
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Donald Trump közel két hetes (november 5-14. közötti) ázsiai körútjának fő célját a Fehér Ház 

közleménye a következőképpen foglalta össze: „kihangsúlyozza elhivatottságát az Egyesült 

Államok szövetségi és partnerségi kapcsolatai iránt, és vezető szerepének megerősítését a szabad 

és nyitott indo-csendes óceáni térségben.”i Donald Trump elnöksége ugyanis jelentős 

bizonytalansági faktorként jelent meg az USA kelet-ázsiai szövetségesei szemében, amely felveti 

a kérdést, hogy továbbra is hajlandó-e Kínával szemben biztosítani védelmi és gazdasági 

szükségleteiket. Trump röviddel beiktatását követően kilépett a TPP (Trans-Pacific Partnership) 

szerződésből, amely korábban az amerikai regionális politika központi eleme volt. Az amerikai 

elnök bilaterális kapcsolatokban gondolkodik, ami a nagy kereskedelmi megállapodásokkal 

ellentétben, elsősorban az amerikai érdeket biztosítja.

 

 

▪ Az amerikai elnök nem mutatott be új gazdasági és védelmi koncepciót a regionális 

szövetségesei számára, amely érdemben képes lett volna a Kína felemelkedése 

jelentette kihívásokat kezelni 

▪ Az USA külpolitikájában a bilaterális kapcsolatokat hangsúlyozza, amely jobban megfelel 

az amerikai érdekeknek és Donald Trump korábbi elnökválasztási ígéreteinek (America 

First)  

▪ A korábbi adminisztrációk regionális fókusza kiszélesítésre került: a csendes-óceáni 

térség régiója kibővült az Indiai-óceánnal, annak reményében, hogy India is bevonható a 

Kínával szembeni együttműködésbe  

▪ Az amerikai elnök személyisége külpolitika formáló erővé vált, amely az amerikai politika 

professzionalitásának csökkenését mutatja 

▪ A pekingi látogatás bebizonyította, hogy gazdasági értelemben Kína az USA legfontosabb 

térségbeli partnere, hiszen a két ország összesen 253,5 milliárd USD-os csomagban 

állapodott meg 

▪ A Trump-Duterte találkozó során sikerült rendezni az USA és a Fülöp-szigetek viszonyát, 

noha a korábbi szoros kapcsolatok visszatéréséről nem beszélhetünk. 

 



 

Japán 
Donald Trump a legfontosabb regionális 

szövetségesének számító Japánban tartotta közel 

két hetes útjának első állomását (november 5-6.). 

A japán út apropója az észak-koreai válság 

kezelésére irányuló lépések egyeztetése volt. 

Természetesen, mindkét fél kiállt az Észak-Koreára 

történő nyomásgyakorlás fokozása mellett. A 

közös, kemény fellépés Észak-Koreával szemben 

(Maximum pressure)2, a közös indo-csendes-

óceáni vízió, az elkötelezettség kihangsúlyozása a 

bilaterális kereskedelmi tárgyalásokkal 

kapcsolatban, és az Okinawa-i amerikai bázis 

áthelyezésének ügye mindkét vezető 

tennivalóinak a listáján szerepelt.  

Ezekről a témákról már korábban mindketten 

beszéltek, és mind Trump, mind a japán 

miniszterelnök Sinzo Abe prioritásként kezelte 

ezeket. A látogatás tematikája így nem okozott 

meglepetést. Az egyeztetések során minden 

bizonnyal hangsúlyos téma volt a Kína jelentette 

kockázatok értékelése, de erről nem sok 

információ szivárgott ki, azon túl, hogy az USA 

ígéretet tett a biztonsági garanciák biztosítására.  

A találkozót a felek sikeresnek értékelték:3 Trump 

hangsúlyozta, hogy az USA továbbra is elkötelezett 

a szigetország védelme mellett, míg az amerikai 

választópolgárokra a „kedvező és nyitott” 

kereskedelem retorikájával próbált hatást 

gyakorolni. Abe ezzel szemben azt szerette volna 

megmutatni, hogy szoros kapcsolatot ápol az 

amerikai elnökkel, amelyet kamatoztatni tud, 

anélkül, hogy túl hódolatteljes lenne.  

