbbi miniszterelnök dol-
gozta ki, aki a Nyugat-centrikus helyett 
egy olyan aktív, kezdeményező külpoli-
tikát javasolt, amely az egykori Oszmán 
Birodalom területéhez tartozó államok-
kal való politikai, gazdasági és kulturá-
lis kapcsolatok erősítését és mélyítését 
célozta meg.78

Ez a külpolitikai irányváltás azonban 
nem jelent éles szakítást az atatürki ha-
gyományokkal: Erdoğan nem kívánja 
veszélyeztetni Atatürk kultuszát, és nem 
törekszik kiépíteni sem a saját, sem vala-
mely pártjabeli politikus ellenkultuszát, 
ugyanakkor a gyakorlati intézkedéseiben 
folyamatosan erodálja a szekuláris rend-
szer atatürki örökségét. Bár kül- és geo-
politikai szempontból óvatosan áthelyezte 
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a hangsúlyokat a Nyugat-centrikusságról 
a Közel-Keletre, továbbra is fontosnak 
tartja az ország európai integrációját, 
még ha a magyarországi látogatásán az 
azzal kapcsolatos csalódásának adott is 
hangot.

Mivel a migrációs válság miatt Tö-
rökország szerepe kulcsfontosságú a 
balkáni és a közel-keleti térségben, az 
EU-nak sem áll érdekében a kapcsolatok 
további romlása, hiszen a 2016. március 
18-ai menekültügyi közös nyilatkozat tö-
rök vállalásainak a teljesítése jelentősen 
csökkenti az Európai Unióra nehezedő 
migrációs nyomást; annak be nem tartása 
egy újabb, a 2015-öshöz hasonló volume-
nű migrációs válságot eredményezne az 
EU-ban.

Éppen ezért nem találom helytállónak 
azt a megközelítést, amely a csatlakozás 
lehetőségét eleve elveti, csupán azon az 
alapon, hogy a tárgyalási folyamat régóta 
húzódik, és napjainkban nincs határozott 
előrelépés e téren. A bevándorlási krízis, 
az európai belbiztonság drámai romlá-
sa ugyanis számos kérdést átértékelt, és 
szemmel láthatóan a kül- és belpolitikai 
színteret egyaránt átrendezi: egyes poli-
tikai alakulatok hanyatlását, mások elő-
retörését, régi szövetségek felbomlását és 
újak létrejöttét eredményezi.

Ebben a helyzetben nehéz lenne meg-
jósolni, hogy a jövőben hogyan alakul az 
Európai Unió, illetve Törökország kül-
politikai irányvonala, egymáshoz való 
viszonya. Egy biztos: a két fél számos 
olyan közös kihívással (modern kori nép-
vándorlás, terrorizmus, a belbiztonsági 

helyzet romlása stb.) szembesül, amelynek 
megoldásában szükségképpen egymásra 
vannak utalva. Földrajzi helyzetéből adó-
dóan Törökország kulcsszerepet tölt be az 
európai biztonságpolitikában; hiba lenne 
az ebben rejlő lehetőségeket kölcsönösen 
előnyös módon nem kiaknázni.
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bírálják el, de gyakorlatilag a tengeren át ér-
kező valamennyi menekültet – a beérkezettek 
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A tanulmány az Amerikai Egye-
sült Államok és Mexikó ke-
reskedelmi integrációjának 

vizsgálatakor az integráció-gazdaság-
tan konvergenciaelemzési megközelíté-
sét alkalmazza. A két ország között az 
Észak-amerikai Szabadkereskedelmi 
Egyezmény (North American Free Trade 

Agreement, NAFTA) erősíti a konver-
gencia folyamatát. Mexikó példája tanul-
sággal szolgálhat minden kevésbé fejlett, 
de valamilyen integrációban részt vevő 
ország számára. Az ottani jövedelmek 
vizsgálata választ ad arra a kérdésre is, 
hogy a korábbi fejletlenebb életszínvona-
lat a NAFTA révén sikerült-e közelíteni 

A NAFTA hatása Mexikó felzárkózására

Kutasi Gábor – Sárközi Rebeka
„Szegény Mexikó, túl távol van az Istentől, és túl közel az Egyesült Államokhoz.”

Porfirio Díaz1 

Az integráció-gazdaságtan feltevései közé tartozik, hogy a gazdasági nyitás a kevésbé fejlett 
országok és régiók fejlettségi szintjét megemeli. A felzárkózás igazolására kialakult konver-
gencia-módszertan adja a jelen vizsgálatunk alapját. A tanulmány a NAFTA-nak az Ameri-
kai Egyesült Államok és Mexikó közötti konvergenciahatását vizsgálja. Egyrészt kimutat-
juk, hogy konvergencia vagy divergencia jellemzi-e a két ország kapcsolatát, másrészt azt 
is teszteljük, hogy a határ menti szövetségi tagállamok esetében kimutatható-e a nemzeti 
átlagtól való (pozitív, illetve negatív irányú) elszakadás, ha egy fejlett és egy hozzá képest fej-
letlen gazdaság alkot kereskedelmi integrációt. Továbbá áttekintjük a releváns növekedési és 
konvergenciaelméletet, valamint a NAFTA konvergenciahatására vonatkozó szakirodalmat. 
Az empirikus elemzés megírásakor az OECD és a Világbank adatbázisára támaszkodtunk.

One of the assumptions of integration economics is whether the economic integration 
has a positive pull effect on less developed national economies and regions. The base of 
analysis about the catch-up process is the convergence methodology. The study examines 
the convergence effect of NAFTA on the United States of America and Mexico. On the one 
hand, the analysis indicates whether convergence or divergence prevails from the relation of 
the two countries. On the other hand, the question is tested whether there is any significance 
of borderline federal member state position on relative difference from the national average 
if a developed and a relatively underdeveloped economy start trade integration with each 
other. The study contains review about the relevant growth and convergence theories and the 
literature related to NAFTA convergence impact. The database was composed from OECD 
and Word Bank statistical sources.

* * * 
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az amerikaihoz, illetve a határ két olda-
lán fekvő szövetségi tagállamokban a ke-
resetek jobban közelednek-e egymáshoz, 
mint a nemzetgazdasági átlagok.

A tanulmány kutatási kérdése tehát az, 
hogy hogyan alakult Mexikó és az Egyesült 
Államok konvergenciája a NAFTA lét-
rejötte óta, és van-e jelentősége a határ 
menti elhelyezkedésnek a felzárkózás-
ban. Hipotézisünk, hogy a két országra 
számított makrogazdasági statisztikai 
aggregátumok, valamint Mexikó északi 
és az USA déli tagállamaira vonatko-
zó regionális statisztikai adatok alapján 
megállapítható a konvergencia megvaló-
sulása és a felzárkózás mértéke.

Integrációelméleti alapok

Az integráció lényegét számos közgaz-
dász megfogalmazta az elmúlt évtize-
dekben, amelyekről kiváló áttekintést 
nyújt a Palánkai Tibor és szerzőtársai 
által írt könyv.3 Az elméletek alapján az 
integráció kölcsönös függésnek is tekint-
hető, amelyhez hozzájárul a nemzetközi 
együttműködés, ugyanakkor hatására ja-
vul az országok teljesítménye és verseny-
képessége, valamint fejlődnek a gazdasá-
gi, politikai és társadalmi viszonyaik.

A gazdasági növekedési elméletek vizs-
gálata elengedhetetlen a konvergencia-
elemzés szempontjából, hiszen az egyes 
országok, illetve régiók eltérő növekedé-
si üteme különböző jövedelmi szinthez, 
fejlettséghez és életszínvonalhoz vezet. 

1. ábra
A Mexikó és az USA határán fekvő szövetségi államok térképe2
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Az integrációhoz kapcsolódó növeke-
dési modellről kimerítő áttekintést nyújt 
Halmai Péter,4 aki a módszertani irány-
mutatás mellett új dimenziót is nyit a nö-
vekedési folyamatok és a konvergencia 
mechanizmusának a megértéséhez.

Bár Halmai szerint is a neoklasszi-
kus Solow–Swan-modell5 a növekedési 
modellek alapja, ugyanakkor ő számos 
exogén feltételezéssel él, ami korlátozza 
a modell alkalmazási lehetőségét. Úgy 
véli, az sajátos konvergenciajellemzőkkel 
bír, „különösképpen, ha az országok ha-
sonlóak a preferenciák és a technológia 
strukturális jellemzői tekintetében, [mert] 
akkor a szegény országok gyorsabb növe-
kedésre hajlamosak, mint a gazdag orszá-
gok”.6

A Solow-modellre épülő neoklasszikus 
növekedési elméletben a konvergencia 
alapja az újratermelhető tőke csökkenő 
határterméke. Emellett megállapítható, 
hogy ha állandó volumenhozadék esetén 
a munka- és tőkeinputokat arányosan nö-
velik, a kibocsátás is arányosan nőni, a 
tőke határtermelékenysége viszont csök-
kenni fog. A kevésbé fejlett országokban, 
ahol a tőke–munka-arány alacsony, a 
tőke határterméke pedig magas, a be-
ruházási ráta magas növekedési ütemet 
eredményez. A gazdag országokban vi-
szont – ahol a tőke–munka-arány magas, 
és a tőke határterméke alacsony – a be-
ruházási ráta alacsony növekedési ütem-
hez vezet. Ebből arra lehet következtetni, 
hogy azok a gazdaságok, amelyekben 
alacsony az egy főre jutó jövedelem, 
gyorsabban növekedhetnek, mint azok, 
ahol magasabb.7

A neoklasszikus konvergenciaelmélet 
természetesen számos korláttal rendelke-
zik. Az első és legnagyobb a technológiai 
változás elméletének a hiányossága. To-
vábbi korlát, hogy a Solow-modell sze-
rint a gazdaságpolitika nem változtatja 
meg a hosszú távú növekedés útját, habár 
fenntartható növekedés lehetséges abban 
az esetben, ha van technológiai haladás – 
ami viszont exogén tényezőként szerepel 
a modellben.

További kihívást jelenthet, hogy olykor 
a reáljövedelmi különbségek meghalad-
ják a tőkeintenzitás eltérését, azaz az egy 
főre jutó GDP-ben kifejezet különbségek 
a gazdaságok között jóval nagyobbak, 
mint amit a neoklasszikus elmélet képes 
előre jelezni. Nicholas Gregory Mankiw 
és társai8 a modell kapcsán arra a hiá-
nyosságra is rámutattak, hogy a gazdag 
és a szegény országok között jóval na-
gyobb az egy dolgozóra jutó kibocsátás 
eltérése, mint amekkorát a népességnö-
vekedési és megtakarítási rátára vonatko-
zó becslések indokolnának. A neoklasz-
szikus modell alapján a közös termelési 
függvény problémája is felmerül, amely 
exogén változónak feltételezi a techno-
lógiát. Ilyen függvény esetén a szegény 
országokban sokkal magasabbnak kelle-
ne lennie a tőke határtermékének, mint a 
gazdag országokban. Ez a nehézség meg-
mutatkozik a konvergencia ütemében is, 
mivel annak a becslésére is téves előre-
jelzést ad a Solow-modell, pedig ezek a 
kezdeti gazdasági feltételek befolyásolják 
a hosszú távú eredményt.

A konvergenciafolyamatokat befolyá-
solja az intézményi környezet is. Ennek 
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az elméleti hátterét fejti ki Benczes Ist-
ván,9 aki a liberális kormányköziség 
modellje alapján vizsgálja az integráció 
során felmerülő elosztási konfliktusokat. 
E megközelítésben tisztázandó többek 
között, hogy ki viseli az alkalmazkodás 
költségeit. Megállapítható, hogy hosszú 
távon nem magyarázható az egy főre 
jutó jövedelem folyamatos növekedése 
és az országok közötti számos különbség 
a fizikai tőke felhalmozásával. A reál-
konvergencia tényezőinek a beazonosí-
tására irányadó Elekes Andrea és Hal-
mai Péter tanulmánya,10 amely elsősor-
ban a gazdasági ciklus régióspecifikus 
konvergenciahatásaira fókuszál. A Me-
xikó és az USA közötti konvergenciáról 
szóló elemzésünk ezzel együtt a neo-
klasszikus modellből származó abszolút 
és feltételes konvergencia feltételezéseire 
épül. A mexikói és az amerikai jövedel-
mek alakulását a konvergenciaelemzés 
megközelítésében tárgyaljuk, s azt mód-
szertanilag a fenti növekedési elméletek-
re és azok konvergenciamechanizmusaira 
építjük.

William Easterly és szerzőtársai11 a 
mainstream növekedési modellek alapján 
kísérlik meg felbecsülni, hogyan hatott a 
NAFTA a jövedelmi és a termelékenységi 
különbségekre. Idősoros és kointegrációs 
elemzések alapján arra a következtetésre 
jutottak a szerzők, hogy Mexikó egy főre 
eső GDP-je 4-5 százalékkal alacsonyabb 
lett volna 2002 végére abban az esetben, 
ha a NAFTA nem lépett volna érvénybe 
1994-ben.

Alejandro Díaz-Bautista az egyes szö-
vetségi tagállamok szintjén vizsgálta meg 

az intézmények regionális gazdasági nö-
vekedési hatását.12 Modelljében a tőke és 
a munka határtermékének állandó hoza-
dékát veszi alapul, amely tulajdonképpen 
a határtermékek ára. Az 1999 és 2002 
közötti egy főre eső GNP éves növeke-
dési rátája képezi ennek az empirikus 
elemzésnek az alapját, amelyet a szerző 
a NAFTA-országok összes tagállamára, 
területi egységére vonatkozóan megvizs-
gált. Az empirikusan vizsgált regionális 
növekedés modelljének eredményei alap-
ján arra lehetett következtetni, hogy 1999 
és 2003 között viszonylag alacsony volt 
a regionális konvergencia az egyes terü-
leti egységek szintjén. Emellett megálla-
pítható a regressziós függvényből, hogy 
bizonyos konvergencia alakult ki az or-
szágok saját állandósult állapota felé. To-
vábbi következtetése a modellnek, hogy 
az Egyesült Államoknak és Mexikónak 
a közös határuk mentén fekvő tagálla-
mai, régiói nagy valószínűséggel más 
ütemben növekednek, mint a többi tag-
államuk, Észak-Mexikó tehát a mexikói 
nemzeti átlagnál magasabb gazdasági 
növekedési rátával rendelkezik. Ezt a 
megállapítást ellenőrzi a jelen tanulmány 
empirikus elemzése is.

Robert A. Blecker a NAFTA első 20 
évét vizsgálta,13 és különös hangsúlyt 
fektetett Mexikó USA-hoz való konver-
genciájára az egy főre eső jövedelem 
terén, az ország foglalkoztatási problé-
máira, valamint a munkaerő-migrációra. 
Ezen összehasonlítás alapján konstatálta, 
hogy a relatív (egy főre eső) jövedelem 
és munkatermelékenység Mexikóban 
nemhogy nem javult 2011-re, hanem még 
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romlott is az 1990-es évek eleji adatokhoz 
képest. A relatív bérek esetében is hason-
ló divergencia figyelhető meg: egy átla-
gos mexikói munkás 1993-ban az átlagos 
amerikai munkás órabérének magasabb 
hányadát kereste meg, mint 2012-ben.

Módszertan

A konvergenciaelemzés módszertanát a 
β- és a σ-konvergencia vizsgálata adja. 
A β-konvergencia kiszámítása az egyes 
országokra és tagállamokra vonatkozó 
statisztikai adatok összevetésén alapul, 
amelyekből következtetéseket lehet le-
vonni a tekintetben, hogy az évek során 
hogyan alakultak a mutatók, mennyire 
közeledtek vagy távolodtak egymástól az 
értékek. Ha az egyes idősorok közelíte-
nek egymáshoz, illetve ha az egyes kü-
lönbségek csökkennek, akkor megállapít-
ható a konvergencia. A σ-konvergencia 
elemzése során az egyes országokra, il-
letve tagállamokra vonatkozó statisztikai 
adatokból származó szórások kalkuláci-
ója következik, amelyeket ábrák jeleníte-
nek meg. Ezek az illusztrációk segítenek 
a konklúziók levonásában. Ha egyre ki-
sebb a szórás, vagy egyre inkább köze-
lítenek egymáshoz a szórást szemléltető 
trendvonalak, az konvergenciára utal. Az 
országokra jellemző adatok elemzéséhez 
a Világbank14 adatbázisa szolgál szekun-
der forrásként, míg a tagállamoké eseté-
ben az OECD15 adatbázisa szolgáltatja az 
alapot.

Először az Amerikai Egyesült Álla-
mok és Mexikó jövedelmének az 1990 és 
2016 közötti alakulását hasonlítjuk össze, 

amellyel kapcsolatban az az előfeltevé-
sünk, hogy a két ország között feltételes 
konvergencia mutatható ki. Azért ez az 
időintervallum került be a vizsgálatba, 
mert így megmutatható, hogy a NAFTA 
életbe lépése előtt és az után hogyan ala-
kultak az egyes jóléti mutatók, amelyek 
alapján a β- és a σ-konvergencia kiszá-
mítható.

Fontos megjegyezni, hogy mely gaz-
dasági mutatók kerültek bele az elemzé-
sünkbe és miért. Elsőként a vásárlóerő-
paritáson (PPP) mért egy főre jutó bruttó 
hazai termék (GDP/fő), majd a GDP éves 
növekedése, a vásárlóerő-paritáson szá-
mított egy főre jutó bruttó nemzeti jöve-
delem (GNI/fő) és az infláció fogalmát és 
tartalmát fejtjük ki. A konvergencia mé-
résére vonatkozó átfogó elveket Kertész 
Krisztián írása részletesen ismerteti.16 
A NAFTA-ra vonatkozó elemzésünkben 
ezen kívül az elérhető adatbázisokra ha-
gyatkozunk.

Az egy főre jutó GDP az adott évben 
előállított végső fogyasztásra szánt ter-
mékek és szolgáltatások összértékét je-
löli, amely az országon belüli gazdasági 
szereplők bruttó összjövedelmének felel 
meg. Azért fontos az egy főre jutó érté-
keket megfigyelni, mert azokból a népes-
ség nagyságából származó jövedelemkü-
lönbségek kiszűrhetők – bár az általunk 
vizsgált két ország népessége közel azo-
nos ütemben növekedett 1990 és 2016 
között. Mexikóé megközelítőleg 2 száza-
lékkal nőtt 1990 és 1997, valamint 2006 
és 2009 között, a többi évben körülbelül 
1 százalékos volt a növekedés, míg az 
Egyesült Államokban 1990 és 2016 között 
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folyamatosan közel évi 1 százalékos né-
pességbővülés volt tapasztalható. Vásár-
lóerő-paritáson pedig azért releváns az 
értékek mérése, mert általa kiszűrhetőek 
az országok közötti árszínvonal-különb-
ségek. A PPP-n vizsgált mutatók értékei 
esetén az elemzés készítésekor az ameri-
kai dollár 2011-es átlagáras szintjén szá-
moltunk. A GDP/fő vásárlóerő-paritáson 
történő vizsgálata az országok és a tagál-
lamok közti összjövedelmi különbségek 
vizsgálatára szolgál, amelyek konvergál-
hatnak. Az éves GDP-növekedés elemzé-
se ugyanezen okból kifolyólag releváns.

A GNI/fő PPP-n történő vizsgálatá-
val – az előzőkhöz hasonlóan – ki lehet 
szűrni a népesség nagyságának és az 
árfolyamoknak a különbségéből faka-
dó jövedelmi változásokat, valamint az 
éves bruttó hazai jövedelmen kívül az 
adott országok adófizetőinek a külföldről 
beáramló jövedelmét is tartalmazza – a 
külföldi állampolgárok hazautalt jöve-
delmét viszont nem foglalja magában. Az 
inflációt pedig azért lényeges bevonni a 
vizsgálatba, mert az árak konvergenciája 
a reálbérek és a jövedelmek konvergenci-
ájához is vezethet.

Az országok vizsgálatát követően az 
USA déli tagállamait (Kalifornia, Ari-
zona, Új-Mexikó és Texas, röviden: az 
USA-4) Mexikó amerikai határán fekvő 
tagállamaival (Alsó-Kalifornia [spanyo-
lul: Baja-California], Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Új-Léon [Nuevo Leon] és 
Tamaulipas, röviden: Mex-6) hasonlítjuk 
össze. A célunk az volt, hogy ellenőriz-
zük, a határhoz közelebb eső tagállamok 
esetében erősebb-e a konvergencia, mint 

a két ország átfogó értékeiben. Ehhez az 
OECD adatbázisát vettük igénybe, amely 
a 2003 és 2015 közötti időszakra vonat-
kozóan biztosítja a szükséges regionális 
adatokat (a 2003 előtti mexikói adatok 
nem érhetők el). E vizsgálat előfeltevése, 
hogy az egyes amerikai, illetve mexikói 
tagállamok közötti, valamint az érintett 
amerikai és mexikói szövetségi államok 
közötti β- és σ-konvergencia az abszolút 
konvergencia létrejöttét bizonyítja. 
A β-konvergenciát csak a tíz tagállam kö-
zött kialakuló lehetséges trendek alapján 
vesszük górcső alá, míg a σ-konvergencia 
bizonyítására a tagállamok közötti szórá-
soknak és a szórások logaritmusának az 
elemzését alkalmazzuk. Az ez irányú 
elemzéshez az adatok hozzáférhetőségé-
nek hiányossága miatt csak a GDP-alapú 
indikátorok nyújthattak segítséget.