 

Trump ázsiai útjának állomásai 
Forrás: South China Morning Post 



 

 

Dél-Korea 
Bár az észak-koreai rakéta kísérletek miatt jelentős 
figyelem hárul a Koreai-félszigetre, Donald Trump 
legrövidebb ázsiai látogatására (november 7.) Dél-
Koreában került sor,4 amely tükrözi az ország 
régióbeli fontosságát. A tárgyaláson az amerikai-
koreai védelmi szövetség megerősítése jelentős 
hangsúlyt kapott: a felek üdvözölték az amerikai 
erők látványosabb felvonulását (pl. három 
amerikai Nimitz-osztályú repülőgép- hordozó 
anyahajó megjelenését) a térségben. Másodszor 
elfogadták Korea önvédelmi képességeinek a 
további megerősítését, pl. a dél-koreai 
rakétavédelmi képesség növeléséről született 
döntés, valamint az atommeghajtású 
tengeralattjárók szállításával kapcsolatos korábbi 
moratórium feloldása is elfogadásra került.5  
Mindezek ellenére az amerikai regionális 
rakétavédelmi rendszerbe illeszkedő THAAD 
rendszer további telepítését nem fogadta el a 
koreai kormány, amely hátterében döntően Kína 
ellenkezése áll. Hasonlóan eltérően ítélik meg a 
felek az észak-koreai veszélyt: míg az USA célja a 
félsziget atomfegyver mentessé tétele, addig a 
dél-koreai kormány a feszültség csökkentését tartja 
elsődleges célnak.6  

Az elnökválasztási kampányában Trump többször 
élesen támadta Dél-Koreát az amerikai 
kereskedelmi deficit miatt. Mindezek fényében a 
kereskedelemmel kapcsolatos témák különösen 
nagy figyelmet kaptak. Trump kijelentette, hogy 
Szöul több milliárd dolláros amerikai katonai 
felszereléssel kapcsolatos megrendelése 
számtalan amerikai munkahelyet teremt. A koreai-
amerikai szabadkereskedelmi egyezménnyel 
(KORUS) kapcsolatban azonban nem változott a 
Trump-kormány álláspontja: továbbra is annak 
újratárgyalását szorgalmazza.7  

Bár a felek a találkozót igyekeztek sikernek 
beállítani, az imént ismertetett tények okán ezzel 
kapcsolatban jelentős kétségek merülnek fel. A 
koreai találkozó azt mutatja, hogy az amerikai 
kormány a gyakorlatban is érvényesíteni akarja az 
amerikai érdekeket előtérbe helyező álláspontját. 

Kína 
Donald Trump kínai látogatása (november 8-9.) 
rendkívül nagy külsőségek között zajlott, amelynek 
központi elemét a Tiltott Város Baoyun lou 
palotarészében megrendezett fogadás jelentett.  A 

látogatás több szempontból is szimbolikus volt. 
Először is a Baoyun lou az egyetlen nyugati stílusú 
épület a palota együttesen belül, amelyet a 
bokszerlázadás miatt Kínára kirótt amerikai 
kompenzációból építették 1915-ben, annak 
érdekében, hogy kínai diákok tanulmányozhassák 
az USA-t. A helyszín választása azt tükrözte, hogy 
Kína a két állam közötti kapcsolatban a 
kooperációra törekszik.8 Másodszor a Tiltott 
városban fogadni a világ legfontosabb országának 
elnökét annak a szimbóluma, hogy a kínai vezetés 
újra nagyhatalomként tekint magára. 
 
A találkozó során a felek egy hatalmas, 253,5 
milliárd USD-os csomagban állapodtak meg.9 A cél 
egyértelműen az volt, hogy a kínai fél elejét vegye 
az amerikai-kínai kereskedelmi háborúnak, 
amellyel korábban Trump fenyegetett, elsősorban 
az elnökválasztás időszakában. A csomag 
nagyságrendekkel nagyobb, mint a Floridában 
áprilisban bejelentett korábbi megállapodás, amely 
egyfelől azt jelenti, hogy az amerikai elnök úgy tud 
hazatérni, hogy egy jól kommunikálható 
eredményt ért el: Kína hajlandó az USA-ban 
beruházni, amelyekkel munkahelyeket hoz létre.  

A csomag nagysága továbbá amiatt is fontos, mert 
mutatja, hogy Kína többszörösen képes rálicitálni 
az USA hagyományos regionális szövetségeseire. 
Kína tehát egyfelől támogatást nyújt az amerikai 
elnöknek, hogy választási ígéreteit betarthassa 
(America First), ezzel párhuzamosan mindent 
megtesz, hogy elkerülje a drasztikus irányváltást 
az amerikai külpolitikában. 