Eredmények

Az országok gazdasági eredményére vo-
natkozó elemzés előfeltevése, hogy Me-
xikó mutatói a NAFTA ratifikálása óta az 
USA-hoz való felzárkózást jeleznek. Ha-
bár a σ-konvergenciának szükséges, de 
nem elégséges feltétele a β-konvergencia, 
pozitív eredményt jelentene, ha a vizsgá-
lat során már a β-konvergenciát ki lehet-
ne mutatni, és azon keresztül a feltételes 
konvergencia is beigazolódhatna.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 
vásárlóerő-paritáson mért, amerikai dol-
lárban számított egy főre jutó GDP terén 
a NAFTA hatályba lépése óta Mexikó 
elérte a 15.143,15 dollárt, míg 1990-től 
2016-ig az átlagosan 14.819,28 USD volt. 
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Ez az érték (1994 óta) 1995-ben volt a leg-
alacsonyabb, ami az 1994/1995-ös bank-
válság következményeként tudható be; 
ugyanakkor a legmagasabb a következő 
évben, 2016-ban lett, 16.831,12 USD-vel. 
Az Amerikai Egyesült Államokra vo-
natkozó érték ennél jóval magasabb, hi-
szen az USA már a NAFTA életbe lépése 
előtt is fejlett országnak számított. Ott 
az egy főre eső GDP 1994 óta átlagosan 
47.461,12 USD volt; a legalacsonyabb ér-
ték a kezdőévben, 1994-ben jelentkezett 
(38.891,7 USD), és azt a NAFTA időinter-
vallumára szóló korlátozással lehet indo-
kolni, hiszen később, az 1990-es években 
folyamatos fejlődés volt megfigyelhető. 
A 2008–2009-es gazdasági világválság 
után pedig újra a növekedés útjára lépett 
az ország, s 2016-ban érte el a legmaga-
sabb a GDP/fő értéket: 53.272,53 USD-t. 
Ezek alapján megállapítható, hogy 2016-
ban az egy főre jutó amerikai GDP közel 
háromszor akkora volt, mint a mexikói.

A GDP/fő előző évhez viszonyított szá-
zalékos változása alapján megállapítható, 
hogy az 1995-ös bankválság a mexikói 
gazdaságot erőteljesebben visszavetette 
(majdnem 8 százalékos visszaesés), mint a 
2009-es válság, azonban az utóbbi aránya 
még így is magasabb volt (6 százalékos 
csökkenés), mint az USA-ban, ahol alig 
4 százalékos zsugorodás következett be. 
A két válságot követő két-három esztendő-
ben viszont Mexikó nagyobb gazdasági nö-
vekedést ért el a GDP/fő tekintetében, mint 
az Egyesült Államok: míg az 1990-es évti-
zed második felében mindkét gazdaságban 
évi 1–5 százalékos volt a növekedés, az ez-
redforduló után lassabb, de kisebb szórású 
növekedési időszak következett. 2002 és 
2008 között 2–3 százalék körül mozgott a 
GDP/fő értékének éves változása, ám 2010 
óta egyre inkább a csökkenő tendencia jel-
lemző. Habár Mexikó kilencszer szárnyalta 
túl az USA növekedési ütemét, mégsem ál-
lapítható meg a feltételes konvergencia.

2. ábra
Az amerikai és a mexikói egy főre jutó GDP dollárban számított különbsége

vásárlóerő-paritáson, 1990–201617
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A vásárlóerő-paritáson (dollárban meg-
adott 2011-es átlagáron) mért egy főre jutó 
GDP-nek az országok közötti különbsége 
szempontjából megállapítható, hogy arra 
– a pénzügyi és gazdasági világválságot 
követő időszakon kívül, amikor is kissé 
csökkent – folyamatos növekedés jellem-
ző (2. ábra). Átlagosan 32.317,97 USD a 
különbség; a legkisebb eltérés 1994-ben 
(25.200,68 USD), a legnagyobb 2016-ban 
36.441,39 USD) volt kimutatható. Mivel 
tehát az országok közötti különbségek az 
évek során folyamatosan nőttek, egyér-
telmű, hogy e tekintetben a NAFTA nem 
eredményezett β-konvergenciát.

A vásárlóerő-paritáson számolt egy 
főre jutó bruttó nemzeti jövedelem 
(GNI/fő) alakulása alapján megállapít-
ható, hogy az Mexikóban nem növeke-
dett jelentősen 1994 óta: 2011-es konstans 

USD-árfolyamon számolva az átlagos 
értéke 14.876,23 dollár. A külföldön 
munkát vállaló mexikóiak nagy aránya 
következtében az általuk hazautalt jö-
vedelemből eredően magasabb GNI/fő 
érték lenne elvárható, ám annak átlagos 
nagysága még a GDP/főét sem haladja 
meg – bár lassan, de folyamatosan növe-
kedett az évek során. Az Egyesült Álla-
mok a PPP-n számolt GNI/fő tekinteté-
ben 1994 óta óriási növekedést ért el: az 
akkori 39.115,67 dollárról 2015-re 50.000, 
1994–2015 között átlagosan 47.697,7 dol-
lárra emelkedett.

A vásárlóerő-paritáson számolt GNI/
fő éves alakulását elemezve a GDP/fő-
éhez hasonló következtetések vonhatók 
le: a mexikói gazdaság jelentősebb visz-
szaesést tapasztalt meg a válságok ide-
jén (1994, 2008), mint az amerikai; az 

3. ábra
Az amerikai és a mexikói egy főre jutó GNI dollárban számított éves különbsége 

vásárlóerő-paritáson, 1990–201418
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utánuk következő évben a mexikói egy 
főre jutó GNI emelkedett jobban; ez a 
lendület azonban 1996-ban, illetve 2011-
ben már alábbhagyott. Így 2012-től az 
USA magasabb éves növekedést ért el az 
egy főre jutó GNI terén is.

A PPP-n számolt amerikai és mexikói 
GNI/fő különbségének a vizsgálatakor 
megállapítható, hogy a NAFTA létrejötte 
óta – a 2008/2009-es gazdasági válságot 
leszámítva, amikor valamelyest csökkent – 
folyamatosan növekszik a szakadék a két 
ország között e tekintetében is (3. ábra). 
Azaz a GNI/fő mutató esetében sem jött 
létre 1994 óta a β-konvergencia, hiszen 
összességében nem állapítható csökkenő 
tendencia a különbségek terén.

Bár a GDP-deflátor jellemzően inkább 
alulbecsüli az inflációt, más adatok 

hiányában ezzel a módszerrel kell ele-
meznünk annak alakulását (4. ábra). 
A mexikói infláció meglehetősen válto-
zékonyan alakult az 1990-es években. 
Ehhez jelentős mértékben hozzájárult a 
tequilaválság néven emlegetett valuta- 
és adósságválság. 2001-től egyre inkább 
közeledik a mexikói az amerikai infláció 
szintjéhez, amely 1994 óta a 0–5 száza-
lékos sávon belül mozog. 2013-ban alig 
0,1 százalék volt az eltérés közöttük, ami 
pozitívumként értékelhető, ám ugyanak-
kor az árszintek ismét távolodni kezdtek 
egymástól. 1994 és 2016 között tehát ösz-
szességében csökkentek a különbségek, 
így kijelenthető, hogy a GDP-deflátorral 
kalkulált infláció tekintetében létrejön a 
β-konvergencia.

4. ábra
Mexikó és az USA inflációjának GDP-deflátorral meghatározott értéke, 1990–2016 

(százalék)19
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A Mexikó és az USA között fennálló 
σ-konvergencia vizsgálata során a vásár-
lóerő-paritáson számított egy főre jutó 
GDP és GNI szórása a kiindulási alap, 
a módszertan azonban annyiban eltérő 
lesz, hogy nem az egyes évekre vonatko-
zó országos adatok, hanem azok szórása, 
azaz az egyes értékeknek a átlagtól való 
eltérése a vizsgálat tárgya. Ha az egyes 
mutatók szórása csökkenő tendenciát 
ír le, akkor megállapítható a két ország 
közti konvergencia, növekvő tendencia 
esetén divergenciáról lehet beszélni.

A vásárlóerő-paritáson számított egy 
főre jutó GDP és GNI szórása és annak 
logaritmusa alapján is divergenciára le-
het következtetni, hiszen a szórás csak a 
pénzügyi és gazdasági világválság éve-
iben csökkent kissé, majd újra növeke-
désnek indult. Ezek szerint a NAFTA a 
σ-konvergencia kialakulásához sem segí-
tette hozzá Mexikót.

Az ismertetett forrásokban meglehe-
tősen nehéz az USA és Mexikó határán 
és annak közelében fekvő tíz tagállam 
összehasonlítására alkalmas adatokat 
találni, ezért kevesebb gazdasági muta-
tó kerül be a köztük levő konvergencia 
elemzésébe, és azokhoz az OECD szol-
gáltat megfelelő 2003–2015-ös statisz-
tikai adatokat. Az ismertetendő adatok 
millió USD-ben, konstans árakon, kons-
tans vásárlóerő-paritáson, 2010-es bá-
ziséven értendőek. Mint korábban már 
említettük, az amerikai szövetségi álla-
mok közül Arizona, Kalifornia, Új-Me-
xikó és Texas, a mexikóiak közül pedig 
Alsó-Kalifornia, Chihuahua, Coahuila, 
Új-Léon, Sonora és Tamaulipas képzi a 
konvergenciaelemzés alapját.

Először Mexikó északi, az USA 
határán fekvő tagállamait vettük a 
konvergenciaelemzés fókuszába, ame-
lyekről kijelenthető, hogy az egy főre 
eső bruttó hazai termék tekintetében az 
országosnál jobb eredményeket értek el. 
Chihuahua elmarad ugyan a mexikói át-
lagtól, de Alsó-Kalifornia és Tamaulipas 
némileg felülmúlja azt, Sonora, Coahuila 
és Új-Léon pedig jóval a fölött, sőt az 
utóbbi kiemelkedően teljesít. Levonható 
az a következtetés is, hogy az észak-me-
xikói tagállamok fejlődése csak 2009-
ben és 2013-ban esett vissza egy kicsit, 
ám utána az egy főre jutó GDP újra lassú 
növekedésbe kezdett. Ez alól talán csak 
Sonora kivétel, annak értéke 2015-ben a 
2014-es adattal összevetve inkább stagnál.

Az észak-mexikói tagállamok GDP/
fő-re vonatkozó átlaga tehát jóval ma-
gasabb az egész országénál. Megfigyel-
hető, hogy 2003-tól 2009-ig egyre távo-
lodott egymástól a két érték, 2009-ben 
kissé közelebb került egymáshoz, majd 
ismét nőtt az eltérésük. Az alacsonyabb 
értékkel rendelkező tagállamok (Alsó-
Kalifornia, Chiuahua és Tamaulipas) az 
országos értékhez konvergálnak, míg 
Coahuila és Új-Léon egyre inkább távo-
lodik attól, messze meghaladva azt. Ezért 
a mexikói tagállamok között nem jön lét-
re β-konvergencia.

Az USA déli tagállamainak egy főre 
eső GDP-jéből az a konklúzió vonható le, 
hogy míg Arizona és Új-Mexikó e tekin-
tetben szinte teljesen együtt mozog, és 
elmarad az országos átlagtól, addig Ka-
lifornia és Texas a feletti értékekkel ren-
delkezik. Az országos átlaghoz az utób-
bi közelít a leginkább. Míg Kalifornia a 
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2009-es éven kívül folyamatos lassú fej-
lődésen ment keresztül, Texasra idősza-
kos változékonyság jellemző, Arizona és 
Új-Mexikó pedig a GDP/fő tekintetében 
stagnál.

Az USA egy főre jutó GDP-jének az 
országos, illetve a déli tagállamaira szá-
mított átlaga arra enged következtetni, 
hogy 2006 és 2008 között konvergáltak 
egymással leginkább az értékek, azt 
követően pedig egyre nagyobbnak bi-
zonyult az eltérésük, tehát 2008 óta in-
kább divergencia figyelhető meg, így a 
β-konvergencia az amerikai tagállamok 
tekintetében sem valósult meg az évek 
során.

A vizsgálat alá vont összes szövetsé-
gi államnak a 2003 és 2015 közötti egy 
főre jutó GDP-je alapján belátható, hogy 
Coahuila és Új-Léon szintje egyre inkább 
közeledik Arizonáéhoz és Új-Mexikóé-
hoz, ami mögött a két mexikói állam las-
sú növekedése, valamint a két amerikai 
stagnálása, lassú visszaesése együttesen 
járult hozzá. Emellett fontos megjegyez-
ni, hogy Kalifornia és Texas kiugróan 
magas egy főre jutó GDP-vel rendelke-
zik a többi érintett tagállamhoz képest, s 
mivel azok között a GDP/fő tekintetében 
meglehetősen nagy a különbség, e szem-
pontból sem jön létre az abszolút konver-
gencia a tagállamok között.

Az országos és szövetségi tagállami 
egy főre jutó reál GDP (2007-es bázis-
évből kiinduló) alakulását vizsgálva azt 
a következtetést lehet levonni, hogy az 
2009 előtt hasonló ütemben nőtt, utána 
inkább csak az USA-é mozgott együtt a 
vizsgált amerikai tagállamoké átlagával, 
Mexikóé pedig az ország északi határán 

található tagállamokéval. Bár 2009 és 
2014 között a GDP/fő országos értéke az 
északi tagállamok átlaga fölött helyezke-
dett el, úgy tűnik, azoké azóta meghalad-
ta a mexikói egy főre eső GDP növeke-
dési ütemét.

2014-ig hasonló együttmozgás jelle-
mezte az USA és a déli tagállamai átla-
gának az alakulását, ám attól kezdődően 
a déliek átlagosan stagnálni látszanak, 
míg az ország egy főre jutó reál GDP-je 
nagyobb ütemű növekedésnek indult. Az 
észak-mexikói szövetségi államok átlaga 
hasonlóan indult, mint az országos növe-
kedési ütem, a 2012 és 2014 közötti kisebb 
visszaesést követően azonban jelentős 
fejlődésnek indultak a tagállamok. A déli 
határon fekvő amerikai tagállamok átla-
gát az országos növekedéshez hasonlóan 
lassú, de töretlen növekedés jellemezte 
2014-ig, azóta kisebb visszaesés tapasz-
talható. A tagállamok növekedési üteme 
alapján az egy főre jutó reál GDP eseté-
ben nem állapítható meg egyértelműen a 
β-konvergencia, mivel 2007 előtt a négy 
amerikai déli tagállam rendelkezett több-
nyire magasabb növekedési ütemmel, 
2007 után viszont a hat mexikói.

Az aggregált GDP szórása kapcsán óri-
ási különbségek figyelhetők meg. Míg a 
mexikói tagállamok szórása 20–35 mil-
liárd dollár között, az amerikaiaké a 
780–1.050 milliárdos sávban mozog, és 
2009 óta egyre inkább növekszik. Ezek 
az eltérések jóval meghaladják az USA és 
Mexikó gazdasága közöttit, tehát Mexi-
kó északi és az USA déli régióját tekint-
ve sem jött létre 2003 és 2015 között a 
σ-konvergencia.
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A népesség nagyságából eredő eltérése-
ket viszont kiszűri az egy főre jutó GDP 
szórása (5. ábra). Az amerikai tagállamok 
szórása 4800 és 9600 dollár között moz-
gott 2003–2015-ben, míg a mexikói GDP/
fő-re vonatkozó egyes adatok átlagosan 
3300–4800 dollárral térnek el a mexikói 
tagállamokétól.

Az egy főre jutó GDP szórásának a lo-
garitmusa alapján arra lehet következtet-
ni, hogy az egyes szórásokra lassú növe-
kedés jellemző, továbbá az USA-4-é egy-
re inkább az összes államéhoz közelít az 
utóbbi években, míg a Mex-6-étól egyre 
távolodik. A szórások nem csökkennek, 
így nem érvényesül a σ-konvergencia.

Összehasonlítva a határ menti amerikai 
és mexikói tagállamok GDP-jének és egy 
főre jutó GDP-jének a szórását, belátha-
tó, hogy a köztük levő eltérés 2003-tól 
2009-ig lassan növekedett, 2010-ben volt 
a legalacsonyabb a különbségük, majd 
2011-től újra távolodni kezdtek egymás-
tól. Ezek alapján kijelenthető, hogy az 
USA-4 és a Mex-6 jövedelemszintje nem 
konvergál egymáshoz, hiszen a mutatók 
szórásainak és logaritmusaiknak az ér-
téke folyamatosan növekszik, tehát nem 
jön létre a σ-konvergencia a tíz állam al-
kotta régióban.

5. ábra
Az egy főre jutó GDP szórása a 6 mexikói, 4 amerikai és a 10 tagállamban összesen 

(USD)20

  Fentről az 1.                                                     3.                                     2.
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Következtetések

Az elemzés módszertana a β- és a 
σ-konvergencia vizsgálatára épül, amely 
a Világbank és az OECD statisztikai 
adatait veszi alapul. Az egyes gazdasági 
mutatók közti eltérések változását, illet-
ve a szórásuk alakulását vizsgálja a ta-
nulmány Mexikóra és az USA-ra, illetve 
Mexikó hat északi és az USA négy déli 
tagállamára vonatkozóan.

Az országok közötti jövedelmi muta-
tók tekintetében a konvergenciavizsgálat 
bebizonyította, hogy a legtöbb esetben 
Mexikó és az USA között nem jön létre 
β-konvergencia, tehát az a feltételes kon-
vergencia alapján felállított előfeltevés, 
miszerint Mexikó fejletlen, a vizsgált idő-
szak kezdetén alacsonyabb jövedelemmel 
rendelkező országként gyorsabb növeke-
désre képes, téves. Ezt támasztja alá az 
egy főre jutó GDP és GNI, valamint azok 
éves változása, mivel a NAFTA-évek 
több mint felében az USA magasabb egy 
főre jutó növekedési rátával rendelkezik, 
mint Mexikó. Habár az infláció kapcsán 
elismerhető a β-konvergencia létrejötte, 
vagyis e tekintetben helyes volt az előfel-
tevés, azonban ennek okát elsősorban a 
tequilaválság okozta kezdeti óriási eltéré-
sek jelentették, amelyek azonban az évek 
során lecsökkentek, mivel többnyire sta-
bilizálódott a peso árfolyama. A két or-
szág szórásainak, azaz a σ-konvergencia 
vizsgálata sem bizonyítja, hogy Mexikó 
jelentős mértékben felzárkózott volna 
1994 és 2016 között, mivel a szórások és 
azok logaritmusa növekedett a NAFTA-
évek folyamán.

A tagállamok közötti konvergencia 
vizsgálatának eredményeként megálla-
pítható, hogy a Mexikó északi és az USA 
déli tagállamai esetén a β-konvergenciára 
vonatkozó vizsgálódás nem járt kielégí-
tő eredménnyel, hiszen az sem az egyes 
érintett tagállamok, sem külön a Mex-6-
ra és külön az USA-4-re nézve nem mu-
tatták ki a β-konvergenciát, ahogy a tíz 
tagállam összességére sem jellemző az, 
hiszen nem csökkentek jelentősen a kü-
lönbségek az egy főre eső mutatók terén. 
Ezért ki lehet jelenteni, hogy az érintett 
régióban jövedelmi divergencia jellemző. 
A tíz tagállam esetén a σ-konvergencia 
vizsgálata sem vezetett az elvárt ered-
ményre, mivel a mutatók szórásai, illetve 
a szórások logaritmusa nem eredménye-
zett csökkenő tendenciát a 2003–2015-ös 
időszakban.

A tanulmány során kapott és az empi-
rikus irodalom eltérő módszerekkel szá-
mított eredményeinek az összevetésekor 
több hasonlóságot is felfedezhetünk, hi-
szen az egyes mutatók egyezőségén kí-
vül – ahogy Easterly és szerzőtársai is 
megállapították21 –, a feltételes konver-
genciát vizsgálatakor kiderült, hogy az 
adott országon belül divergenciához ve-
zetett a kereskedelmi liberalizáció. Díaz-
Bautista eredményeivel22 is megegyeznek 
a mieink, mivel a regionális konvergen-
cia viszonylag alacsonynak mondható, 
ám jól látható, hogy a határ két oldalán 
fekvő régiók eltérő növekedési ütemmel 
rendelkeznek, hiszen a Mex-6 egy főre 
jutó GDP-átlaga magasabb volt, mint 
az országos mexikói, viszont az USA-
4-é alacsonyabb volt, mint az országos 
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amerikai érték. Tehát az észak-mexikói 
régióra pozitív hatást fejt ki az USA föld-
rajzi közelsége, míg az Egyesült Államok 
déli régiója esetén ennek az állításnak 
épp a fordítottja áll fenn.

Az eddig felsorolt eredményekből ér-
zékelhető, hogy bár Mexikó gazdasági 
mutatói javultak az évek során, az ország 
növekedési üteme a legtöbb esetben még-
sem haladja meg az USA-ét, így a felté-
teles konvergenciának azon esete követ-
kezik be, amikor a gazdag ország (jelen 
esetben az USA) magasabb növekedési 
ütemmel rendelkezik, mint a szegény 
(Mexikó). A vizsgálat során kiderült, 
hogy sem a Mex-6-ra, sem az USA-4-re 
számított mutatók nem közelítenek egy-
értelműen egy saját állandósult állapot-
hoz, ahogy a tíz tagállam összességében 
sem konvergál ahhoz, így az abszolút 
konvergencia nem jön létre az egyes ré-
giók között.

Összességében kijelenthető, hogy bár 
a két ország kereskedelme a sokszoro-
sára bővült a NAFTA ratifikálása óta, és 
a kereskedelmi liberalizáció jelentősen 
hozzájárul az egyes országok fejlődésé-
hez, a jövedelem tekintetében Mexikó 
mégsem tudott felzárkózni az USA-hoz, 
illetve nem sikerült meghaladnia annak 
növekedési ütemét. Bár (a követő ország) 
Mexikó földrajzilag az Egyesült Államok 
(vezető ország) közvetlen közelében he-
lyezkedik el, 1994 óta mégsem sikerült 
megvalósítania a jövedelemkonvergen-
ciát.

A vizsgálat önmagában nem ad ugyan 
lehetőséget olyan következtetések le-
vonására, amelyek magyaráznák az 

integráció ellenére (vagy épp azért) ta-
pasztalható divergenciát, érdemes erre 
vonatkozóan problémafelvetésként fel-
tevéseket megfogalmazni. Előfordulhat, 
hogy Mexikó csupán mennyiségi bővü-
lésre, foglalkoztatásnövekedésre képes 
használni a NAFTA adta lehetőségeket, 
viszont azok termelékenységjavulást 
nem eredményeznek. Mindeközben az 
Egyesült Államok kifejezetten az inno-
vatív iparágakra, illetve a technológiai 
fejlődésre épít. Mexikó meg tudja sze-
rezni magának az összeszerelő üzemeket 
és a feldolgozóipari kapacitásokat, ám az 
USA úgy képes versenyképes gazdaság 
és világgazdasági nagyhatalom marad-
ni, hogy a termelékenység javulásával 
folyamatosan ellentételezi a helyi magas 
abszolút bérszínvonalat.

Mi történt tehát az integráció (NAFTA) 
keretében Mexikó és az USA között? 
Egyrészt az iparágak földrajzi átrende-
ződésével bekövetkezett a várt hatékony-
ságjavulás, másrészt viszont ennek ered-
ményeképpen Mexikóba vándoroltak a 
vállalatok által integrált értékláncokból 
az alacsony hozzáadott értékű tevékeny-
ségek (pl. autóösszeszerelés, acélgyártás 
stb.), míg az USA-ban maradtak és ott 
koncentrálódnak a magas hozzáadott 
értékű tevékenységek (pl. K+F, termék-
fejlesztés, értékesítés, marketing), sőt 
maga a felvevőpiac jelentős része is.23 Ez 
magyarázat lehet arra, hogy a költségha-
tékonyabb nemzetközi munkamegosztás 
ellenére Mexikó miért nem képes felzár-
kózni az USA-hoz, sőt jövedelemszint-
ben inkább lemarad attól.
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A fentiek alapján megállapítható, hogy 
a NAFTA 2018. októberi módosításai 
(NAFTA 2.0)24 inkább az Egyesült Álla-
mokat hozzák kedvező helyzetbe. Igaz, 
hogy az acéltermékekre kivetett amerikai 
vámok alól mentesül Mexikó, ám a szá-
mára érzékenyebb kérdésben – az új gép-
járművek előállítása kapcsán – az egyez-
mény megnövelte a termék vámmen-
tességéhez szükséges hazai hozzáadott 
értékre vonatkozó minimumelvárást. 
Ez pedig azt jelenti, hogy elvileg szűkí-
ti a Mexikóban gyártott és az USA-ban 
vámmentesen értékesíthető gépjárművek 
körét, hiszen 62,5 helyett 75 százalékban 
kell NAFTA-országból származó alkat-
részt tartalmaznia a járműnek ahhoz, 
hogy vámmentes státuszba kerüljön. Egy 
másik gépjárműkvóta pedig 2023-tól lé-
nyegében amerikai szintű minimálbért 
(16 dollár/óra) követel meg (a jármű hoz-
záadott értékének 40–45 százalékára). 
Ehhez kapcsolódóan viszont szociális 
dömpingre – azaz a munkavállalók jogá-
nak korlátozására – hivatkozva szankcio-
nálhatja a kereskedelmet a partnerország.

Olyan változás viszont nem történt az 
egyezményben, amely Mexikót a ma-
gasabb hozzáadott értékű iparágakra 
specializálódás irányába tolná. A szel-
lemi termékekről és a digitális kereske-
delemről szóló új részek is inkább a fej-
lettebb USA-nak kedveznek inkább, és 
kevésbé Mexikónak. Így összességében 
a NAFTA 2.0-tól sem várható érdemi 
konvergenciahatás a jövedelmi szintek-
ben.
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Az Európán belüli központi elhelyezke-
désük miatt a visegrádi államok számos 
közös stratégiai, gazdasági, kulturális 
és történelmi adottsággal rendelkeznek, 
ami szilárd alapot biztosít számukra a 
közös érdekeken alapuló, együttes közle-
kedéshálózati fejlesztésekhez. A hasonló 
jellemzők miatt azt feltételezhetnénk, 
hogy a négy kelet-közép-európai ország 
kötöttpályás hálózatai integrált vas-
úti rendszert alkotnak, azaz létezik egy 

úgynevezett „visegrádi vasúti térség”. A 
hivatalos egyetértési nyilatkozatok, a V4-
es elnökségi programok, a szakértői érte-
kezleti jegyzőkönyvek, a panelbeszélge-
tések, az európai uniós dokumentumok, 
valamint a statisztikai adatok elemzése 
során azonban nem sikerült megfelelő 
bizonyítékot találni a homogén visegrádi 
vasúti térség meglétére. A cseh, a lengyel, 
a magyar, valamint a szlovák kormány 
vasútpolitikai együttműködésének jelen-

Visegrádi vasútpolitikák.
Együttműködés vagy verseny? 

Tóth Bálint László
A cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák vasútpályák az eltérő műszaki paraméterek és válla-
lati struktúrák miatt nem alkotnak egységes kötöttpályás rendszert, ugyanakkor a fejlesztések 
tekintetében hasonló a múltjuk és a várható jövőjük. A négyoldalú közlekedési együttműkö-
dés a regionális politikaformálás fontos területe lett. A V4 törekvései elősegítik a kelet-közép-
európai vasúthálózat egységesülését, a megfelelő vonalsűrűségű észak–déli összeköttetések 
hiánya azonban azt mutatja, hogy a kelet–nyugati tehervasúti szolgáltatások támogatása na-
gyobb prioritást élvez, mint az egységes visegrádi vasúti térség létrehozása. A V4-ek straté-
giai céljai sem mindig fedik egymást, és a kelet–nyugati szállítások piacán sok tekintetben 
egymás versenytársai lettek. Az Ázsia és Európa közti vasúti forgalom élénkülése azonban az 
egész régió számára gazdasági előnyökkel jár.

As far as certain technical parameters and corporate structures are considered, the Czech, 
the Hungarian, the Polish, and the Slovakian railway lines do not form an integrated network. 
However, the Visegrad Countries have gone through similar railway development procedures 
and they share analogous visions. The quadripartite transport cooperation has become an 
important area of regional policy-making. The four governments’ endeavors might contribute 
to the building up of an interconnected railroad network, the lack of sufficient north–south 
routes, however, demonstrates that the main scope of the V4 states is to exploit better the 
Eurasian freight business opportunities. Such ambitions have not only pulled these countries 
together, but also have given rise to growing competition among them. Nevertheless, the 
increasing Asia–Europe rail traffic is economically beneficial for the entire Visegrad Region.

* * * 
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leg még nem elsődleges célja, hogy egy 
műszakilag és a forgalomszabályozás 
jellegét tekintve egységes kötöttpályás 
közlekedési régió jöjjön létre Európa kö-
zepén. A nemzetközi vasútpolitikák kap-
csán a visegrádiak mégis sokszor közös 
álláspontot képviselnek, mert a transzeu-
rópai folyosók rendszerébe integrált vas-
úthálózataik hasonló fejlesztéspolitikai, 
gazdasági és diplomáciai kihívások elé 
állítják őket.

Mind a négy állam az Európai Unió 
regionális fejlesztési politikáinak a nettó 
kedvezményezettje, tehát a strukturális 
alapok és az egyéb pénzügyi mechaniz-
musok által finanszírozott infrastruktú-
ra-fejlesztési projektek koordinálásában 
nélkülözhetetlen a kormány- vagy vál-
lalatközi együttműködés a térségben. 
A nemzetközi szállítások és a külföldi 
működő tőke bevonzása ugyanakkor 
sokszor fokozódó piaci versenyt generál 
a négy ország között. A jelen tanulmány 
átfogó képet kíván nyújtani a Visegrádi 
Csoport EU-csatlakozása óta megfigyel-
hető legjellemzőbb cseh, lengyel, magyar 
és szlovák vasútpolitikai irányvonalak-
ról. A felsorakoztatott adatok és követ-
keztetések pedig a közlekedési folyosók 
metszéspontjában található régió közle-
kedésfejlesztési igényeinek a jobb megér-
tését hivatottak szolgálni.

A V4-államok közötti vasúti 
kapcsolatok történeti áttekintése

Kelet-Közép-Európa (KKE)2 vasúthá-
lózata máig magán viseli az Osztrák–
Magyar Monarchia hajdani közlekedési 
rendszerének egyes jellemvonásait, hi-
szen a régió kötöttpályás infrastruktúráit 
a 19. század második felében egységes 
tervek szerint kezdték kiépíteni. Prága, 
Bécs és Budapest a balti, valamint az 
adriai kikötőkhöz vezető kereskedelmi 
útvonalak kiemelt forgalmi csomópont-
jává vált. Pozsony fontos belföldi köz-
lekedésszervezési szerephez jutott, míg 
az osztrák–magyar, az orosz és a német 
birodalom ölelésében elhelyezkedő Var-
só a nemzetközi szállítások stratégiai je-
lentőségű állomása lett.3 Így alakult ki a 
régióra máig jellemző, viszonylag sűrű 
közlekedéshálózat. Az első világháborút 
követően a Kárpát-medence belsejében 
meghúzott államhatárok új kereteket ad-
tak a vasúti infrastruktúrák további fej-
lődésének. Ausztria–Magyarország szét-
esése után az utódállamok államosították 
a frissen megrajzolt országhatáraikon be-
lül maradt vasútvonalakat.4

A hidegháború idején (1947–1990) a 
csehszlovák, a magyar és a lengyel szoci-
alista tervutasításos politikai–gazdasági 
rendszerben elsősorban a Szovjetunióval 
összeköttetést teremtő vasútfejlesztések-
re volt igény, míg a nyugat-európai orszá-
gok felé történő közlekedést és szállítást 
biztosító vasútvonalak szerepe másodla-
gossá vált. A világháborúk során súlyo-
san károsodott vasúti infrastruktúrákat 
már Moszkva érdekei szerint építették 
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újjá. Az egykori monarchiabeli vasúti 
összeköttetések nagy része sokat veszí-
tett a jelentőségéből, miközben a nagy 
forgalmat lebonyolító vasútvonalak több-
sége a Szovjetunió irányába vezetett.6

A vasfüggöny leomlása után a viseg-
rádi térség valamennyi főbb közlekedé-
si útvonalát az Európai Közösségek és a 
keleti-európai országok közötti árufuva-
rozási folyosók igényei szerint, egy ke-
let–nyugati tengely mentén fejlesztették 
tovább. Következésképpen egy, a főbb 
páneurópai közlekedési folyosókkal ösz-
szeköttetésben álló, sűrű vasúthálózat 
épült ki a régióban. Az elmúlt 100–150 
év során az imént felsorolt három a prio-
ri tényező szolgált a visegrádi országok7 
vasútpolitikáinak a hátteréül, és az em-
lített adottságok mindmáig hatással van-
nak az ágazat fejlődésére.

Strukturális változások
a V4-országok
vasúti közlekedésében

A nyugat-európai trendekkel ellentétben, 
a vasúti közlekedés a visegrádi térség 
valamennyi országában háttérbe szo-
rult. 1989 és 2004 között a távolsági vas-
úti személyszállítás Csehországban 36, 
Magyarországon 26, Lengyelországban 
pedig 54 százalékkal esett vissza, első-
sorban a működési–üzemeltetési nehéz-
ségek mediatizáltsága, valamint a meg-
változott utazási szokások miatt. A vasúti 
személyszállítási szolgáltatások piacán a 
Szlovák Köztársaságban 66, Lengyelor-
szágban 51, míg a Cseh Köztársaságban 
48 százalékos csökkenés volt tapasztal-
ható az 1990 és 2006 közötti időszakban. 

1. ábra
Ausztria–Magyarország vasúti térképe (1913)5
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Magyarországon 41 százalékos vissza-
esés mutatkozott 1970 és 2006 között.8

A Visegrádi Csoportot 1990-ben létre-
hozó országok vasútipara központosított, 
a nemzeti vasúttársaságuk pedig rugal-
matlan volt, így nem tudtak átfogó struk-
turális reformokkal, gyorsan reagálni 
az ágazatban jelentkező új kihívásokra.9 
Az 1990-es években Budapest, Pozsony, 
Prága és Varsó alacsony technológiai ha-
tékonysági szinten működtette a nemzeti 
vasúttársaságát: azoknak a műszaki–inf-
rastrukturális adottságokat figyelem-
be vevő vállalati tőketermelékenységi 
mutatói nem érték el a nyugat-európai 
átlagot.10 A térségbeli kormányoknak 

az EU-csatlakozásig nem sikerült ha-
tékonyan fejleszteniük a kötöttpályás 
infrastruktúrákat és az állami gördülő-
állományt, így a vállalatok gazdasági 
teljesítményeinek a javulása is elmaradt. 
Az utasok számának növelése, a határo-
kon átnyúló együttműködés fellendíté-
se, a gazdaságok megnyitása, valamint 
az új kereskedelmi partnerek térségbe 
csábítása és a bevételnövelés érdekében 
valamennyi visegrádi országban igény 
mutatkozott a vasúti infrastruktúrák mo-
dernizálására.

A 2004-ben csatlakozott EU-tagálla-
mok közül a Cseh Köztársaság, Magyar-
ország és Lengyelország rendelkezett 

1. táblázat
A villamosított vasútvonalak hossza a V4-országokban (km)11

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cseh-
ország   3.078   3.153   3.210   3.208,0   3.217   3.216,0   3.216   3.237   3.236

Lengyel-
ország 11.924 11.956 11.916 11.880,0 11.920 11.868,0 11.830 11.865 11.874

Magyar-
ország   2.738   2.792   2.929   2.981,5   2.982   2.968,6   3.014   2.963   3.018

Szlovákia   1.577   1.577   1.578   1.578,0   1.586   1.586,0   1.586   1.587   1.587

2. táblázat
Teljes éves vasúti személyszállítás (millió utaskilométer)12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cseh-
ország   6.472   6.559   7.669   7.196   7.512   7.644   8.125   8.738   9.403

Lengyel-
ország 18.128 17.485 17.633 17.674 16.659 15.885 17.240 19.067 20.215

Magyar-
ország   8.004   7.653   7.763   7.769   7.806   7.710 bizal-

mas
bizal-
mas

bizal-
mas

Szlovákia   2.264   2.309   2.431   2.459   2.485   2.583   3.411   3.484   3.754
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a legkiterjedtebb vasúthálózattal: az új 
tagok vasútvonalainak 79 százaléka a 
területükön haladt.13 Műszaki szempont-
ból azonban a visegrádi vasúti rendszer 
nem tekinthető homogénnek. Csehor-
szág 9.564 km hosszú vasúthálózatá-
nak 33,8 százaléka villamosított. Len-
gyelország 19.132 km-nyi vasútvonallal 
rendelkezik, 62 százalékban villamosí-
tott pályákkal, míg Magyarország 7.811, 
Szlovákia pedig 3.206 km-es vasútvona-
lat üzemeltet, 38,6, illetve 49,5 százalé-
kos villamosítási szinttel.14 A négy állam 
eltérő vasút-villamosítási rendszereket 
használ. Hazánkban az 50 Hz/25 kV-os 
váltakozó feszültségű tápellátás a jel-
lemző, míg a lengyel vasúti áramellátó 
rendszerben a 3 kV-os egyenfeszült-
ség dominál, a Cseh Köztársaságban és 
Szlovákiában pedig vegyes villamosítási 
szisztémákat találunk.15

A normál és a széles nyomtávú16 vasúti 
rendszerekkel való ellátottság tekinte-
tében szintén eltérő képet mutat a négy 
ország.17 A Kelet-Közép-Európa-szerte 
újonnan létesült üzleti központok, gyá-
rak, ipari területek, illetve logisztikai 
telephelyek számára létfontosságú volt, 
hogy azok megfelelő közlekedési léte-
sítmények közelében helyezkedjenek el. 
A kiterjedt, ám műszakilag viszonylag 
elavult V4-es vasúti infrastruktúrák idő-
szerűvé vált korszerűsítése külföldi be-
fektetőket vonzott a térségbe az 1990-es 

évek folyamán. Az Európai Unió huszon-
öt tagúvá bővülése 2004-ben újabb len-
dületet adott a kelet–nyugati gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatok fejlődésének.18

Míg az elmúlt tíz év során az Európai 
Unión belüli teljes árufuvarozás 17–18 szá-
zaléka zajlott vasúti síneken, a visegrádi 
államok szállítmányozási rendszereiben 
legalább 30 százalék körüli részesedés-
sel képviseltették magukat a kötöttpályás 
szolgáltatások. A V4-es térségben 2016-
ban Szlovákia vezetett a vasút árufuva-
rozási kihasználtsága tekintetében, mi-
vel a szállítmányozásai 34,5 százaléka 
a kötöttpályás rendszereken keresztül 
történt, bár az elmúlt években az arány 
folyamatosan csökkent. Prága 2005-ben 
31,5 százalékos vasúti részesedést köny-
velt el az országos árufuvarozásban, egy 
évtizeddel később azonban ez az arány 
26,4 százalékra csökkent. Varsóban is 
jelentős visszaesést tapasztaltak e terü-
leten: 2005–2006-ban a vasúti ágazat 
modális jelenléte az országos teherfu-
varozásban 37 százalék volt, 2016-ban 
azonban 25 százalék alatt teljesítettek a 
kötöttpályás spedíciós szolgáltatások. A há-
rom országtól eltérően, a magyar teher-
szállítás vasúti részesedése nem követett 
egyértelműen lineáris tendenciát: 2006 
és 2014 között a tehervasúti szolgálta-
tások közlekedéságazati aránya 28-ról 
24,1 százalékra csökkent, de azóta ez a 
szám folyamatosan nőtt.19
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Az elmúlt két és fél évtizedben a vi-
segrádi államokban mélyreható gazda-
sági liberalizáció és politikai átalakulás 
zajlott az euroatlanti szervezetekbe való 
belépésük érdekében. A négy ország 
uniós csatlakozását követően a vasúttal 
kapcsolatos reformok és jogalkotási in-
tézkedések a közösségi minták szerint 
valósultak meg, a négy vasútfejlesztési 
modell között ugyanakkor szervezeti kü-
lönbségeket találhatunk. Prága a vegyes 
struktúrájú, intézményi szétválasztási 
formát követte, amelyben különálló, de 
erős monetáris és üzemeltetési kapcsolatok-
kal rendelkező vasúttársaságok működtetik 

a pályahálózatot és a vasúti forgalmat.21 
A cseh vasúti üzletág vertikális szerke-
zetátalakítása 1994-ben vette kezdetét, 
az állami tulajdonú társaság pénzügyi 
értelemben vett függetlenségének a ki-
alakításával. A folyamat 2003-ban a jo-
gilag önálló társaságok létrehozásával 
folytatódott.22 2002-ben alakult meg a 
cseh vasúti pályahálózat-üzemeltető, 
az SŽDC (Správa železniční dopravní 
cesty), amely szerződések komplex rend-
szerén keresztül kapcsolódik a fő állami 
vasúti szolgáltatóhoz, a Cseh Vasutak-
hoz (České dráhy, ČD).23

3. táblázat
A konténeres és a csereszekrényes vasúti árufuvarozás éves volumene (1.000 tonna)20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cseh-
ország 6.060 5.410 6.589 7.321 7.852 8.793 9.165 10.212 10.804 10.284

Lengyel-
ország 4.679 3.232 4.403 5.760 7.970 8.510 9.060   9.504 11.718 14.073

Magyar-
ország 3.882 4.132 5.010 4.557 3.360 4.757 4.016   5.816   5.907   5.157

Szlovákia 2.280 1.985 2.779 2.243 - 2.018 1.864   4.709   4.955   4.516

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cseh-
ország 20 23 24 24 28 30 32 34 43 47

Lengyel-
ország 39 43 47 48 57 58 69 69 72 75

Magyar-
ország   2   2   2 16 - 47 52 52 52 52

Szlovákia   9 12 15 16 14 14 17 16 16 16

4. táblázat
A V4-országokban működő vasúttársaságok számának alakulása24
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A lengyelországi állami vasút-üze-
meltetés vertikális szerkezetátalakítása 
2001-ben kezdődött, a Lengyel Állam-
vasutak (Polskie Koleje Państwowe, 
PKP) gazdasági, majd jogi függetlenedé-
sével. Napjainkban a PKP Polskie Linie 
Kolejowe felelős a normál nyomközű 
vasúti pályák üzemeltetéséért és karban-
tartásáért. A kötöttpályás személyszál-
lítást a PKP Intercity és a PKP Szybka 
Kolej Miejska nevű leányvállalat mellett 
a cégcsoportból 2009-ben kivált – és a re-
gionális önkormányzatok fenntartása alá 
vont – Przewozy Regionalne (Polregio) 
bonyolítja le. Az általános teherszállítá-
sért a PKP Cargo, míg a széles nyomtá-
volságú fémkohászati iparvágányon hala-
dó áruforgalomért a PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa felel.25

A Szlovák Köztársaságban 1994-től vált 
önállóan gazdálkodó vállalattá az állami 
vasúttársaság, amelyet 2002-ben kezdtek 
jogilag különálló entitásokra bontani.26 
A szlovák vasúti hálózat két nemzeti vál-
lalat tulajdonában van. A pályahálózat 
üzemeltetése a ŽSR (Železnice Slovenskej 
republiky) feladata, a személyszállítást a 
ŽSSK (Železničná spoločnosť Slovensko) 
végzi, a ŽSSK Cargo pedig árufuvarozási 
szolgáltatásokat nyújt.27 A magyar vasút-
üzemeltetési rendszer vertikális szerke-
zetátalakítása 2003-ban kezdődött, az 
állami tulajdonú Magyar Államvasutak 
önálló gazdasági szervezetté alakításá-
val, amit a jogilag elkülönülő, eltérő fel-
adatkörökért felelős vasúttársaságoknak 
a MÁV-csoporton belüli létrehozása kö-
vetett 2004–2005-ben. A MÁV-csoport 
és a regionális, főként nemzetközi vasúti 

szolgáltatásokat nyújtó – szintén vertiká-
lisan integrált – Győr–Sopron–Ebenfurti 
Vasút (GYSEV) kölcsönösen hozzáférést 
biztosít egymás pályahálózatához.28