Ráadásul a csomag megvalósítása – még ha sikerül 
is – éveket vesz igénybe, fontos időt nyerve ezzel 
Kínának a még hátralevő Trump-időszakban. Végül 
a csomag azért is fontos volt, mert elhomályosított 
más témákat a gazdaság területén (kínai piacok 
hozzáférhetővé tétele) és a politikai kérdésekben. 

A kínai-amerikai találkozót a felek eredményesnek 
értékelték.10 Kétség kívül sikerült elterelni a 
figyelmet a vitás kérdésekről és döntően az 
együttműködés lehetséges formáira fókuszálni.11 
Mindez ugyanakkor nem jelentett semmilyen 
megoldást a nézeteltérések (Dél-kínai-tenger, 
Észak-Korea, eltérő elképzelések a bilaterális 
kereskedelemről stb.) szempontjából, legjobb 
esetben is csak elodázták azokat. 

A csomag tartalma:12 



  

• 83,7 mrd. USD befektetést hajt végre 
a China Energy Investment Corp. a 
nyugat-virginiai palagáz mezőkbe; 

• China Petrochemical Corp – China 
Investment Corp és a Bank of China 
hiteléből – 43 milliárd USD-t fektet 
be egy alaszkai LNG exportterminál 
építésébe; 

• China National Petroleum Corp 
hosszútávú szerződést kötött LNG 
gáz importálására a texasi Cheniere 
Energy vállalattal; 

• Kína 12 millió tonna szójababot 
importál az USA-ból 2017-ben és 
2018-ban, összesen 5 milliárd USD 
értékben; 

• A Qualcomm 12 milliárd dollár 
értékű, nem kötelező erejű 
megállapodást írt alá Xiaomi, az 
OPPO és a Vivo három kínai 
mobilkészülék gyártóval; 

• China Aviation Suppliers 300 Boeing 
repülőgépet vásárol 37 milliárd USD 
értékben; 

• A General Electric három kínai céggel 
(Juneyao Airlines, ICBC Leasing, 
Datang Group) kötött szerződést, 
összesen 3,5 milliárd USD értékben; 

• 5 milliárd USD értékű befektetési 
alap létrehozása a China Investment 
Corp. - Goldman Sachs 
együttműködésében; 

• A kínai pénzügyi szektor nyitása az 
amerikai pénzügyi intézmények felé. 
Részvételük az Egy övezet egy út 
program megvalósításában.  

Vietnam és az APEC Summit 
Pekingi látogatását követően Trump elnök 
november 10-én Vietnamba érkezett, ahol a 
vietnami vezetőkkel folytatott bilaterális 
tárgyalásai mellett nagy érdeklődés kísérte Da 
Nang-ban, az APEC éves csúcsértekezletén való 
részvételét. Az APEC üzleti vezetői előtt 
megtartott vitaindító előadásában Trump 
amellett, hogy megismételte a Japánban, Dél-
Koreában és Kínában elhangzott nyilatkozatainak 
egyes pontjait, először hozta nyilvánosságra 
kormánya Ázsia politikájának részleteit.13  

Miután elismerően szólt a délkelet-ázsiai országok 
fejlődéséről, Trump „indo-csendes-óceáni 

álmában” – amely nyilvánvalóan Xi Jinping 
elképzeléseivel szemben jelentene alternatívát – a 
„szuverén és független országok” békés és szabad 
fejlődését vizionálta, egyúttal a kínai törekvésekkel 
szemben az USA bilaterális partnerségét kínálta a 
régió államainak a „szabad és nyitott indo-
csendes-óceáni” térség fenntartásához.  

A kereskedelmi kapcsolatokra és különösen az 
USA-t ért sérelmekre rátérve Trump a 
korábbiaknál keményebben fogalmazott. 
Véleménye szerint az USA által kínált előnyös 
feltételeket egyes országok igazságtalanul 
használták ki, amely az amerikai kereskedelmi 
deficit megnövekedéséhez vezetett, miközben a 
korábbi amerikai kormányok ez ellen nem tettek 
semmit.  