A visegrádi vasúti együttműködés 
intézményi keretei

Az uniós vasútpolitikai érdekegyeztetés 
céljából a visegrádi kormányok bevezet-
ték a rendszeres és az ad hoc szakmi-
niszteri konferenciákat, szakértői cso-
portüléseket.29 A közlekedési ügyekért 
felelős minisztereik 2004-ben kijelen-
tették, hogy a továbbiakban kölcsönösen 
segítik egymást a vasúti közlekedés eu-
rópai szintű átjárhatóságának a fokozatos 
megteremtésében, a teherszerelvények 
határátlépési procedúráinak a felgyor-
sításában, valamint az Európai Bizott-
ság vasúti joganyagának a kodifikálását 
megelőző vitafolyamatokban. A V4-ek 
az integrált európai vasúti térség létreho-
zását célzó uniós irányelvek elfogadását 
megelőzően helyezkedtek először közös 
álláspontra a közösségi vasútpolitiká-
kat illetően: a négy ország szakemberei 
úgy vélték, hogy a gazdaságilag viszony-
lag gyenge államok versenyhátrányból 
indulnak a kötöttpályás árufuvarozási 
szolgáltatások piacának 2007. januári 
megnyitásakor, ezért az átmeneti időszak 
elnyújtása mellett érveltek.30

A pályahálózat-üzemeltetéssel és 
kapacitáselosztással foglalkozó kelet-
közép-európai vasúti társaságok rend-
re csatlakoztak a RailNetEurope-hoz, 
amely az európai üzleti tevékenységek 
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koordinálásában nyújt segítséget a vasúti 
vállalkozások számára.31 Az EU struk-
turális alapjainak nettó kedvezménye-
zettjeiként Budapest, Pozsony, Prága és 
Varsó aktív szereplői a „Kohézió bará-
tai” nevű uniós érdekcsoportnak, és a 
2014–2020-as költségvetési időszakban 
sikerült elérniük, hogy a legmagasabb 
egy főre jutó közösségi támogatás a vi-
segrádi országokba irányuljon. Az uniós 
kohéziós alapok segítségével lényegesen 
javultak a régió közösségi közlekedési 
szolgáltatásai: új járművek álltak forga-
lomba, korszerűsödtek a vasúti infra-
struktúrák, új pályaszakaszokat adtak 
át. Az EU-s finanszírozási eszközök 

által támogatott visegrádi infrastruk-
túra-fejlesztési stratégiák leginkább a 
műszakilag átjárható vasúti folyosók 
építési projektjeire összpontosítottak. 
A pályahálózatokon elkezdődött az egy-
séges európai vonatbefolyásoló rendszer 
(European Train Control System, ETCS) 
második szintjének telepítése, és sorra 
újultak meg az elavult pályaszakaszok.32 
A visegrádi kormányok felismerték, 
hogy a vasúti szolgáltatások versenyké-
pességéhez elengedhetetlen a vonalak 
közötti átjárhatóság biztosítása és a szűk 
keresztmetszetek megszüntetése.33

Valamennyi V4-ország részt vesz az 
Európai Bizottság, valamint az uniós 

2. ábra
ERTMS-kiépítési terv (2009)34
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tagállamokban tevékenykedő vasútipari 
vállalatok és pályahálózat-üzemeltetők 
által 2005-ben indított együttműködés-
ben, amelynek célja, hogy az EU főbb 
vasúti folyosóin egységesen alkalmazzák 
az európai vasúti közlekedésirányítási 
rendszert (European Rail Traffic Manage-
ment System, ERTMS).35 Az EU gazdasá-
gi, szociális és regionális kohéziós stra-
tégiái pénzügyi, továbbá koordinációs 
segítséget nyújtottak, illetve nyújtanak 
a visegrádi térség vasúti műszaki és biz-
tonsági előírásainak az összehangolását 
célzó kezdeményezésekhez.36 A négy 
állam vezetése 2009-ben megállapodott 
a régión belüli ERTMS-telepítések foko-
zott támogatásáról.37

A visegrádi térségen áthaladó európai 
maghálózati folyosókon öt–hat éven be-
lül kiépülhet az egységes közlekedésirá-
nyítási rendszer. A balti–adriai korridor 
egyes lengyel és szlovák szakaszelemein 
már élesítették az ERTMS-t, a folyosó 
kelet-közép-európai részén pedig 2023-
ig tervezik kiépíteni a rendszert. Hasonló 
céldátumok vonatkoznak a Rajna–Duna-, 
az északi-tengeri–balti, valamint a medi-
terrán korridorra. 2018-ban haladást ér-
tek el az ERTMS-rendszer telepítésében 
a keleti/kelet–mediterrán korridoron is. 
A V4-országok kormányai és vasúttár-
saságai szakmai kérdésekben az Európai 
Vasúti Ügynökségen (European Railway 
Agency, ERA) belül működő szakosodott 
szervek segítségére számíthatnak, ame-
lyek tanácsadással támogatják az uniós 
vasúti joganyagok tagállami átültetését.38

A V4-országokban bejegyzett szá-
mos vasúttársaság tagja a Nemzetközi 

Vasútegyletnek (Union Internationale 
des Chemins de fer, UIC), amelyet 
1922-ben hoztak létre a vasúti köz-
lekedés – különös tekintettel a szab-
ványosítás és az interoperabilitás – 
nemzetközi támogatása érdekében.39 
A Cseh Köztársaság, Magyarország, a 
Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köz-
társaság emellett tagja a varsói szék-
helyű, posztszocialista, nemzetközi 
vasúti platformnak, a Vasutak Együtt-
működési Szervezetének (Организация 
Сотрудничества Железных Дорог, 
OSZZSD). A Varsói Szerződés egykori 
tagállamai által mindmáig életben tartott 
érdekegyeztetési fórumon a tagországok 
közlekedési ügyekért felelős miniszte-
rei, a tagvasutak vezetői és a különféle 
szakértői bizottságok együtt dolgoznak 
a nemzetközi kötöttpályás és kombinált 
közlekedés fejlesztésén.40 Hasonló föld-
rajzi lefedettséggel működik a svájci be-
jegyzésű, de leginkább orosz dominanci-
ájú, nem kereskedelmi célú nemzetközi 
szállítmányozási-közlekedési szervezet, a 
Transzszibériai Szállítások Koordinációs 
Tanácsa (Координационный Совет по 
Транссибирским перевозкам, TSZKT), 
amely a transzszibériai fővonalon folyta-
tott árufuvarozási tevékenységek össze-
hangolásában segíti a tagvasútjait.41

A cseh közlekedési minisztérium, a 
magyar Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium, a lengyel infrastrukturális és 
fejlesztési tárca, valamint a szlovák köz-
lekedési, építésügyi és területfejlesztési 
minisztérium képviseli a V4-országo-
kat a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi 
Államközi Szervezetben (Organisation 
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intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires, OTIF). Az 
ötven tagállamot számláló OTIF a jogi 
és műszaki egységesítés, valamint a ha-
táron átmenő forgalom megkönnyítése 
révén biztosít együttműködési kereteket 
a nemzetközi vasúti közlekedés fejleszté-
séhez.41

Általában elmondható, hogy ha egy 
állam két vagy több hasonló funkciójú 
szakosított regionális nemzetközi szerve-
zethez is tartozik egyszerre, az nemcsak 
több pénzügyi kötelezettséggel (tagdíj), 
hanem fokozott diplomáciai és szervezés-
beli kihívásokkal (csúcstalálkozók, több-
oldalú politikai döntéshozatal, eltérő eljá-
rási rendek, dokumentáció stb.) is járhat. 
A részt vevő államok pedig könnyen a 
kapcsolatok szövevényes hálójában talál-
ják magukat, és mivel a regionális blok-
kok különböző időpontokban alakulnak 
meg, és eltérő lépésekben haladnak előre, 
a politikaformálás lineáris és következe-
tes végigvitele is problematikussá válhat. 
Számos tanulmány szerint az átfedő cso-
porttagságok (overlapping membership/
multi-membership) ahelyett, hogy erősí-
tenék egymást, kölcsönösen gyengítik az 
államközi együttműködések adott régión 
belüli potenciálját, hiszen a több tagság 
végső soron az egyes részes államok 
lojalitásának a megosztását is eredmé-
nyezheti.42 Ugyanakkor az eleve hetero-
gén trendeket követő európai integráció 
folyamatosan egyre differenciáltabbá vá-
lik, így a tagállami csoportosulások terü-
leti eloszlása is természetszerűleg eltérő 
képet mutat.43

A felsorolt szakosított nemzetközi vas-
úti szervezetek jelentős része szervesen 
(szervezetileg vagy funkcionálisan) kötő-
dik az Európai Unióhoz, és eltérő, egy-
mást kiegészítő – vagy csak részben be-
folyásoló – célokkal jöttek létre, valamint 
a részes felek jogi képviselete szerveze-
tenként (államok, tagvasutak, szakértői 
csoportok) eltér. Mindezért kijelenthető, 
hogy a visegrádi államok esetében az 
egymást fedő vasúti szervezeti tagságok 
praktikus megfontolásból keletkeztek, és 
nem gyakorolnak egymásra negatív ha-
tást, ugyanakkor a különböző szakterü-
letek bevonásával hozzájárulnak az eurá-
zsiai vasúti folyosók egységesüléséhez, 
sűrűsödéséhez és jobb átjárhatóságához.

Páneurópai közlekedési folyosók 
(a TEN–T- és az RFC-hálózat)
Az innovatív közlekedési technológiák-
kal felszerelt, kombinált fuvarozási meg-
oldásokat nyújtó transzeurópai közleke-
déshálózat (TEN–T) hozzájárul az Euró-
pai Unió belső piacának kohéziójához. 
A V4-államok az uniós csatlakozásuk 
óta szoros együttműködésben támogat-
ják a TEN–T-rendszerek fejlesztését, hi-
szen azok megoldást kínálnak a forgalmi 
csomópontok szűk keresztmetszetei által 
jelentett kihívásokra, növelik a közleke-
désbiztonságot és a szállítási sebessége-
ket, fokozzák a piaci versenyt, továbbá 
az új beruházások révén hozzájárulnak a 
munkahelyteremtéshez.44

A Visegrádi Csoport 2009-től a nyugat-
balkáni és a kelet-európai országok euró-
pai uniós integrációjának az elkötelezett 
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támogatója. A V4-kormányok közös nyi-
latkozata szerint a megbízható közúti, 
vasúti és energiahálózatok kiépítése elő-
segítheti a nyugat-balkáni és az európai 
posztszovjet térség uniós integrációját.45 
A visegrádiak egyetértettek abban, hogy 
a tagjelölti státuszú államokat gyors és 
megbízható közlekedési útvonalakkal 
kell az EU országaihoz kapcsolni, ezért 
intézkedési terveket javasoltak a TEN–T-
hálózaton belüli nemzetközi árufuvaro-
zási folyosók fejlesztésének a fokozása 
érdekében.46 A V4-es közlekedési minisz-
terek 2010 novemberében azt hangsú-
lyozták, hogy nagyon fontos a régi és az 
új tagállamok között meglévő gazdasági 
és infrastrukturális fejlettségi szintbeli 
különbségek, valamint a földrajzi-straté-
giai megfontolások figyelembevétele az 
Európai Unió TEN–T-beruházásainak a 
megtervezésekor.47 A felek szerint annak 
érdekében, hogy földrajzi és gazdasági 
szempontból egyaránt kiegyensúlyozott 
közlekedéshálózat jöhessen létre az Uni-
óban, a TEN–T-projektek meghatározá-
sakor tiszteletben kell tartani a szubszi-
diaritás elvét, továbbá biztosítani kell a 
tagállamok elmaradottabb régióin belül 
a minőségi és biztonságos közúti, illetve 
vasúti összeköttetéseket.48

A külföldi kereskedelmi partnerek-
től és piacoktól való függésük miatt a 
V4-országoknak korszerű és megbízha-
tó szállítási hálózatokra van szükségük. 
Mivel a régiót belülről is sűrű kereske-
delmi kapcsolatok jellemzik, az érintett 
államoknak érdekükben áll a vasúti szol-
gáltatások gyorsaságának a növelését, 
az eljutási idők csökkentését, valamint a 

megbízható járatpontosság elérését célzó 
beruházások támogatása.49

Az Európai Parlament és az Európai 
Unió Tanácsa által kiadott 913/2010. sz. 
rendelet a versenyképes európai vasúti 
árufuvarozási hálózat kiépítését tűzte ki 
célul. Kezdetben a rendszer öt, a fennál-
ló pályaüzemeltetési és piaci igényeknek 
megfelelő vasúti árufuvarozási folyosó-
val (RFC) rendelkezett a V4 térségében. 
Az RFC-k határokon átnyúló üzemelte-
tési struktúrái minisztériumokat, pálya-
hálózat-működtető vállalatokat, vasút-
társaságokat és logisztikai központokat 
foglalnak magukban. Az RFC-hálózat a 
TEN–T-rendszeren kívüli útvonalakra is 
kiterjed.50

A V4-es elnökségi programok között 
2012-től kezdődően folyamatosan sze-
repelnek a térség nagysebességű vas-
úti építkezéseiről folytatott általános 
egyeztetések.51A magyar és a lengyel 
miniszterelnök a 2016. februári kétoldalú 
tárgyaláson megállapodott a két ország 
közötti vasúti szolgáltatások minőségé-
nek a javításában és az egymáshoz eljutá-
si idők csökkentésében.52 Mivel jelenleg 
Budapest és Varsó között nem létezik 
olyan közvetlen kötöttpályás összekötte-
tés, amely a Cseh Köztársaság helyett a 
szlovákiai Tátra hegyláncai között halad-
na át – ami lényegesen lecsökkentené a 
távolságot és a menetidőket –, a lengyel 
és a magyar fővárost összekötő nagyse-
bességű vasúti személyszállítási szolgál-
tatás a Budapest–Pozsony–Brno–Varsó 
útvonalon indulhat meg.53 Az észak–déli 
kötöttpályás közlekedési lehetőségek régi-
óbeli fejletlenségét tükrözi, hogy jelenleg 
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a 625 km hosszú Budapest–Krakkó-út-
vonalon 9–10 órás átlagos menetidővel 
közlekednek a szerelvények, míg a csak-
nem azonos hosszúságú Budapest–Prá-
ga-viszonylatot (611 km) 6 óra alatt telje-
sítik a vonatok.54

A V4-találkozókon 2014 óta különös fi-
gyelmet szentelnek a térség közlekedési 
hálózatán megfigyelhető szűk kereszt-
metszetek által okozott forgalmi fenn-
akadások kezelésének. A 2014–2015-ös 
szlovák V4-elnökség alatt a határokon 
átnyúló vasúti forgalom megkönnyíté-
sét célzó korábbi V4-es megállapodások 
végrehajtása érdekében a kormányok egy 
magas szintű munkacsoport felállításá-
val igyekeztek összehangolni és közösen 
irányítani az országaik közötti közleke-
désszervezési politikákat.55 A lengyelor-
szági Krynicában tartott 28. Gazdasági 
Fórumon a litván, lengyel, cseh, szlovák, 
ukrán és magyar közlekedési ügyekért 
felelős miniszter közös nyilatkozatot fo-
gadott el a fontosabb kelet-közép-európai 
infrastruktúra-fejlesztési beruházások-
ról. A felek elhatározták, hogy a jövőben 
kiemelten kezelik a határokon áthaladó 
vasúti és közúti fővonalak fejlesztéseit.56

A fentebb felsorakoztatott politikai 
megnyilvánulások és kezdeményezések 
ismeretében arra a következtetésre jutha-
tunk, hogy az integrált kelet-közép-euró-
pai vasúti térség kiépítése valójában nem 
a V4-es vasúti együttműködés eredeti 
célja, az csupán a térségben megvalósuló 
nemzetközi vasútfejlesztési programok 
járulékos eredménye. A megbízható, köl-
csönösen átjárható, illetve műszaki szem-
pontból egységes vasútvonalak kiépítésé-
re irányuló erőfeszítések összehangolása 

nem pusztán erre a régióra jellemző, 
hanem általános európai uniós jelenség, 
amelynek a visegrádi térség országai épp 
úgy a részesei, mint az EU bármely más 
tagállama.

A viszály almája:
harc az új „selyemutakért”
A visegrádi vasútpolitikákról kialakult 
kép árnyalása érdekében fontos említést 
tennünk azon centrifugális erőkről, ame-
lyek megnehezítik az állandó, szerves és 
szoros cseh–lengyel–magyar–szlovák vas-
úti együttműködést. Amikor – éppen a kö-
zös tulajdonságaik következtében – nem 
érhetők el kölcsönösen előnyös megálla-
podások, a stratégiai céljaik megvalósítá-
sa érdekében a visegrádi kormányok egy-
mással versengő politikai irányvonalakat 
fogalmaznak meg.57 1989 óta a V4-orszá-
gok egymás versenytársai lettek a külföl-
di működő tőke bevonzásában, s egyes 
gazdasági ágazatok tekintetében (acél-
gyártás, gépjárműipar, mezőgazdaság 
stb.), valamint a keleti–nyugati árufuva-
rozási piacokon konkurenssé váltak.58 
A kedvező földrajzi elhelyezkedésük 
miatt a főbb kelet-közép-európai vasút-
pályák az európai maghálózat és a szállí-
tási piac meghatározó részeivé nőtték ki 
magukat. A visegrádi országok többsége 
nem rendelkezik tengeri kikötőkkel, így 
a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok 
pozitív alakulása szempontjából előnyös 
kihasználniuk a növekvő Ázsia–Európa-
vasúti forgalom lehetőségeit, s ezért igye-
keznek fejleszteni a kelet-ázsiai országok 
felé irányuló kötöttpályás összeköttetése-
iket.
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A kínai vállalatok egyre fokozódó je-
lenléte, valamint a pekingi diplomácia 
„egy övezet egy út” kezdeményezése 
(One Belt, One Road, OBOR) szárazföldi 
áruforgalmi hídfőállások, azaz jelentős 
vasúti–közúti terminálok létrehozásához 
vezetett a térségben, amelyek könnyű 
eljutási lehetőséget biztosítanak a távol-
keleti termékek számára a nyugat-euró-
pai célpontok felé. A 30–40 napos hajó-
utakkal szemben a vasúton szállított áru 
kevesebb mint a fele idő alatt teheti meg 
a Kína és Európa közti távolságot.59 Rá-
adásul az ún. kötöttpályás „selyemutak” 
üzemeltetése a küldő és a fogadó államok 
mellett a tranzitországok számára is gaz-
daságilag előnyös befektetésnek bizonyul.

A lengyel, szlovák és magyar nyomtáv-
váltó állomások kulcsszerepet játszanak 
a FÁK-országok széles nyomtávú pá-
lyahálózatai és az európai normál síntá-
volságú kötöttpályás rendszerek közötti 
vasúti teherforgalom lebonyolításában. 
Következésképpen a kelet–nyugati irá-
nyú interkontinentális szállítmányozás-
ban rejlő gazdasági lehetőségek egymás 
versenytársaivá tették e három országot. 
A Belarusz–Oroszország–Kazahsztán-
vonalon 2013 áprilisától közvetlen teher-
vasúti összeköttetés áll fenn a lengyelor-
szági Łódź és a kínai Csengtu között. Ez 
a kapcsolat egyre vonzóbb szállítmányo-
zási alternatívává teszi a lengyel vasúti 
pályahálózatot a speditőr vállalkozások 
számára, hiszen az az óceáni hajóutaknál 
lényegesen rövidebb, a légi teherszállí-
tásnál pedig szignifikánsan nagyobb ka-
pacitású és olcsóbb fuvarozási megoldást 
kínál. Továbbá az ország területén metszi 

egymást az északi-tengeri–balti folyo-
só és a balti–adriai korridor.60 A lengyel 
vasúti pályák nagy előnye még a szlovák 
vagy a magyar hálózatokkal szemben, 
hogy azok a feszült orosz–ukrán diplo-
máciai helyzet miatt az Orosz Vasutakkal 
(Российские железные дороги, RZSD) 
barátságtalan viszonyban álló Ukrán 
Vasutak (Укрзалізниця/Ukrzaliznicja) 
megkerülésével biztosítanak közvetlen 
eljutási lehetőséget a távol-keleti célál-
lomások felé. Varsó ennek köszönhető-
en kiemelten kezeli a Belarusz felé tartó 
vasútvonalai fejlesztését.61

A szlovák ŽSSK Cargo teljes éves 
áruforgalmának a legnagyobb részét, 
42,5 százalékát teszik ki az ukrán relá-
cióban megvalósuló tehervasúti szál-
lítások. A kelet-szlovákiai áruátrako-
dó állomások és vasúti csomópontok 
– Matyóc/Maťovce, Kisdobra/Dobrá és 
Tiszacsernyő/Čierna nad Tisou – össze-
köttetést biztosítanak a széles és a nor-
mál nyomtávú pályahálózatok között. 
Pozsony vezető szerepet szeretne ját-
szani az Oroszországból Ausztriába és 
Csehországba irányuló áruforgalomban, 
ezért a vasúti korridorok hazai szakasza-
inak a fejlesztésével igyekszik növelni a 
tranzitszállítmányok számát. A szlovák 
vasúthálózat napjainkra már az Oroszor-
szágból Ukrajnán keresztül nyugat-eu-
rópai célpontok felé haladó kötöttpályás 
teherforgalom egyik legmeghatározóbb 
elemévé vált,62 ezért a mindenkori szlo-
vák kormányok 2015 óta erőteljesen tá-
mogatják a Moszkva–Kijev–Pozsony–
Bécs közti széles nyomtávú vasúti ösz-
szeköttetés kiépítését, amely révén meg 
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lehetne spórolni az időigényes átrakási 
procedúrákat a szlovák–ukrán határon.63

Magyarország az északi szomszédjánál 
diverzifikáltabb nemzetközi tehervasúti 
kapcsolatrendszerrel bír: a fekete-tenge-
ri és az adriai kikötők irányába is bizto-
sít összeköttetést, így a pályahasználati 
díjakból származó bevételek alakulása 
kevésbé függ az ukrán–orosz útvonalon 
végbemenő szállítások volumenétől.64 
A KGST-időkben kifejlesztett Záhony–
Csap/Чоп nemzetközi vasúti csomópont 
a szlovákiai nyomtávváltó létesítmények 
legfőbb riválisának számít a FÁK-térség 
és a nyugat-európai országok közötti 
vasúti áruforgalomban. A túlnyomórészt 
síkvidéki magyar területeken keresztül 
kevesebb energiafelhasználással lehet a 
vontatást megoldani, mint a változatos 
domborzatú Szlovákiában, ezért 1989 
előtt a magyar útvonal fejlesztését ré-
szesítette előnyben a Moszkva érdekeit 
tükröző nemzetközi közlekedéstervezés. 
Napjainkban azonban az RZSD döntően 
a szlovák vasúti infrastruktúrákat veszi 
igénybe a nyugat-európai szállítmányo-
zásai során, ami visszaesést produkál a 
magyarországi kelet–nyugati tranzit áru-
forgalomban.65

Szlovákia és Magyarország számára 
egyaránt kedvezőtlen, hogy az ukrán–
orosz konfliktus miatt a Nyugat-Európa és 
a Távol-Kelet között zajló transzszibériai 
szállítások főbb útvonalai északabbra 
tolódtak. A kelet–nyugati interkontinen-
tális tehervasúti szolgáltatások továbbra 
is fontos elemei a szlovák és a magyar 
vasúti tranzitforgalomnak: 2017 novem-
berétől heti rendszerességgel közlekedik 

export irányvonat Budapest és Csangsa, 
illetve 2018 áprilisától – Szlovákia érin-
tésével – Bécs és Csengtu között.66

A lengyel–belorusz határon fekvő 
Małaszewicze/Breszt határállomás a Tá-
vol-Keletet Nyugat-Európával összekötő 
vasúti korridor legforgalmasabb európai 
nyomtávváltó létesítménye. A terminál 
áteresztőképességének szűk keresztmet-
szete miatt azonban a szállítmányozók az 
utóbbi időben komoly forgalmi fennaka-
dásokkal, várakozási időkkel szembesül-
nek. Ezt sokszor az európai gördülőállo-
mány hiánya okozza, de a lengyel pálya-
hálózaton zajló jelentős számú építkezés 
és vágányzár is nehézkessé teszi az átha-
ladást, ami átmenetileg versenyelőnybe 
hozhatja Szlovákiát és Magyarországot 
a kelet–nyugati vasúti szállítások piacán. 
Varsó azonban 2022-re megnégyszerez-
né a małaszewiczei létesítmény áteresz-
tőképességét.68 Ráadásul a térségben 
megjelent egy újabb versenytárs az Eu-
rópa és a FÁK-országok közötti kötöttpá-
lyás szállítmányozás piacán: a Litvánia 
és Lengyelország közötti orosz exklávé, 
Kalinyingrád is rendelkezik nyomtáv-
váltó terminállal, amelynek érintésével 
2018 májusától közlekednek rendszere-
sen (heti két alkalommal) járatok a kínai 
Csungking és a németországi Duisburg 
között.69

Összegzésül

A cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák 
vasúti rendszerek a műszaki paraméte-
rek és a vállalati struktúrák szempont-
jából eltérő adottságokkal rendelkeznek. 
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Mindazonáltal mindegyikük pályahá-
lózata az európai kötöttpályás közle-
kedési rendszer szerves részét képezi, 
ezért azok a fejlesztések tekintetében 
hasonló múlttal és jövővel rendelkez-
nek (interoperabilitási és multimodális 
fejlesztések, jogharmonizáció, liberali-
záció stb.). A visegrádiak közös érdeke 
a kelet-közép-európai vasúti infrastruk-
túrák fejlesztése, a négyoldalú közleke-
dési együttműködés ennek megfelelően 
a kormányközi politikaformálás fontos 
területévé nőtte ki magát. A Visegrádi 
Csoport kormányai számítanak egymás 
segítségére az uniós érdekérvényesítési 
pozíciójuk megerősítésében. Budapest, 
Pozsony, Prága és Varsó – a közösségi 
irányelveknek megfelelően – a régió vas-
úthálózatának a vonzerejét összehangolt 
és intermodális fejlesztésekkel tervezi 
növelni. A négy állam az EU strukturális 
alapjainak a nettó kedvezményezettjeként 
együttműködésre kényszerül a brüsszeli 
mechanizmusok által finanszírozott inf-
rastruktúra-fejlesztési projektek prioritá-
sainak a meghatározásában.

A visegrádi országok stratégiai céljai 
ugyanakkor nem mindig fedik egymást, 
és a kelet–nyugati szállítások piacán a 
négy gazdaság sok tekintetben egymás 
versenytársává vált. Mindazonáltal az 
Ázsia és Európa között egyre élénkülő 
vasúti forgalom a gazdasági növekedés 
szempontjából az egész régió számára 
előnyös. A vasútpolitikák kapcsán a vi-
segrádiak a legtöbb esetben közös állás-
pontot képviselnek, mert a páneurópai 
folyosók rendszerébe integrált vasút-
hálózataik hasonló fejlesztéspolitikai, 

gazdasági és diplomáciai kihívások elé 
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kormányközi politikákban.
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A migráció komplex társadalmi 
folyamat, tömören népesség-
mozgást vagy -vándorlást jelent, 

amely történhet egy országon belül, de 
más országokba is – tehát röviden föld-
rajzi helyváltoztatásként lehet definiálni. 
A vándorlást ugyanakkor az egyszerű 
helyváltoztatáson túl számos egyéb jel-
lemző alapján is meghatározhatjuk, cso-
portosíthatjuk. Például: a más országban 

tartózkodás időtartama, a helyváltoztatás 
célja (munkavállalás, tanulás stb.), annak 
jogi háttere (legális vagy illegális határ-
átlépés). Fontos vizsgálni továbbá a mig-
rációs potenciált, valamint azt – hiszen 
lényeges tényező –, hogy miért döntenek 
hazájuk elhagyása mellett az emberek. 
„Migrációs potenciálnak nevezzük azt a 
szándékot, hogy valaki külföldön vállal-
jon munkát vagy kivándoroljon.”1

A brexit hatása a munkaerő-áramlásra.
A magyar helyzet értékelése 

Kajdi László, Palotai Jenő és Jarjabka Ákos

Az Egyesült Királyságnak a 2016. évi népszavazáson született azon döntése, hogy kilép az 
Európai Unióból (brexit) a migráción keresztül nagymértékben befolyásolhatja Európában 
nem csupán a gazdasági, de a társadalmi-demográfiai folyamatokat is. Az alábbiakban bemu-
tatjuk a migráció szerepét a brexitben, a lehetséges kilépési forgatókönyvek hatását az EU és 
a szigetország közötti munkaerő-áramlásban, valamint két kutatás eredményeit összegezve 
felmérjük, hogy milyen hatása lehet a kilépésnek az Egyesült Királyságban élő magyarok 
szempontjából. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a gyakorlatban bármilyen jellegű 
bevándorlási korlátozást nehéz lesz megvalósítani, többek között a megfelelő nyilvántartások 
és az azok vezetéséhez szükséges adminisztratív rendszer hiánya miatt. A kint élő magyarok 
szerint nem lesznek jelentős változások; a legnagyobb kockázatként az árfolyam-ingadozást 
jelölték meg, ugyanakkor annak a magyar gazdaságra várható hatása elhanyagolható.

The United Kingdom’s decision in the 2016 referendum to leave the European Union – the 
Brexit – can heavily influence not only economic, but also socio-demographic processes 
through migration. Within this study we intend to introduce the role of migration in the Brexit 
process, the effect of possible scenarios to labor-force flows, and with the synthesis of the 
results of two recent surveys we try to estimate how Hungarian nationals residing in the 
UK will be affected. According to the results, it can be highlighted that any constraints on 
migration will be hard to put into effect among others due to the lack of appropriate registers 
and administrative systems. The affected Hungarian nationals do not expect major changes, 
their largest concern is the possible volatility of exchange rates; however, on the macro-level 
the effect of this on the Hungarian economy seems negligible.

* * * 
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A migráció kiváltó okai kapcsán szá-
mos teória született az elmúlt évtize-
dekben. Ilyen elméletek például a jöve-
delemkülönbségeken alapuló makro-2 és 
mikroszintű3 neoklasszikus modellek, 
a duális munkaerőpiacok elmélete vagy 
a világrendszer-elmélet.4 A jelen tanul-
mány szempontjából a migráció új köz-
gazdaságtanának a tételeit gondoljuk a 
leginkább relevánsnak, mivel az egyrészt 
jól artikuláltan emeli be a keretrendsze-
rébe az általunk is vizsgált hazautalások 
kérdését, másrészt – az általunk ismerte-
tendő felméréshez hasonlóan – alapvető-
en a háztartások szintjén vizsgálja a ván-
dorlási folyamatokat. Az elmélet egyik 
legfontosabb alapelve, hogy a családok 
vagy azok egyes tagjai nem feltétlenül 
csak a magasabb bérek elérése érdekében 
vándorolnak külföldre, hanem a saját és 
hozzátartozóik életkörülményeinek a ja-
vítása céljából is.5 Ez magyarázatot ad 
arra a neoklasszikus elméletekben talál-
ható ellentmondásra, hogy akkor is tetten 
érhető a nemzetközi vándorlás, ha egyéb-
ként a jövedelmi különbségek mértéke 
elenyésző.6 E keretrendszer tehát önálló 
egységnek tekinti a háztartást, amely 
nem csupán a kockázatokat próbálja mi-
nimalizálni és a hasznokat maximali-
zálni, de az erőforrások diverzifikációja 
révén a munkaerőpiacon kívül fennálló 
kudarcokat is kezelni akarja. E gondol-
kodásmód szerint jellemző továbbá, hogy 
a férfiak nagyobb számban hagyják el a 
hazájukat.7

A külföldre vándorlás és a helyben tör-
ténő munkavállalás vagy termelés egy-
mást nem kölcsönösen kizáró folyamatok, 

hiszen a háztartások erősen érdekeltek 
abban, hogy a migrációs folyamatokba és 
a hazai gazdaságba egyaránt bekapcso-
lódjanak. A háztartások gazdasági tevé-
kenységének fokozódása és jövedelmé-
nek emelkedése növeli a migráció vonze-
rejét, mivel az segítséget nyújthat a helyi 
befektetésükhöz szükséges tőke hiányá-
nak és a kockázatoknak a leküzdéséhez. 
Vagyis a gazdasági fejlődés nem mérsékli 
a nemzetközi kivándorlást.8 A bérkülönb-
ségek megszűnése sem szolgál elegendő 
okként a migráció megszűnésére: az el-
vándorlás folytatódik, ha a küldő orszá-
gokban az egyéb piacok hiányoznak, tö-
kéletlenek vagy kiegyensúlyozatlanok.

A keresetnövekedés nem ugyanolyan 
hatással van a különböző nagyságú jöve-
delemmel rendelkező családokra, illetve 
az eltérő gazdasági helyzetben lévő közös-
ségekben élőkre. A kormányok ugyanis 
nemcsak a munkaerőpiac befolyásolásán 
keresztül gyakorolhatnak hatást a mig-
rációs ráta alakulására, hanem az olyan 
politikákon keresztül is, amelyek a biz-
tosítási, a tőke- és a határidős piacokat 
befolyásolják; ilyen elsősorban a mun-
kanélküliek biztosítása. A jövedelmek 
eloszlását formáló kormányzati politikák 
és gazdasági átalakulások következtében 
megváltozik az egyes háztartások hiány-
érzete (relatív depriváció), tehát a migrá-
ciós érdekeltségük is módosul – azaz e té-
nyezők fontos szerepet játszanak a nem-
zetközi migráció alakulásában. Azok a 
kormányzati politikák ugyanis, amelyek 
során megnövelik az átlagos jövedelme-
ket, de az a szegényebb családokat nem 
érinti, növelhetik az elvándorlást; viszont 
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azzal mérsékelhető a migráció, ha a gaz-
dagabb háztartások nem részesülnek a 
jövedelemgyarapodásból.9 A jövedelem-
nek a vándorlási folyamatokban betöltött 
szerepe azonban egyéni szinten is sokat 
változhat: alapvetően mindenki tart a ha-
tárok átlépésétől, de ezt az érzést jelentő-
sen befolyásolhatja az egyén anyagi jólé-
te vagy a környezetében kialakult piaci, 
gazdasági helyzet is, amelynek következ-
tében már hajlandó elhagyni a hazáját. 
A kutatások azt mutatják, hogy a külön-
böző önkéntes vándorlási folyamatokban 
részt vevők mobilitását növeli például a 
nemzetközi vállalatoknál foglalkoztatott 
vezetőgárda összetétele vagy a transzna-
cionális jellegű családegyesítés.10

A brexit és hatása a migrációra, 
valamint a magyar gazdaságra

Az Egyesült Királyságban 2016 júniusá-
ban tartottak népszavazást arról, hogy az 
ország továbbra is az Európai Unió tagja 
maradjon-e. Mivel az elutasító szavaza-
tok kerültek többségbe, az ország kor-
mánya 2017. március 29-én megkezdte a 
kilépéssel – közkeletű nevén: a brexittel – 
kapcsolatos tárgyalásokat az EU-val. Bár 
annak a feltételei még nem véglegesek, a 
legfontosabb okai között szerepelt a mig-
rációnak, azon belül is elsősorban a kelet-
európai uniós tagállamokból bevándorló 
munkavállalóknak a negatív megítélése. 
Az angol lakosság körében közkeletű 
vélemény lett, hogy a bevándorló olcsó 
munkaerő elveszi a munkát a helyiek-
től, azaz az EU alapelveinek megfelelően 
biztosítandó szabad munkaerő-áramlás 

károsan hat az ország gazdaságára és az 
életszínvonalra.

Ezzel kapcsolatban egyrészt fontos lát-
ni, hogy az Egyesült Királyságba történő 
bevándorlás mértéke már a népszavazás 
előtt csökkenni kezdett, amit alapvetően 
három okra lehet visszavezetni:11

• Miközben az Egyesült Királyságban 
egyre lassabb a foglalkoztatottság 
növekedésének az üteme, addig az 
EU többi államában folyamatosan 
csökken a munkanélküliség, azaz az 
utóbbi években egyre könnyebbé vált 
elhelyezkedni más országokban is.

• A román és a bolgár munkaerő foko-
zott bevándorlása valószínűleg csak 
a munkaerőpiaci korlátozások felol-
dásának volt köszönhető, így az idő-
vel egyébként is visszaesne.

• A potenciális bevándorlók a brexittől 
függetlenül is számolnak a hosszú 
távú bizonytalansággal, azaz már 
az is csökkentheti a bevándorlást, ha 
felmerül a munkavállalás korlátozá-
sának a lehetősége.

A kilépésre vonatkozóan négy forgató-
könyv vázolható fel:12

• A hard brexit, amely kilépést jelen-
tene a közös piacból és a vámunió-
ból; a britek nem fizetnének be az 
EU fejlesztési alapjaiba, a munkavál-
lalók szabad mozgását korlátoznák, 
és csak az maradhatna az Egyesült 
Királyságban, aki legalább 5 éve már 
ott él.

• A soft brexit esetén az ország az Eu-
rópai Gazdasági Térség (EGT) tag-
ja maradna, de egyes szabályozási 
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kérdéseket – köztük a munkaerő sza-
bad áramlásának lehetőségét – nem-
zeti szinten tartanának.

• Ha nem tudják 2019. március végé-
ig lezárni a tárgyalásokat, az utá-
na kialakuló átmeneti állapot során 
előfordulhat, hogy egyszerűen a Vi-
lágkereskedelmi Szervezet (World 
Trade Organization, WTO) szabályai 
lépnek életbe, és semmilyen szabá-
lyozás nem lesz a munkaerő szabad 
áramlására vonatkozóan.

• Visszavonják a kilépési szándékot – 
ez a forgatókönyv politikai okok mi-
att nem valószínű.

A probléma alapvetően abban áll, hogy 
míg a britek szempontjából a munkaerő-
áramlás nemzeti szintű korlátozása elemi 
politikai követelmény – azaz a közvéle-
ményt a népszavazás során hozott dön-
tésben jelentős mértékben ez a tényező 
befolyásolta (ahogy az a fenti forgató-
könyvekből is látszik) –, addig az Európai 
Unió e téren sem gazdasági, sem politikai 
okokból nem kíván engedményeket ten-
ni. (Itt jegyzendő meg, hogy a kérdés ter-
mészetesen nemcsak az Egyesült Király-
ságban munkát vállaló uniós munkaerőt, 
de az EU-ban munkát vállaló briteket is 
érinti.) Azonban fontos látni, hogy még 
ha politikai szempontból elképzelhető is 
lenne az, hogy a brit kormány korlátozza 
a bevándorlást, azt a gyakorlatban szá-
mos tényező nehezítené:13

• Annak eldöntése, hogy mi legyen az a 
dátum, ami a határt jelenti (azaz azok 
az uniós  állampolgárok, akik még az 
előtt vállaltak munkát az országban, 

ott maradhatnak, a később érkezet-
tek már nem): a szavazás napja, a 
kilépési szándék hivatalos közlése az 
EU-val, esetleg a tényleges kilépés 
időpontja.

• Hogyan lehet meghatározni, hogy ki 
mikor érkezett az országba? Milyen 
regiszterek alapján lehetne eldönteni, 
hogy valaki az adott időpontban az 
Egyesült Királyságban tartózkodott 
vagy sem? Mivel az Európai Unióban 
szabad munkaerő-áramlás van, a bri-
teknél pedig nincs központi népes-
ség-nyilvántartás, nehéz lenne erre 
vonatkozóan bármilyen megoldás 
technikai kivitelezése.

• Kell-e majd vízum az uniós állam-
polgároknak? Az amerikaiak és az 
ausztrálok számára például jelenleg 
vízummentes a belépés. A szabad 
munkavállalás megszűnése esetén 
nagy az esélye, hogy nőne az illegáli-
san foglalkoztatottak száma.

• Dolgozhatnak-e továbbra is szabadon 
az uniós állampolgárok? Ha nem, 
akkor milyen korlátozások lenné-
nek rájuk érvényesek? Szektoriális, 
végzettségi alapú vagy csak egy ál-
talános létszámkvótát határoznának 
meg?

• Végül figyelembe kell venni azt is, 
hogy bármely korlátozás csak azt ke-
zeli, hogy mit szeretne az Egyesült 
Királyság, de nem veszi figyelembe, 
hogy az a potenciális bevándorlók 
döntéseire hogyan hat, azaz a brexit 
után hányan szeretnének egyáltalán 
bevándorolni az országba. Többek 
között ebből a szempontból is fontos 
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a migrációs potenciál vizsgálata (a je-
len tanulmányban többek között ez is 
a célunk).

Kivándorlás Magyarországról 
az Egyesült Királyságba

Kelet-Közép-Európában (KKE), így Ma-
gyarországon is egyre komolyabb prob-
lémát jelent a munkaerőnek a fejlettebb 
országokba történő elvándorlása, különö-
sen azért, mert e folyamat gyakran a leg-
képzettebbeket érinti (ezt a szakirodalom 
többnyire agyelszívásnak [brain drain] 
nevezi).14 A történelem során Európából, 
illetve a kontinensen belül több migráci-
ós hullám is indult. A legutolsó az Euró-
pai Unió (és a globalizáció) adta szabad 
munkaerő-áramlásból fakadt, amelynek 
következtében a KKE térségéből jelentős 
(összességében milliós nagyságrendű) 
tömegek vándoroltak el az EU 2004-es és 
2007-es bővítése óta, ami a magyar né-
pességet is egyre inkább érintette/érinti.15 

Amennyiben a különböző statisztikai hi-
vataloknak a hazánkra vonatkozó adatait 
megvizsgáljuk, igazolható ez az állítás. 
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
legfrissebb adatai alapján 2017-ben 
26.957 fő hagyta el az országot (ez több, 
mint például Jászberény lakossága).16

Fontos megjegyezni, hogy a KSH ada-
tai mind az ideiglenesen kivándorlókat, 
mind pedig az országot a visszatérés 
szándéka nélkül elhagyókat magukban 
foglalják. A vizsgált időszakban a férfiak 
némileg nagyobb arányban vándoroltak 
el, mint a nők, ami megfelel a migrációra 
vonatkozó új közgazdaságtanban megfo-
galmazott, korábban már ismertetett hi-
potéziseknek. A férfiak nagyobb mértékű 
elvándorlása mögött valószínűsíthetően 
az áll, hogy családfenntartóként külföl-
dön „próbálnak szerencsét”, hogy – csa-
ládjuk ideiglenes hátrahagyásával – az 
ottani munkavállalással, jobb anyagi fel-
tételeket biztosítsanak szeretteik számá-
ra. Fontos szempont lehet a döntésükben 

1. ábra17

A Magyarországról kivándorlók száma, 2011–2017 (fő)



134 Külügyi Szemle

Kajdi László, Palotai Jenő és Jarjabka Ákos

az is, hogy ne kelljen felesleges kocká-
zatot vállalnia az egész családnak azzal, 
hogy a lakhelyükön feladnak mindent, 
vagy nem találják meg a számításukat a 
kint tartózkodás alatt, illetve ne kelljen 
kiszakadniuk a komfortzónájukból.

Számokban ez úgy mutatkozik meg, 
hogy átlagosan a kivándorlók 53,35 szá-
zaléka férfi, 46,65 százalékuk pedig nő, 
annak ellenére, hogy a teljes népesség-
ben éppen fordított a nemek aránya. Az 
életkor szerinti megoszlást vizsgálva el-
mondható, hogy a 25–39 évesek aránya 
kimagasló, 52,6 százalék volt a kivándor-
ló népességben, ami azt mutatja, hogy 
ebben a korban a legmagasabb a vállalko-
zó kedv és a nemzetközi mobilitási haj-
landóság. Érdekes adat, hogy az országot 
regisztráltan elhagyók között a vizsgált 
évek mindegyikében volt 95 évesnél idő-
sebb személy.

A magyar kivándorlók esetében megfi-
gyelhető, hogy jellemzően Nyugat-Euró-
pát, azon belül is Ausztriát, Németorszá-
got és az Egyesült Királyságot választják 
az ideiglenes vagy végleges letelepedésre. 
Természetesen más célrégióik is vannak: 
kisebb számban ugyan, de megtalálha-
tóak magyarok többek között Hollandi-
ában, Svédországban, valamint Európán 
kívül az Amerikai Egyesült Államokban 
és Ausztráliában is.

A külföldön élő magyarok számáról 
és tartózkodási helyéről több becslés is 
készült. A KSH Mikrocenzus 2016 című 
kiadványa szerint 259 ezren töltöttek leg-
alább 1 évet külföldön, míg annál keve-
sebbet 48 ezren. A nemzetközi vándor-
lásra vonatkozó legfontosabb releváns 

információk ismertetéséhez az említett 
kötet adatai nyújtottak segítséget.18

A kivándorló magyarok legfontosabb 
célállomásának – a külföldön tartózko-
dás idejétől függetlenül – Németország 
tekinthető, utána Ausztria és az Egyesült 
Királyság következik. Ausztria inkább az 
átmenetileg külföldön élők – és a határ 
menti ingázók – számára népszerű cél-
pont, az oda vándorlók aránya 19, míg 
az ideiglenesen az Egyesült Királyságba 
távozóké 18 százalék. Az egy évnél hosz-
szabb ideig kint tartózkodók esetében 
azonban már sokkal nagyobb szerepe 
van a szigetországnak: az e kategóriába 
tartozó összes kivándorló 26 százaléka 
költözik oda. A választás oka a jó kere-
seti lehetőség mellett egyéb tényező is le-
het, mint például a közoktatásban tanult 
első idegen nyelv (az Egyesült Király-
ságba történő vándorlást erősíti), illetve 
a földrajzi és kulturális közelség (jellem-
zően a német és osztrák régiókba irányu-
ló migrációt fokozza). Fontos kiemelni, 
hogy az Ausztriában munkát vállalók 
19 százaléka havonta legalább egyszer 
hazalátogat Magyarországra, így őket in-
kább ingázóknak lehet tekinteni.19

A Mikrocenzus 2016-banban a kiván-
dorlási tervekkel kapcsolatosan is tettek 
fel kérdéseket, így a migrációs potenciál-
ra vonatkozóan is kinyerhetők adatok. Az 
Egyesült Királyságba szándékozik köl-
tözni a kivándorlást tervezők 21 százalé-
ka – ez nagyjából annyi, mint az Ausztri-
ába (23%), de lényegesen kevesebb, mint 
a Németországba (32%) igyekvők aránya. 
A válaszok azért érdekesek, mert 2016 
októberében, azaz a brexitről döntő 
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népszavazás után, az eredmény ismereté-
ben adták őket a megkeresettek. A mig-
rációs potenciált mérő korábbi adatfel-
vételek közül a Tárkiéban20 a három leg-
fontosabb célország aránya közel azonos 
volt: Ausztriába 34, Németországba 30, 
az Egyesült Királyságba 29 százalék tá-
vozna. A két felmérés eredménye közötti 
eltérés egyrészt az eltérő módszertannak 
és mintanagyságnak, másrészt a migráci-
ós szándékok bizonytalanságának tudha-
tó be, ugyanakkor elképzelhető, hogy a 
brexit is hozzájárult a célországok közötti 
hangsúlyeltolódáshoz és az Egyesült Ki-
rályság népszerűségének a Németorszá-
géhoz viszonyított visszaeséséhez.

Kutatás az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyságnak az EU-ból tör-
ténő kilépése közvetlen vagy közvetett 
hatással van azon magyar munkaválla-
lókra, akik az Európai Unió adta szabad 
munkaerő-áramlásnak köszönhetően az 
országban dolgozhatnak. A külföldön 
élő magyarok körében nehézkes volt a 
megfelelő mintavételi keret kialakítása. 
E probléma témánk kapcsán alapvetően 
a megfelelő brit adminisztratív nyilván-
tartások vagy nagymintás felmérések 
(pl. népszámlálás) adatainak a rendel-
kezésre állása esetén lenne megoldható. 
Mivel ilyen nyilvánvaló okokból nem volt 
elérhető, a kérdőíves módszert és az inter-
jút alkalmaztuk. Bár ezek a reprezentatív 
megállapítások megtételére nem alkalma-
sak, az alapvető trendek felfedésére és a 
brexittel kapcsolatosan vizsgálandó prob-
lémák azonosítására jól használhatóak.

Az Egyesült Királyságban élő ma-
gyaroknak a brexit megszavazása utáni 
attitűdjének a vizsgálatára tehát olyan 
kutatást folytattunk, amelynek alapvető 
módszere az interjú és a kérdőív volt.21 
Az adatközlők kiválasztásakor és a vála-
szok elemzése során így nem a társada-
lomkutatási szempontú reprezentativitást 
tartottuk szem előtt, hanem arra töreked-
tünk, hogy egy összefüggő szöveganyag 
jöjjön létre, amelynek elemzésével átfogó 
képet kaphatunk a kutatásunk tárgyáról. 
Kvalitatív adatgyűjtés lévén, nem lehet 
statisztikailag összesíteni valamennyi 
kint élő munkavállaló tapasztalatait és a 
brexithez való viszonyulását, azonban az 
interjúk mélységének köszönhetően az 
egyes témákról részletesebb és behatóbb 
minőségi ismereteket szerezhettünk, így 
árnyaltabb képet fogalmazhattunk meg.

A kutatás során a félig strukturált in-
terjúztatási módszerrel vizsgáltuk a kint 
élő munkavállalókat és saját céggel ren-
delkező személyeket. A kérdőíves infor-
mációgyűjtés során az online kérdőív 
kitöltetését választottuk, hiszen a nagy 
földrajzi távolság miatt ez a módszer volt 
a leginkább kivitelezhető. Az online kér-
dőív az attitűdkutatás módszertanával 
készült, és 32 kérdésből állt (közülük tíz-
nek a válaszait ismertetjük e tanulmány-
ban). Az űrlapot e-mailben juttattuk el 
a kinti magyar szervezetekhez, illetve a 
közösségi médián keresztül elérhető cso-
portok oldalára töltöttük fel, és az 2017. 
február 8. és március 12. között volt elér-
hető. Ez idő alatt 294 válasz érkezett.
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A nemenkénti megoszlás szerint a kitöl-
tők 38,44 százaléka volt férfi, 61,56 száza-
léka nő. A korcsoportonkénti megoszlás 
alapján kijelenthető, hogy a kitöltésre a 
legnagyobb hajlandóságot a 25 és 54 év 
közöttiek mutatták (90,14%), 14 évesnél 
fiatalabb és 65 év feletti nem volt a vá-
laszadók között, négyen pedig nem adták 
meg az életkorukat. A kitöltők átlagosan 
6,03 éve élnek az Egyesült Királyság-
ban, 3,51-es szórással. A kitöltők NUTS 
3-as régiónkénti megoszlását az 2. ábra 
szemlélteti, amelyen jól látszik, hogy az 
Egyesült Királyság mind a négy orszá-
gából (Anglia, Észak-Írország, Skócia és 
Wales) érkezett válasz, illetve az is, hogy 
a legtöbben Londonban és környékén töl-
tötték ki a kérdőívet. A kitöltők közül 50 
fő nem adta meg a jelenlegi lakhelyét, 5 fő 
pedig időközben Magyarországra költö-
zött.

Arra a kérdésre, hogy hallottak-e a 
brexitről, a kitöltők 98,6 százaléka vá-
laszolt igennel. Annak az eredményeit, 
hogy miként vélekednek a kilépésnek a 
munkavállalásra várható hatásáról, az 3. 
ábra mutatja be.

Az ábrán jól látható, hogy a kitöltők 
a legnagyobb arányban azt válaszolták, 
hogy nem lesz hatással a munkaválla-
lásukra a brexit, azonban a válaszadók 
szintén jelentős része (38,43%) számít a 
kilépést követő valamilyen változásra. 
Mint kiderült, azok, akik azt válaszolták, 
hogy nagy hatással lesz a jövőjükre, illet-
ve részben befolyásolja azt a kilépés, jel-
lemzően a szolgáltatóiparban dolgoznak. 

Annak vizsgálatakor, hogy az Európai 
Unióból történő kilépés befolyásolja-e a 
keresetüket (4. ábra), a válaszadók jelentős 
része (57,48%) szerint az nem lesz nega-
tív hatással a fizetésére, míg 30,6 százalék 

2. ábra
A kérdőív kitöltőinek a NUTS 3-as régiónkénti megoszlása22
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valószínűsít valamilyen mértékű csökke-
nést. Azoknak a válaszadóknak, akik ke-
resetcsökkenésre számítanak, 58,89 szá-
zaléka Londonban töltötte ki a kérdőívet, 
így feltételezhető, hogy a Nagy-Londonban 

élők pesszimistábban viszonyulnak e 
kérdéskörhöz, mint a más régióban élők.

A válaszadók arra a kérdésre, hogy szá-
mítanak-e valamilyen megkülönbözte-
tésre, némileg nagyobb arányban feleltek 

3. ábra
A brexit hatása a munkavállalásra23

4. ábra
A brexit hatása az esetleges keresetcsökkenésre24
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igennel (49,31%), mint nemmel, illetve 
úgy, hogy nem tudják, azonban a megkü-
lönböztetés mértékét illetően jelentősen 
eltértek a vélemények. A feltett kérdések 
közül ez volt az, amelynek a válaszai azt 
mutatták, hogy nem feltétlenül optimis-
ta a kint élőknek a brexittel kapcsolatos 
hozzáállása. Hogy miért van ez így, a 
kérdőívre adott válaszokból nem derült 
ki, azonban a későbbiekben bemutatandó 
mélyinterjúk részletesebb információval 
szolgáltak e tekintetben.

Azzal kapcsolatban is kíváncsiak vol-
tunk a kint élők véleményére, hogy is-
mét ki kell-e váltaniuk a munkavállalói 
vízumot az uniós állampolgároknak, 
amennyiben az Egyesült Királyságban 
kívánnak dolgozni. A válaszadók alig 
fele gondolja azt, hogy ez nem így lesz, 
míg 32 százalék azoknak az aránya, akik 

különböző mértékben tartják az lehetsé-
gesnek, esetleg kétségbe is vonják, hogy 
újra bevezetik a munkavállalói vízumot. 
Jelenleg is jelentős a bizonytalanság e 
kérdésben, azonban a szigetország előre-
jelzései szerint a bevándorlás várhatóan 
mindenképpen magas lesz a következő 
években.26 Azonban a vízum esetleges 
bevezetése hatással lehet az európai uniós 
állampolgárok más uniós országba törté-
nő elvándorlására, ahol élni tudnak a sza-
bad munkaerő-áramlás lehetőségével.27

A kérdőívek elemzése során megvizs-
gáltuk azt is, hogy milyen arányt képvi-
selnek azok, akik optimistán viszonyul-
nak a brexithez. Erre vonatkozóan az 
előbb ismertetett három kérdésre adott 
azon válaszok szolgálhatnak informá-
cióval, amelyek írói szerint a brexitnek 
jelenleg nincs, és alapvetően a jövőben 

5. ábra
A brexit hatása a munkavállalói vízumokra25
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sem lesz hatása az életkörülményeikre. 
Az összes válaszadó 30,6 százaléka tar-
tozott azok közé, akik mindhárom kér-
désre így válaszoltak. Ebből indirekt mó-
don arra lehet következtetni, hogy a kint 
dolgozók jelentős része szerint változni 
fognak az ottani munkavállalásuk felté-
telei az eddigiekhez képest. A kérdőívben 
arról is érdeklődtünk, hogy az Egyesült 
Királyságban élő magyarok a brit kilé-
pést követően tervezik-e a hazaköltözést. 
A válaszadók 78 százaléka nemlegesen 
felelt, akik közül is csupán 6,1 százalék 
költözne másik országba. A válaszadók 
10 százaléka bizonytalan a hazaköltözést 
illetően, míg 12 százalékuk tervezi a visz-
szavándorlást – közülük azonban 23,5 szá-
zalék a brexittől függetlenül is ezt tervezi.

A mélyinterjúk – amelyek során a 
félig strukturált interjú módszertanát 

alkalmaztuk – 2017. január 31. és feb-
ruár 5. között készültek Londonban és 
környékén. A számuk tekintetében nem 
volt mód a szociológiai értelemben vett 
reprezentativitás elérésére: 11 fővel sike-
rült interjút készíteni, akik közül ketten 
saját vállalkozást vezetnek az Egyesült 
Királyságban. A beszélgetés időtartama 
minden esetben körülbelül egy óra volt, s 
ez idő alatt a kinti életükről, a munkájuk-
ról és a brexit esetleges hatásairól érdek-
lődtünk az interjúalanyoktól.

Azok, akik nem vállalkozóként dolgoz-
nak a szigetországban, jóval optimistább-
nak mutatkoztak a kérdések megválaszo-
lása során: nem tartanak attól, hogy meg-
szűnik a munkájuk vagy elveszítik azt. 
Nem gondolják, hogy el kell hagyniuk az 
Egyesült Királyságot, ugyanakkor koc-
kázatként tekintenek arra, hogy esetleg 

6. ábra
A brexit hatása a megkülönböztetésre28
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munkavállalói vízumot kell kiváltaniuk a 
brexitet követően, és azzal kapcsolatban 
pluszkiadásaik (adók, a vízumhoz szük-
séges adatok megszerzésével járó költ-
ségek) merülnek majd fel. A válaszadók 
a legnagyobb problémát egyöntetűen az 
esetleges árfolyamkockázatokban látják, 
hiszen rendszeresen utalnak haza pénzt 
Magyarországra, így ha fenn akarják tar-
tani a családtagjaik megszokott mértékű 
támogatását, akkor az angol font ingado-
zása miatt előfordulhat, hogy olykor jelen-
tősebb összeget kell küldeniük. A vállal-
kozók is elsősorban az előzőekben felso-
rolt veszélyekre tértek ki, további negatív 
hatásként említették, hogy csökkenhet a 
megbízásaik száma, illetve nem tudnak 
magyar munkavállalót felvenni. A leg-
nagyobb problémának ők is az esetleges 
árfolyam-ingadozás okozta kockázatot 
tartják, mivel az az üzleti tevékenységü-
ket is nagyban befolyásolhatja.

A kutatás eredményeinek áttekintése 
alapján elmondható, hogy a kvantitatív 
adatokat szolgáltató kérdőíves módszer 
és kvalitatív adatokat nyújtó interjúzta-
tás együttesen, ha nem is reprezentatív, 
de komplex eredményeket adott. Kérdő-
íveinkkel több, az Egyesült Királyságban 
élő magyart elértünk, akik megosztották 
velünk a brexit várt hatásaival kapcsola-
tos véleményüket. Az interjúk során sike-
rült részletesebben kibontani az alanyok-
kal a kutatási témát és minőségi adatokat 
gyűjteni a vizsgálathoz. A kutatás jól 
mutatja, hogy az Egyesült Királyságban 
élő magyarok optimisták az ottani jövő-
jüket illetően, azonban változásokat, il-
letve korlátozásokat sejtenek. A kutatás 

során a válaszadók a legnagyobb problé-
maként az angol font és a magyar forint 
közötti hosszú távú árfolyam-ingadozást 
említették, amely komoly kockázatot és 
egyben költségtöbbletet jelent számukra 
a hazautalásaik során.

Az Egyesült Királyságban
tartózkodó magyarok
hazautalásai

Az átmenetileg vagy tartósan az Egyesült 
Királyságban tartózkodó magyarok ottani 
jövedelméről és a küldött hazautalásokról 
elsősorban a fizetési mérleg adataiból nyer-
hetünk információkat. Ezzel kapcsolatban 
fontos megjegyezni, hogy – ahogy azt 
több tanulmány is bemutatja –,29 a fizetési 
mérlegben megjelenő munkavállalói jöve-
delem adatok nem kizárólag a külföldön 
megkeresett jövedelmet, hanem egyéb (pl. 
adó és járulék, fogyasztás) tételeket is tar-
talmaznak.30 Meg kell továbbá említeni, 
hogy a fizetési mérleg sorainál, akárcsak 
az európai vándorlási statisztikákban, ki-
emelt szerepe van a rezidensség fogalmá-
nak. A fizetési mérlegre vonatkozó nem-
zetközi módszertan31 szerint nem az adott 
személy nemzetisége, állampolgársága 
vagy jogi státusza a lényeges, hanem a 
külföldön tartózkodás ideje: amennyiben 
egy éven túl, azaz tartósan él külföldön, 
vagy a kiköltözéskor az a szándéka, hogy 
egy évnél tovább maradjon ott, akkor már 
nem a származási, hanem a tartózkodási 
országában válik rezidenssé. Míg a rövid 
ideig kint tartózkodók jövedelme esetében 
folyamatos növekedés tapasztalható, és az 
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7. ábra
Az Egyesült Királyságban átmenetileg dolgozó magyar munkavállalók jövedelme 
és a nem rezidensektől (tartósan külföldön tartózkodóktól) érkező hazautalások, 

2008–201632

8. ábra
Az átmenetileg külföldön dolgozó magyar munkavállalók jövedelme

és a tartósan külföldön tartózkodóktól érkező munkavállalói átutalások
a küldő országok szerint, 201633
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2016-ra megközelítette a 330 millió eurót, 
addig a tartósan az Egyesült Királyságban 
dolgozó magyar munkavállalók által kül-
dött támogatások növekedése 2013-ban 
megállt, és a 150 millió euró körüli szinten 
állandósult.

A fizetési mérleg adatai alapján az 
Egyesült Királyság csupán a harmadik 
legfontosabb országnak tekinthető e té-
ren (Ausztria és Németország után). Az 
átmenetileg külföldön tartózkodók által 
2016-ban keresett, összesen több mint 
3500 millió eurónak kevesebb mint 10 szá-
zaléka köthető az angliai magyarokhoz. 
A tartósan külföldön élők átutalásai ese-
tében némileg nagyobb szerep jut az 
Egyesült Királyságnak: az összesen 
663 millió euró átutalás közel negyede 
(23,3 százaléka) származott onnan.

Mivel a hazai kivándorlás fokozatos 
erősödésével a külföldön élő magyarok 
által hazaküldött támogatások szere-
pe is egyre nagyobb jelentőségre tehet 
szert, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 
a KSH-val együttműködve 2017-ben fel-
mérést végzett a lakosság körében a ha-
zautalások témájában. E kutatások azért 
lényegesek, mert lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy ne csupán a küldött összegek-
ről, de a fogadó háztartások és a küldő 
személyek mögöttes szociodemográfiai 
jellemzőiről is részletesebb képet kap-
junk.34 A felmérésbe bevont háztartások 
38 milliárd forintnyi, azaz körülbelül 
123 millió eurónyi hazautalásról számol-
tak be, ugyanakkor fontos látni, hogy az 
eltérő definíciók és módszertan miatt ez 
az összeg nem hasonlítható közvetlenül 
a fizetési mérlegben szereplő adatokhoz. 

Az Egyesült Királyságban tartózkodók 
kapcsán 2,8 milliárd forintnyi hazauta-
lást regisztráltak, amelynek 55 százaléka 
származott az átmeneti jelleggel ott élők-
től. Az összes hazautalás közel kéthar-
mada érkezett pénzbeli támogatás formá-
jában, míg valamivel több mint 1 milliárd 
forintot egyéb támogatásként (elsősorban 
élelmiszer és ruhanemű formájában) 
küldtek a magyar családtagoknak.

Az Egyesült Királyságból küldött tá-
mogatásokat a hazautalásban részesülő 
összes háztartásnak körülbelül a 20 szá-
zaléka, mintegy 14 ezer család kapja. 
Esetükben is jellemző – mint általában a 
külföldön dolgozó személyek hazautalá-
sait fogadóknál –, hogy a középkorú és 
idősebb korosztályhoz tartoznak a ház-
tartásfők: 86 százalékuk 45, 28 százalé-
kuk 65 év feletti. Azaz a hazautalások 
révén feltehetően elsősorban a szüleiket 
támogatják az Angliában dolgozó fia-
tal felnőttek. Jellemző továbbá, hogy a 
háztartásfők középfokú végzettségűek, 
érettségivel vagy valamilyen szakmával: 
ez az angliai támogatást fogadó összes 
háztartás 54 százalékára igaz. Az Egye-
sült Királyságból támogatott családok 
jövedelmi viszonyaiban nincs jelentős 
eltérés sem a külföldi hazautalást kapó 
háztartások átlagához, sem általában a 
magyar háztartásokhoz képest: a legjel-
lemzőbb a 100 és 150 ezer forint közötti 
egy főre jutó jövedelmi szint.

A felmérés idején a külföldi hazautalást 
küldők (72 ezer fő) 21 százaléka, 15 ezer 
személy tartózkodott az Egyesült Király-
ságban. Ez azt is jelenti, hogy az ott dol-
gozók között az átlagosnál alacsonyabb a 
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hazautalási hajlandóság, mivel a számbe-
li részarányukhoz képest értékben keve-
sebbet, a Magyarországra hazautalt teljes 
összeg körülbelül 7,4 százalékát küldték. 
Közülük 53 százalék volt a csupán át-
menetileg, legfeljebb egy évig a sziget-
országban dolgozók aránya, ez hozzá-
vetőlegesen összhangban van az általuk 
küldött hazautalások súlyával, azaz ebből 
a szempontból nincs lényeges különbség 
a rövidebb ideig vagy tartósan Angliában 
tartózkodó személyek között.

A férfiak az Egyesült Királyságból 
hazautalók 58 százalékát teszik ki, ez 
kismértékben elmarad az összes külföldi 
támogató körében mért, 62 százalékos át-
lagtól. A többi országhoz képest ugyanak-
kor magasabb a fiatalok aránya közöttük: 

a szigetországban dolgozók közel fele 
(48 százalék) 25 és 34 év közötti, s a 35 
és 44 év közötti korosztály részaránya is 
32 százalékos. Az Egyesült Királyság-
ban dolgozó és onnan hazautalást küldő 
magyarok jelentős részben (39 százalék) 
mezőgazdasági, ipari, építőipari terüle-
ten dolgoznak, de szintén nagy arányban 
(36 százalék) a közép- vagy felsőfokú 
végzettséget igénylő irodai pozíciókban. 
A harmadik legjelentősebb munkaválla-
lási területüket a kereskedelmi és szol-
gáltató szektor jelenti. Iskolai végzettség 
tekintetében elmondható, hogy az összes 
kivándorló magyar körében számított és 
a magyarországi átlagnál is magasabb 
végzettségűek: 80 százalékuk rendelkezik 
érettségivel, illetve valamilyen felsőfokú 

9. ábra
A fogadó háztartások egy főre jutó jövedelmének eloszlása35
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végzettséggel. A részletes adatokat ele-
mezve ugyanakkor az is látható, hogy a 
fiatal és képzett munkavállalók jellemző-
en az alacsonyabb – képzettséget esetleg 
nem is igénylő, főleg fizikai jellegű – po-
zíciókban dolgoznak nagy arányban.

Az Eurostat36 adatai szerint 2016-ban 
14.641 font – a családi segítségnyújtásra 
vonatkozó adatfelvételnél használt 350 fo-
rintos árfolyammal számolva mintegy 
5,1 millió forint – volt az egyszemélyes 
háztartások medián nettó jövedelme az 
Egyesült Királyságban. A magyar válasz-
adók körülbelül fele adta meg a külföldi 
jövedelmének az összegét, de a rendelke-
zésre álló adatok alapján az ott dolgozó 
magyarok kicsit magasabb, 5,7 millió fo-
rintos éves átlagkeresettel rendelkeznek.

Konklúzió. Milyen hatása lehet 
a brexitnek a kivándorlásra
és a hazautalásokra?

A fentiekben arra tettünk kísérletet, hogy 
bemutassuk a brexitnek a migrációra és 
azon belül az Egyesült Királyságban tar-
tózkodó, ott munkát vállaló magyarokra 
gyakorolt hatását. A szigetországba be-
vándorlók száma már a brit kilépésről 
szóló népszavazás előtt csökkenésnek 
indult, azonban az EU elhagyása ezt to-
vább fokozhatja. A jogi státusz és a mun-
kavállalási lehetőségek bizonytalansága 
nagymértékben csökkentheti a potenci-
ális bevándorlók azon szándékát, hogy 
ott vállaljanak munkát, ez pedig az angol 
gazdaságra is komoly hatással lehet. Fon-
tos ugyanakkor látni, hogy bármilyen, 

az uniós állampolgárok bevándorlására, 
illetve munkavállalására vonatkozó ad-
minisztratív korlátozást nehéz lesz beve-
zetni: egyrészt politikai okokból, mivel 
az EU egy olyan sarkalatos pontnak te-
kinti a szabad munkaerő-áramlás elvét, 
amelyből nem valószínű, hogy engedne, 
másrészt gyakorlatilag is számos prob-
lémával járna, többek között az ahhoz 
szükséges, megfelelő nyilvántartások hi-
ánya miatt.

A magyar állampolgárok egyesült ki-
rálysági munkavállalása kapcsán elmond-
ható, hogy mivel az egyik legfontosabb 
migrációs célországról van szó, bizonyos 
korlátozások esetleges bevezetése a ha-
zai kivándorlásra is nagy hatással lenne. 
Egyrészt ugyanis az Egyesült Királyság-
ba jellemzően hosszabb időre költöznek 
a magyarok, ami feltehetően alaposabb 
megfontolást és előkészítést igényel, azaz 
nem várható rövid időn belül olyan jelle-
gű „helyettesítési hatás”, amelynek követ-
keztében inkább más országot választa-
nának a potenciális kivándorlók. Másrészt 
viszont, míg a másik két legfontosabb cél-
ország, Ausztria és Németország nyelvi 
szempontból alternatívát jelent egymás-
nak, addig a csak angol nyelvismerettel 
rendelkezők számára a kiköltözés aka-
dályát jelentheti. A brexit jelentette bi-
zonytalanság, illetve egy esetleges hard 
brexit, azaz a munkaerő szabad áramlását 
is korlátozó kilépés azonban akár lehető-
séget is jelenthet Magyarország számára: 
az Egyesült Királyságban élő fiatal és 
viszonylag magas végzettségű, ám gyak-
ran a képzettségüknél alacsonyabb szintű 
munkákat végző magyarok hazatérése az 
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itthoni munkaerőpiacon az egyes szek-
torok esetén tapasztalható munkaerőhiá-
nyon is enyhíthetne.

A kérdőíves kutatás alapján ugyanak-
kor az is elmondható, hogy az Egyesült 
Királyságban élő magyarok jellemzően 
nem számítanak a kilépést követő gyö-
keres változásokra. Ezzel kapcsolatban 
meg kell jegyezni, hogy a kutatás még a 
kilépési tárgyalások korábbi szakaszában 
készült, azaz előfordulhat, hogy a mos-
tani bizonytalan helyzetben már többen 
látnának kockázatot a várható politikai-
gazdasági változásokban. A legfontosabb 
bizonytalansági tényezőként a font eset-
leges leértékelődéséből fakadó árfolyam-
kockázatokat említették a válaszadók. Ez 
azonban inkább az adott háztartás vagy 
vállalkozás számára lehet számottevő 
hátrány, a hazautalásokra vonatkozó, e 
tanulmányban ismertetett felmérés és a 
korábbi elemzések37 is azt mutatják, hogy 
a magyar nemzetgazdaság szempontjá-
ból nem várható lényeges mértékű ked-
vezőtlen hatás a migráció és a külföldön 
élők támogatásai terén.

A kézirat lezárásának időpontja:
2018. november 7.
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Évekig tartó felújítás után, 2018. 
december 9-én újranyitott a ko-
rábban a „világ utolsó gyarmati 

múzeumának”1 nevezett Királyi Kö-
zép-afrikai Múzeum a Brüsszel mellet-
ti Tervurenben. Az intézmény rendkí-
vül gazdag gyűjteménnyel rendelkezik, 
amely az antropológia, az ásványtan, az 
állat- és növénytan, a szociológia, a nyel-
vészet és a történettudomány területei 
mellett például a fenntartható gazdaság 
kérdéskörét is igyekszik komplexen be-
mutatni. A jelen írás azonban kifejezet-
ten a belga gyarmati múlt mának szánt 
interpretálására kíván fókuszálni.

A Kongói Demokratikus Köztársaság 
(KDK)2 1885 és 1908 között II. Lipót 
belga király magángyarmataként, 1908 
és 1960 között pedig Belga-Kongó néven 
gyarmati területként létezett. A belga 
okkupációt megelőzően a terület legna-
gyobb része – a nehéz terepviszonyok 
miatt – érintetlen maradt, bár ásványkin-
csekben való gazdagsága már korábban is 
ismert volt.3 A mintegy 2 millió négyzet-
kilométeres ország – az EU 28 tagállama 
teljes területének a fele – feltérképezése 
a 19. század második felében történt, ám 
a földmérők nem a Kongó folyó mentén, 
hanem keletről nyugatra haladtak.

A belga gyarmati múlt sokáig tabuté-
ma és egyoldalúan szemlélt kérdés volt a 
társadalomban;4 a megítélésével kapcso-
latos viták megnyitásában fontos szere-
pet játszott egy 2005-ös, a gyarmati idők 
jogsértéseit bemutató időszaki kiállítás, 
amelyet épp a tervureni múzeumban ren-
deztek. Habár a jelen írásnak nem célja 
Belga-Kongó történetének részletes is-
mertetése és elemzése, a kérdés érzé-
kenysége miatt azt mégis érdemes rövi-
den bemutatni a téma további ismertetése 
előtt. Belgiumban élve ugyanis az ember 
lépten-nyomon beleszalad e múlt emlé-
keibe, és azok alatt nemcsak a brüssze-
li Gyarmatok útjára (Rue des Colonies/
Koloniënstraat) vagy a II. Lipótról5 elne-
vezett, szinte minden településen megta-
lálható közterekre kell gondolni, hanem 
az olyan utca- és térnevekre, szobrokra 
vagy emléktáblákra is, amelyek a gyar-
matosítók nevét viselik, vagy azok kon-
gói „civilizációs” tevékenységét dicsőí-
tik.6

A belga társadalom az elmúlt években 
kezdte el árnyalni ez a képet.7 Ennek ke-
retében 2017-ben közterületet neveztek 
el Brüsszel Ixelles városrészében a Kon-
gót a gyarmati sorból kivezető Patrice 
Lumumbáról, az ország 1961-ben – belga 
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közreműködéssel8 – meggyilkolt első mi-
niszterelnökéről. Az erre irányuló kére-
lem teljesítését hosszú éveken keresztül 
megtagadták. 2018 novemberében Fland-
riában – Észak-Belgium holland nyelvű 
régiójában – elkezdték sugározni a kon-
gói származású belgákról szóló, „A gyar-
matosítás gyermekei” című hatrészes do-
kumentumfilm-sorozatot, amelyben az 
érintettek a gyarmati idők szegregációja 
és a belgiumi kirekesztés során szerzett 
tapasztalataikat osztották meg a nézők-
kel.9 A tervureni múzeum újranyitása 
kapcsán a legfőbb kérdés tehát éppen az 
volt, hogy a társadalomnak mennyire si-
kerül szembenéznie a történelemmel és 
az elkövetett bűnökkel.

Az Afrika-múzeum 1910-ben jött létre, 
és legutóbb 1957-ben – vagyis még Kongó 

függetlensége előtt – történt egy jelentő-
sebb átalakítása. Megalapításakor a célja 
a gyarmatosítók munkájának dicsőítése 
mellett a Kongóban fellelhető nyersanya-
gok bemutatása volt, annak érdekében, 
hogy belga cégeket kongói beruházásokra 
bírjanak rá – ahogy ez a most felújított ki-
állításból ki is derül. Az egyik ilyen kincs 
a 20. század elején az elefántcsont volt, 
amelyből – a feltüntetett információk sze-
rint – 1900-ban 5.000 tonnát hajózott be 
Belgium Antwerpen kikötőjén keresztül – 
ehhez nagyjából 80.000 elefántot kellett 
leölni. Ugyanabban az évben kaucsuk-
ból 6.000 tonnát termeltek a kongóiak a 
gyarmatosítóknak – ez a múzeum adatait 
figyelembe véve mai értéken 186 millió 
eurónak, vagyis közel 60 milliárd forint-
nak felelne meg.

1. ábra
A Kongó civilizálásáért 1876 és 1908 között meghalt etterbeekiek emléktáblája

(Etterbeek ma Brüsszel egyik kerülete. A szerző felvétele)
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A múzeum mostani küldetése egészen 
más: világviszonylatban meghatározó 
kutató- és ismeretterjesztő központ kíván 
lenni, amely egyszerre törekszik az afri-
kai, különösen a közép-afrikai társadal-
mak és földrajzi környezetük múltjának 
és jelenének a bemutatására, valamint a 
régió jobb megismerésének elősegítésé-
re és annak révén az ottani fenntartható 
fejlődés körülményeinek a biztosításá-
ra.10 Ez pedig megfelelő kiinduló alapot 
jelenthet a megbékélésre és együttérzés-
re, még a terhelt történelmi múlt ellenére 
is. Érdemes megemlíteni, hogy maga a 
múzeum is hangsúlyozza: a feldolgozás 
továbbra is „európai szemszögű”, az „af-
rikai” perspektíva bemutatása még várat 
magára.

A felújítás során nemcsak a múzeum 
küldetése, de az arculata is megváltozott: 
immár nem a korábbi – a jelen írásban 
később bemutatandó – rotundába lép be 
a látogató, ahol az újjáépítés előtti szo-
borcsoport egy olyan jelenetet mutatott 
be, amikor az aranyba burkolt európaiak 
„civilizálták” az elesett és barbár afrika-
iakat. A közvetlenül az új bejárat mögött 
elhelyezett mottó – „A múlt nem múlik 
el.” (Tout passe, sauf le passé. Everything 
passes, except the past.) – már a változást 
készíti elő. Ez a szárnya az épületnek tel-
jesen új, és bevallott célja a kiállítás kon-
textusba helyezése. Az első terem, a „fél-
retoltak” szobája – amelyben egyes, elő-
zőleg a rotundában kiállított szobrok is 
helyet kaptak – azzal fogadja a látogatót, 
hogy 1960 előtt a múzeumot a gyarmat-
ügyi minisztérium igazgatta, amelynek 
célja – Afrika és az afrikaiak bemutatása 

mellett – a gyarmatosítás igazolása és a 
gyarmatosítók magasztalása volt, az ezt 
tükrőző szobrok egy része azonban ma 
már nem képezheti a kiállítás anyagát. 
Eltűnt a múzeumból a kongói „civilizá-
ciós küldetésük” során életüket vesztett 
belgák név szerinti felsorolását tartalma-
zó tábla is – ami a kiegyensúlyozás felé 
való lépésnek tekinthető, főleg annak is-
meretében, hogy milyen kevés szó esik a 
meghalt kongóiak millióiról.

Az épület műemlék, így e jellegű vé-
dettségéből fakadóan mégis „kísért” a 
múlt, és nem lehetett teljesen sikeres a 
kontextualizálás; az egyik teremben to-
vábbra is II. Lipót 1910-ben felfestett sza-
vai olvashatóak a falon: „A fejlődés jelen-
legi századának dicső keresztesháborúja 
a civilizáció elvitele a föld olyan részére, 
ahova az még nem tette be a lábát.” 
A kiállítás korábbi első termében, az épí-
téskor II. Lipót gyarmatosítási projekt-
jének dedikált rotundában – amelynek a 
még ott lévő, 1910 és 1960 között készült 
szobrai örökségvédelmi okból nem tá-
volíthatóak el – újabb értelmező magya-
rázatot helyeztek el. E szerint a felújítás 
előtt sokszor kritizált szobrok úgy ábrá-
zolják a belga gyarmatosítókat, mint akik 
csak jót adtak egy korábban civilizálatlan 
terület lakosai számára, míg az afrikaia-
kat tárgyiasították: a nőknek a nemiségü-
ket, a férfiaknak pedig a foglalkozásukat 
hangsúlyozzák. A múzeum felújításakor 
egy Aimé Mpane kongói művész által 
készített szobrot helyeztek a rotunda kö-
zepére ennek ellensúlyozására.

Egy másik teremben egy dokumentum-
filmet vetítenek, amelyben Chérie Rivers 
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Ndaliko, a gomai (KDK) Yole!Africa 
nevű kulturális központ ügyvezető igaz-
gatója beszél a sztereotípiáknak a gyarma-
ti időkben alkalmazott filmes megjelené-
séről: az európai filmkészítők tudatosan 
állították szembe a „fehér civilizációt” az 
„afrikai barbársággal”, hogy igazolják az 
előbbiek afrikai, illetve kongói tevékeny-
ségét. (A belga gyarmati propaganda már 
2014-ben is egy olyan időszaki kiállítás 
témája volt Tervurenben, amelyet mások 
mellett a múzeum, Brüsszel főváros régió 
és Vallónia–Brüsszel Föderáció külön-
böző intézményei szerveztek – Flandria 
nem vett benne részt.11)

A történelmi tények ismeretében erő-
sen kifogásolható, hogy kifejezetten rö-
vidre sikeredett a kiállításnak a Kongói 
Szabadállam idejét (1885–1908) ismerte-
tő szakasza, ráadásul az anyag mellett ta-
lálható információ a korszakban okozott 
halálesetek számát erősen alábecsüli: 
„sok százezerre, esetleg néhány millió-
ra” teszi. Ugyanakkor az is ott szerepel, 
hogy „egyesek szerint akár a lakosság 
harmada” is meghalhatott a hódítás, ki-
zsákmányolás, kényszermunka, kitele-
pítés, járványok és a mezőgazdaság ösz-
szeomlása következtében. Habár a tény-
leges számuk természetesen ma már nem 
állapítható meg, többnyire elfogadott az 
a becslés, hogy 10 millió körül lehetett.12 
Ez a szám már önmagában is hatalmas, 
de különösen akkor felkavaró, ha tekin-
tetbe vesszük, hogy Belga-Kongó lakos-
sága 10–15 millió fő lett az 1920-as évek 
végére,13 a 20. század elejei Afrika teljes 
lakosságát pedig 133 millió körülire be-
csülik.14

A felfoghatatlan mértékű pusztítás mel-
lett a kiállítás – helyesen – a gyarmatosí-
tás vívmányairól is szót ejt. Az oktatás a 
katolikus egyház kezében volt a gyarmati 
időkben, és az külön folyt az európaiak 
számára – akiknek a száma a beköltözés 
miatt 1959-ig folyamatosan emelkedett –, 
viszont biztosították az őslakosság anya-
nyelven történő alapfokú iskoláztatását, 
illetve az 1950-es években a legjobbak 
számára lehetővé tették, hogy a középis-
kolától kezdődően együtt tanulhassanak 
az európaiakkal. Sőt, nemcsak a Leuveni 
Egyetemen folyó képzésekben vehettek 
részt, de 1954-ben megnyílt Kongóban 
a jezsuita Lovanium Egyetem is, amely 
1960-ig közel két tucat kongóinak adott 
diplomát.15 A kiállítás az oktatási rend-
szerre jellemző szegregáció mellett be-
mutatja az egészségügy terén folytatott 
elkülönítést is, továbbá az infrastruktúra 
és általában a gazdaság fejlődését, hang-
súlyozva ez utóbbinak az 1920-as és az 
1950-es évekre eső súlypontjait.

Az 1950-es években készült filmfelvé-
telek „láthatóvá” teszik az életet – így a 
szegregációt is, amelyet sokszor megje-
lenítenek a kiállítás során. Explicite nem 
mondják ki, de számos dolog utal arra, 
hogy a belga gyarmatosítók tudatosan al-
kalmazták a diszkriminációt a hatalmuk 
fenntartása érdekében. A rendvédelmi 
egységekben például maximum 20 szá-
zalék lehetett az afrikaiak aránya, és ők 
is csak egy népcsoportból származhat-
tak – azért, hogy a gyarmat területén 
bárhol bevethetőek legyenek. Azt is „fé-
lénken” emeli ki a kiállításon olvasha-
tó magyarázó szöveg, hogy Ruandában 
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és Burundiban a „belga uralom idején a 
hutuk és tuszik közötti társadalmi és kul-
turális különbségek faji töltetet kaptak”. 
Nehéz lenne itt másra gondolni, mint a 
gyarmatosítók tudatos tevékenységére – 
de az erre vonatkozó egyértelmű kijelen-
tés elmaradása mégis komoly hiány.

Az 1950-es évek azonban – elsősorban 
a második világháborút követően meg-
változott kontextus miatt – a korábbi év-
tizedekétől eltérő jellegű politikát ered-
ményeztek Kongóban: a gyarmatbirodal-
mak széthullásának idején Belgium úgy 
látta a terület megtartását a leginkább 
kivitelezhetőnek, ha a belga és a kongói 
középosztály kapcsolatait erősíti, vagyis 
ha a kongói vezető réteget minél jobban 
az európai országhoz kapcsolja. Megké-
sett és a belga közvélekedéssel teljesen 
ellentétes próbálkozás volt ez, ami nem 
is vezetett/vezethetett eredményre; már 
csak azért sem, mert a faji megközelítés 
még közel sem volt a múlthoz tartozó em-
lék a belga társadalomban, sokkal inkább 
a mindennapok valósága.

Ezt a tényt erősíti meg a kiállítás egy 
újabb szakasza, amely a kongóiak bel-
giumi történelmével és jelenével fog-
lalkozik. A belga kormány hosszú időn 
keresztül kifejezetten akadályozott min-
denféle bevándorlást, ami ellehetetlení-
tette a kongóiak Belgiumba költözését 
is. Ez a hozzáállás a második világhábo-
rút követő szénínség következtében vál-
tozott meg.16 Kongóiak beköltözése az 
1950-es évek második felétől – a gyar-
mati uralom végét megelőző években – 
vált lehetővé, a hidegháborút követően, 
a szubszaharai stabilitás összeomlásával 
pedig tömegessé. E folyamat nehézségeiről 

szól a jelen írás elején már említett, „A gyar-
matosítás gyermekei” című dokumen-
tumfilm-sorozat.

***

Összességében a kiállítás sokkal több, 
mint egy történelmi tárlat. A rendkí-
vül gazdag természetrajzi és társadal-
mi gyűjtemény kiváló áttekintést ad az 
afrikai kontinens nyelvi-kulturális sok-
színűségéről és Kongó társadalmi-gaz-
dasági helyzetéről, kihívásairól. Nagyon 
nehéz próbálkozás objektív képet festeni 
egy ilyen, titkokkal és szégyennel terhelt 
múlttal a háttérben, de a kiállítás mégis 
vállalkozott rá, és véleményem szerint 
nem is sikertelenül. Mégsem mondható 
azonban, hogy a szembenézés befejező-
dött volna az új tárlati tartalommal, de 
az biztos, hogy fontos előrelépés történt 
a felújítás előtti állapothoz képest. Az in-
tézmény ma már sokkal inkább tekinthe-
tő ténylegesen Afrika-múzeumnak, mint 
„utolsó gyarmati kiállításnak”, és a szer-
vezők által többször is hangsúlyozott pár-
beszédkészség is jó iránynak tekintendő, 
amelyre minden európai társadalomnak 
szüksége lenne – természetesen a saját 
történelmi tapasztalatai vonatkozásában.
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Csaba László a saját bevallása sze-
rint a jövő generációjának (a Tör-
péknek) írta a könyvét, egyfajta 

összegzésként, amelyben kísérletet tett 
az elmúlt 30 év közép-európai politikai 
és gazdasági átmenetének a szélesebb 
összefüggésben történő, tudományos igé-
nyű feldolgozására. A könyv azonban – a 
komoly tartalom ellenére is sokszor köny-
nyed hangvételének köszönhetően – ol-
vasmányos (és nem csak ott, ahol az Eu-
rópai Parlamentben dolgozó pincérnők 
dekoltázsáról folyó „épületes vitát” emlí-
ti), ezért minden közgazdász és egyéb te-
rületen tevékenykedő értelmiségi olvasó 
számára jól értelmezhető és érthető ösz-
szefüggésekre világít rá. A legfontosabb 
ezek közül a Douglass North-féle pálya-
függőség (path dependence) és a Deirdre 
N. McCloskey-féle pályateremtés (path 
creation) közötti viszony vizsgálata az 
egyes közép-európai államok esetében.

Elemzési keretek

A szerző a könyvében három kérdésre 
keresi a választ:
1. Az 1990-es években a politikai és 

gazdasági szabad verseny túlfutott-e 

az optimumon, és ezt egyfajta visz-
szarendeződés követte-e a térsé-
günkben?

2. Igaz-e, hogy a múlt század harmin-
cas évei berendezkedése felé konver-
tál „vissza” a politikai és gazdasági 
struktúra?

3. Van-e tere, lehetősége és jó példája 
térségünkben a pályateremtésnek?

A kötetben Csaba László harminc 
rendszerváltó országot vizsgál meg – vál-
tozó mélységben –, s azokat három na-
gyobb csoportba sorolja: Közép-Európa 
és a Baltikum, Délkelet-Európa (vagyis 
a Balkán-félsziget), valamint a szovjet 
utódállamok. A kutatott időszakot három 
egységre bontja: 1988/89–1999 (a rend-
szerváltoztatástól Európa újraegyesíté-
séig), 2000–2008 (a „révbe érés” perió-
dusa) és 2009–20171 (válság és válságke-
zelés). Az egyes országok által a globális 
kihívásokra adott válaszokat szintén há-
rom csoportba osztja a szerző: a közpon-
tosítás erősítése (orosz, magyar, ukrán, 
horvát és szlovén példákkal támasztja alá 
az érvelést); radikális megszorítások és 
piacosítás (balti, román és szerb eseteket 
elemez); illetve a liberális piacgazdaság 

Közép-Európa modern gazdaságtörténete:
pályafüggőség vagy pályateremtés?

Csaba László: Válság. Gazdaság. Világ.
Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez 
(1988–2018). (Budapest: Éghajlat Könyvkiadó, 2018. 255 o.)
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és a laza fiskális politika kettőse (amely 
Lengyel- és Csehországra volt jellemző).

A könyv struktúrájától eltérően, én az 
elemzésbe bevont jelentősebb országok 
kapcsán (a korszakon átívelő módon) kí-
vánom bemutatni röviden a szerző által 
feltárt összefüggéseket és a levont tanul-
ságokat. Az elemzett országokból vett 
példák a hármas szám ismételt feltűnése 
ellenére – a népmeséktől eltérően – nem 
bővelkednek a „happy endekben”.

Oroszország: a klán-kapitalizmus

A szovjet összeomlás elkerülhetőségéről 
szóló mítoszt a szerző (újból) megcáfolja, 
hiszen a bürokratikus és a piaci koordi-
náció működésének csődje, a krónikus 
áruhiány már Mihail Gorbacsov színre 
lépése előtt is fennállt. Tény azonban, 
hogy a peresztrojka és glasznoszty atyja 
elősegítette (akarva-akaratlanul) a rend-
szer összeomlását, nem pedig gátolta azt. 
A Szovjetunióban (a kínai, kubai, vietna-
mi vagy észak-koreai eseményektől elté-
rően) nem történt rendszerszintű és erő-
szakos elnyomás a „dominók dőlésekor” 
(erre példaként a balti és a grúz 1989-es 
eseményeket hozza a szerző). Ma már 
persze tudjuk, hogy a gorbacsovi gaz-
daságpolitika mégsem vezetett sikerre. 
Az összeomlást követő fél évtizedből két 
döntő mozzanatot emel ki a szerző, ame-
lyek meghatározták Oroszország jelenét: 
az átláthatatlan, zavaros privatizációt és a 
stabil központi politikai hatalom hiányát 
(amely az első csecsen háborúban mu-
tatkozott meg a legerőteljesebben). Ezt 
az időszakot a közvélemény rablásként 

és a nagyhatalmi státusz elvesztéseként 
élte meg. Az 1997–1999 közötti részle-
ges gazdasági stabilizációnak az 1998-as 
latin-amerikai és ázsiai pénzügyi válság 
Oroszországba történt begyűrűzése ve-
tett véget. Az akkoriban létrejött gazda-
sági rendszert nevezi a szerző Leonyid 
Koszalsz2 nyomán „klán-kapitalizmus-
nak”.

A 2000-es évek magas olajára különö-
sen kedvező lehetett volna az Oroszor-
szági Föderáció számára a felzárkózás 
és a piaci viszonyok megerősítése szem-
pontjából, azonban nagyszabású struk-
turális átalakításokra nem került sor. 
Ezt részben lehet intézményi okokkal is 
magyarázni, vagy azzal, hogy többnyire 
válsághelyzet kell ahhoz, hogy a döntés-
hozók cselekedjenek. A szerző szerint az 
akkori szerencsés csillagzatra egy gene-
ráció (sőt, egy évszázad) alatt legfeljebb 
egyszer kerül sor, Moszkva azonban nem 
tudott élni vele. Az orosz kormányzás 
az olajból és gázból származó járadékok 
újraelosztására és felhasználására fóku-
szál, emiatt az ország megmaradt egy 
viszonylag zárt, azonban a külvilágra 
utalt gazdaságnak. (2016-ban az orosz 
import elmaradt Csehország és Szlová-
kia behozatalának együttes összegétől.) 
Eközben nemzetközi konfliktusok sorá-
ban (Ukrajna, Grúzia, Szíria vagy Vene-
zuela) vesz részt és ragad bennük hosszú 
évekre, évtizedekre, ami mára túlmutat a 
„közel-külföld” koncepcióban összegzett 
törekvésnél, és úgy tűnik, az ország újból 
globális befolyásra tör, miközben az arra 
fordítható anyagi lehetőségei egyre kor-
látozottabbak.
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Lengyelország:
gazdasági mintaország
vagy kifutó modell?
A lengyel kommunizmus sajátosságai (a 
katolikus egyház befolyása, a mezőgaz-
daság totális kollektivizálásának sikerte-
lensége, a szocialista rendszer látványos 
összeomlása 1980/81-ben) közrejátszot-
tak abban, hogy a politikai átmenet ren-
dezetten zajlott le, ugyanakkor Csaba 
László véleménye szerint az országra 
eleinte nem volt jellemző a stabilitás. Ez 
főleg az akkor kialakított arányos parla-
menti választási rendszernek volt a kö-
vetkezménye, amely előrébb helyezte a 
választói akarat pontos megjelenítését 
a stabil kormányzati többségnél. Az in-
stabil politikai környezet nem kedvezett 
a nagy ívű gazdasági és társadalompo-
litikai reformok elfogadtatásának. A de-
mokratikus lengyel kormányok – sokak 
meglepetésére – többnyire szigorú költ-
ségvetési és pénzpolitikát folytattak, rá-
adásul – a szerző szavaival – „tartózkod-
tak az újításoktól, [és a közélet,] mond-
hatni[,] az unalomig ortodox volt”.

A kezdeti gazdasági visszaesés után 
Lengyelország gyorsan növekedési pá-
lyára állt. A munkanélküliség azonban, 
amely 1994-re 16 százalék fölé nőtt, az 
ország krónikus gondjává vált és az is 
maradt egészen a 2000-es évek végéig. 
Ez közrejátszott abban, hogy a lakos-
ság jelentős része a rendszerváltozást 
kudarcként élte meg. A tartósan magas 
munkanélküliség hozzájárult a lakosság 
kivándorlási arányának a növekedésé-
hez is, amit a 2004-es EU-csatlakozás 

tovább fokozott. A politikai rendszer két 
évtizeddel a rendszerváltás után két erő-
központra oszlott: a mérsékelt „liberál-
konzervatívok” és a radikális, naciona-
lista jobboldal táborára. Csaba László 
szerint a sikeres lengyel gazdasági fel-
zárkózás titka a „nagy kezdeményezé-
sektől, a sehol ki nem próbált ötletektől 
való tartózkodás, illetve a működő recep-
tek kormányzati ciklusokon átívelő meg-
őrzése” volt. Hozzáteszi azonban azt is, 
hogy a szőnyeg alá söpört problémáknak 
az árát a jövőben, hosszabb távon azért 
meg kell majd fizetnie a lengyel társada-
lomnak. Ezek közül párat ki is emelt: a 
lengyel gazdaság nem exportvezérelt, ha-
nem elég zárt, a versenyképességi rang-
sorokban folyamatosan lefelé araszol, 
megjelent a „jobless growth” jelensége, 
valamint fennmaradtak a jelentős regio-
nális különbségek (főleg a keleti vajdasá-
gok leszakadása miatt).

Magyarország:
éltanulóból sereghajtó
A rendszerváltást követő három politi-
kai ciklus mind abban a hitben ringatta 
magát, hogy az „átalakulás éltanulója” 
díj automatikusan jár Magyarország-
nak. A magyar változásokat a fokozatos 
átalakulás (a gradualizmus) sikertörté-
neteként értelmező koncepciót tévesnek 
ítéli Csaba László. Kiemeli, hogy Antall 
József kormánya állandó küzdelmet foly-
tatott a fizetésképtelenség elkerülése és 
a válságkezelés érdekében. Ez volt az az 
időszak, amikor a politikai döntések és a 
gazdasági szükségszerűség eredőjeként 
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kialakult a magyar kapitalizmus legfőbb 
jellemzője: a nagy bankok és cégek két-
harmadának-háromnegyedének a kül-
földi tulajdonba kerülése. Ennek fontos 
velejárója volt, hogy a döntéseket az or-
szágon kívül hozták, a hatalom megosz-
tása egyenlőtlenné vált, valamint az ezek 
miatt kialakult társadalmi ellenszenv, 
amit a politikai pártok is rendszeresen 
meglovagoltak.

Az 1995-ben bevezetett Bokros-cso-
mag stabilizálta az ország makrogazda-
sági keretrendszerét (megelőzte a fizetés-
képtelenséget), ugyanakkor komoly jóléti 
és szociális áldozattal járt. A politikai 
váltógazdaság nem kedvezett a rendszer-
szintű, hosszú távú reformok bevezeté-
sének, amelyeket csak az EU-csatlako-
záshoz szükséges mértékig sikerült ke-
resztülvinniük az akkori kormányoknak. 
A 2000–2006-os időszak növekedését 
az EU-integrációval kapcsolatos várako-
zások, a külföldi befektetések és a laza 
költségvetési gazdálkodás alakította. 
2006-tól azonban elakadt a növekedés, 
nem születtek reformintézkedések, 2008 
őszétől pedig a napi válságkezelés volt a 
meghatározó. 2010-ig az egész politikai 
osztály megosztott volt a gazdasági át-
alakításokra és a nagy ellátórendszerek 
megreformálására vonatkozó alapvető 
kérdésekben.

A 2010-et követő „unortodox” gaz-
daságpolitika, vagyis az egyedi beavat-
kozások és a célzott, részletekbe menő 
irányítás gyakorlata Csaba László véle-
ménye szerint nem állítható példaként a 
nagyvilág többi része elé. A belső egyen-
súly (az alacsony költségvetési hiány és 

a csökkenő államadósság) megteremté-
sének irányába tett lépések szükségessé-
gét a szerző nem vitatja, de az eléréséhez 
használt eszközök (pl. szektorális külön-
adók, a magánnyugdíjpénztárak államo-
sítása és más, az Eurostat által is vitatott 
adminisztratív/statisztikai lépések) nem 
javították Magyarország nemzetközi 
megítélését, kiszámíthatóságát és ver-
senyképességét. A 2010 utáni időszakban 
létrehozott nyolcszázezer új munkahelyet 
(illetve a feketegazdaság kifehérítését) 
Csaba László is jeles vívmánynak tartja, 
azonban – mint írja – mindez nem hozta 
magával a hazai termelékenység növe-
kedést, sőt az egy munkavállalóra jutó 
megtermelt GDP még kevesebb is lett. 
Emellett az ország minőségi mutatóinak 
jelentős része (PISA-tesztek, a felsőok-
tatás általános minősége, valamint az 
ország régiós és nemzetközi versenyké-
pessége, a vállalati K+F+I-beruházások 
aránya) sem mutatott fejlődést. A szerző 
értékelése, hogy habár a külső egyensúly 
javulása dicséretes, az nem alapozza meg 
a tartós növekedési pályára állást.

Németország:
sikertörténet árnyoldalakkal

Németország nyugati tartományai 1990 
óta a nemzeti termékük 5 százalékát ad-
ták oda a keleti országrész felzárkóztatá-
sára (ehhez jött még hozzá az EU kohé-
ziós politikája révén nyújtott támogatás). 
Az ennek következtében megindult kon-
vergencia 1996-tól fokozatosan lelassult, 
majd elakadt. A keleti tartományokban 
kevés vezető egyetem és kutatóintézet, 
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illetve nagy német/multinacionális cég 
központja található, de még a Bundesli-
gába is ritkán kerülnek be onnan csapa-
tok. Habár hatalmas fejlődésnek lehet-
tünk szemtanúi a volt NDK területein, 
a szerző szerint nehéz lenne a keleti tar-
tományok integrációját kitűnő példaként 
beállítani. A térséget inkább az olasz 
Mezzogiornóhoz (Dél-Olaszország) ha-
sonlítja, ahonnan milliók vándoroltak el 
Itália egyesítését követően.

A 2000-es évek Hartz-reformjainak 
beérése előtt Németország komoly struk-
turális problémákkal (pl. egyes ipari 
szektorok elavultsága, magas bérszínvo-
nal, rugalmatlan munkaerőpiac és fenn-
tarthatatlan jóléti kiadások) küzdött, de 
utána minden adott volt ahhoz, hogy fej-
lődésnek induljon az ország keleti része 
is. Miért nem ez történt? A szerző ezt a 
következővel indokolja:
• a keletnémet területeken krónikusan 

gyenge volt az innováció;
• a keleti tartományok tartós és telje-

sítményellenes túlértékelése (ennek 
jelképe a nyugat- és keletnémet már-
ka egy az egyben történő átváltása), 
ami miatt szinte alig valósult meg 
külföldi befektetés a térségben;

• a tartósan merev gazdaságszerkezet;
• a túlterjedt szociális háló;
• a keletnémet lakosság jelentős része 

gyarmatosításként élte meg az újra-
egyesítést;

• az EU-transzferek növekedési hatása 
nem mutatható ki.

Mindezek ellenére Németország egésze 
igazi sikertörténetnek számít az EU-n be-
lül és azon kívül is: gazdasági válság köz-
ben, költségvetési többlettel adósságszin-
tet csökkenteni eddig nem sok országnak 
sikerült. Csaba László kiemeli a német 
gazdaságpolitika ciklusokon átívelő foly-
tonosságát és kiszámíthatóságát, amely-
re nem jellemző sem a kilengés, sem a 
doktriner, merev magatartás. Véleménye 
szerint a folyamat hajtóerejének elemei 
közé tartozik a már említett folytonosság, 
a kis- és középvállalati szektor súlya, a 
német társadalom és gazdaság transzna-
cionalizálódása, a szociális piacgazdaság 
maga, valamint az, hogy az ország nem 
törekszik hegemón szerepre, és ragasz-
kodik az alkotmányosság alapértékeihez, 
továbbá a Mitbestimmung [együttdöntés/
közös döntés] működő rendszere.

Az Európai Unió mint „olyan”

A könyv szinte minden fejezetében, a 
legkülönfélébb megközelítésben és idő-
síkban szóba kerül az európai integráció. 
Az elemzett országok nagy része ugyan-
is jelenleg az Európai Unió tagja, így a 
szervezet működésének vizsgálata nélkül 
nem lehet megérteni az ott zajló folya-
matokat. Mindezek mellett a kötetből ki-
emelkedik – véleményem szerint – az „új 
európai normalitásról” szóló rész.

Az Európai Uniónak az Amerikai Egye-
sült Államokkal történő összehasonlítása 
sok szempontból kézenfekvő, de jó néhány 
esetben félrevezető is lehet. Egy biztos: a 
két térség a világ két legmeghatározóbb és 
gazdaságilag legfejlettebb demokráciája, 
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így a működésük logikája alapjaiban ha-
sonlít, mégis egymással versengő gazda-
sági modelleket képviselnek. A 2008-ban 
indult gazdasági válság kezelésében is 
megfigyelhető néhány fontos eltérés: az 
Egyesült Államokban sikerült elkerül-
ni az „államosítást” mint válságkezelési 
mechanizmust, valamint azt követően 
az államosított bankok, biztosítók és cé-
gek működésében való „bennragadást”, 
amely végső soron az adófizetői pénzek 
„veszteségtérítésre” történt elköltését je-
lenti. Az Európai Unióban pedig legtöbb-
ször éppen ezt, a piacot helyettesítő, nem 
pedig az azt kiegészítő megoldást vá-
lasztották. Ez a legfőbb oka annak, hogy 
az új európai normalitás nem azonos az 
amerikaival. Ugyanakkor az Európai 
Unió sem egy homogén blokk. A szociális 
piacgazdaság (részben kiigazított) mo-
dellje továbbra is működik a kontinens 
nyugati és északi felének egy részén, 
ahol a szabadkereskedelem elve vagy a 
„tanuló társadalom” koncepciója nagyjá-
ból megvalósult.

A szerző megállapítja, hogy ha egy ál-
lam sok éven át egyre kevesebbet költ az 
oktatásra (a GDP arányában), akkor az „a 
társadalmi és a gazdasági teljesítőképes-
ség szempontjából egyre jelentősebb hát-
rányt” fog szenvedni. Ugyanakkor hang-
súlyozza, hogy olyan évtizedben élünk, 
amelyben a kis országméret nem hátrány 
(ami nem mindig volt így a gazdaságtör-
ténelemben). A kibontakozó negyedik 
ipari forradalom – a digitalizáció és az 
Ipar 4.0 technológiai megoldásainak el-
terjedése – számos új gazdasági szerep-
lőt vagy korábban nem tesztelt módszert 

valóságot formáló erővé, így új jövede-
lem- és vagyonforrássá emelt. Ez pedig 
megnyitja a lehetőséget az újabb moder-
nizációk előtt.

Szerzői „köztes mérleg” –
tanulságokkal
Csaba László konklúziója, hogy Len-
gyelország egy kevéssé útfüggő állam, 
amely gazdaságilag Európa egyik leg-
jobban teljesítő, a válságot legjobban álló 
és a rendszerváltozást a legsikeresebben 
megvalósító országa. Ennek ellenére 
pusztán a legdurvább hibák és mellé-
fogások elkerülése kevés ahhoz, hogy 
az ország elkerülje a közepes fejlettség 
csapdáját. A szerző Németországot egy 
igazi gradualista sikertörténetnek tartja, 
mindamellett a keletnémet tartományok 
integrációja szerinte sem volt sikeres. Az 
orosz továbbra is egy nyersanyagfüggő 
gazdaság, amelyet egy szűk érdekcso-
port ural; a külföldi tulajdont néhány 
technológiailag elkerülhetetlen területre 
korlátozzák, ezzel pedig az „ipari mú-
zeum” kategóriájába sorolta be magát az 
Oroszországi Föderáció. Magyarország 
esetében megállapítja, hogy a felzárkózás 
gyakorlatilag megállt (az elmúlt évtized 
átlaga alapján), miközben minőségi érte-
lemben erőteljes visszaesés jeleit mutatja.

A szerző összegzi az euró és az Euró-
pai Unió vívmányait, és kiemeli, hogy 
nem a „nemzetgazdasági szinten elha-
nyagolható jelentőségű transzferek és 
kétes hatékonyságú hagyományos terü-
letek” (közös agrárpolitika és kohéziós 
politika) az integráció tényleges hozama, 
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belüli erőviszonyok azon átrendeződésé-
nek (egyfajta korszakváltásnak) az ered-
ménye, amelyhez az új tagállamok egy 
része nem volt képes felnőni, miközben 
a balti államok, Szlovénia és Szlovákia 
„tankönyvszerűen” épültek be az európai 
integrációba.

Nagy Sándor Gyula

Jegyzetek

  1 A szerző 2017 szeptemberében zárta le a kéz-
iratot.

  2 Leonis Kosals: „Essay on Clan Capitalism 
in Russia”. Acta Oeconomica, Vol. 57. No. 1. 
(2007). 67–85. o.

hanem sokkal inkább a schengeni rend-
szer biztosította négy szabadság – a sze-
mélyek szabad mozgása mellett a tőke, az 
áru és a szolgáltatás szabad áramlása –, a 
közös szabályozások és az azok nyújtotta 
kiszámíthatóság, valamint a közös stabil 
valuta: az euró (minden hibájával együtt 
is).

Csaba László arra a következtetésre ju-
tott a könyvében, hogy az Egyesült Ki-
rályság kilépésével a „maradék” Európai 
Unió egységesebb lesz. Ezért az egyes 
tagállamok „szuverenista magatartása” 
egyre kevésbé lesz kifizetődő, a hagyo-
mányos közös politikák súlya pedig fo-
lyamatosan csökkenni fog. Ez az EU-n 
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