Kínára utalva, az állami gazdaságtervezés és az 
állami vállalatok térhódítása ellen is felemelte 
szavát. Kijelentette, hogy az USA a továbbiakban a 
bilaterális kapcsolatai során a fair és egyenlő 
partnerség kialakítására fog törekedni, miközben 
szakítva a több évtizedes amerikai politikai 
gyakorlattal, elutasította a multilaterális 
megállapodásokat, az egyes országoknak pedig a 
saját önös érdekeik követését tanácsolta.14  

A szabályokat a jövőben minden partnernek 
követnie kell, ellenkező esetben büntetésre 
számíthat. A szellemi tulajdon védelmének 
jelentőségét is kiemelte, főleg hogy egyes államok 
ezen a téren is jogtalan előnyökre tettek szert. A 
régió biztonságáról szólva, Trump 
gazdaságközpontú külpolitikai stratégiája szintén 
egyértelművé vált, amikor a gazdasági biztonságot 
a nemzetbiztonsággal azonosította, majd az egyes 
országok jogainak, a szabad hajózás és átrepülés 
elveinek fenntartására szólított fel.15 

Egyes elemzők szerint Trump víziója, amely a 
szuverén és független országokban látja a jövőt, 
valójában Kínának kedvez, hiszen a kínai vezetés a 
globalizáció elkötelezett híveként tovább építheti 
dominanciáját a régióban, miközben az USA 
nyíltan elutasítja a multilateralizmust.16  

Az APEC csúcsértekezleten a TPP tagállamai 
bejelentették, hogy az USA nélkül is életbe léptetik 



 

 

a megállapodást, amely szintén Kína számára 
lehet előnyös, miközben megfosztja az Egyesült 
Államokat multilaterális szabályalkotó 
szerepétől.17 Kemény hangneme ellenére 
kétséges, hogy Kínával szemben az elnök 
mennyiben lesz képes érvényt szerezni 
akaratának, miközben vélhetően a 
szövetségeseinek kételyeit sem sikerült eloszlatnia 
az új amerikai Ázsia politika meghirdetésével.  

Tran Dai Quang vietnami elnök szerint Trump 
látogatása igazi mérföldkőnek számít a két ország 
kapcsolatában.18 Miközben Trump a dél-kínai-
tengeri konfliktust tekintve közvetítő szerepét is 
felajánlotta, a hajózás és az átrepülés 
szabadságának fenntartása mellett pedig 
elkötelezte magát, Vietnam támogatásáról 
biztosította az elnök észak-koreai politikáját. A 
legfontosabb eredmény viszont a két ország teljes 
körű partnerségének elmélyítéséhez köthető, 
melynek jegyében a gazdasági tárgyalásokon 12 
milliárd dollár értékben kötöttek megállapodást a 
felek.19  

Az USA kilépése a TPP-ből hátrányosan érintette 
Vietnamot, ezért annak ellenére, hogy Amerika 
kereskedelmi deficitje a délkelet-ázsiai országgal 
szemben 2016-ban elérte a 32 milliárd dollárt,20 
Trump látogatása során igyekezett megerősíteni a 
két ország gazdasági kapcsolatait, hiszen Kínával 
szemben Vietnam központi helyet foglal el az 
amerikai stratégiában.21 

 

A Fülöp-szigetek és az ASEAN 
csúcsértekezlet 
Vietnamot követően november 12-én Trump 
elnök a Fülöp-szigeteken folytatta ázsiai körútját, 
ahol a nemzetközi közvélemény figyelmét 
elsősorban a Rodrigo Duterte filippínó elnökkel 
esedékes első hivatalos találkozója kötötte le.  

Duterte korábban éles külpolitikai fordulatot 
hajtott végre, melynek értelmében „független 

Az APEC csúcstalálkozó fotója 
Forrás: Reuters 

 



 

 

külpolitikájának” megfelelően az USA-tól való 
elszakadást és a Kína felé történő nyitást 
szorgalmazta. Barack Obama elnökkel különösen 
megromlott a viszonya, Trump hivatalba lépése 
azonban esélyt teremtett a két ország 
kapcsolatainak a rendezésére.22 
Telefonbeszélgetéseik során már korábban is 
egyetértés alakult ki a két államfő között számos 
vitás kérdésben (pl. a drogellenes hadjárat), az 
APEC csúcsértekezleten az informális találkozójuk 
pedig egyértelműen kettejük jó viszonyát vetítette 
előre.23  

A források ellentmondóak azzal kapcsolatban, 
hogy a két elnök manilai tárgyalásai során mennyi 
szó esett az emberi jogokról, viszont az 
egyértelmű, hogy Trump és Duterte egyaránt 
hibásnak tartja az Obama adminisztrációt a 
kapcsolatok megromlásában. A jelenlegi 
események arra utalnak, hogy a két ország 
kapcsolatát sikerült helyreállítani, a 
kompromisszum alapja pedig, hogy Duterte 
szünetelteti az USA ellenes kirohanásait, cserébe 
Trump sem erőlteti az emberi jogok problémáját. 
A két államfő jó viszonya sokat nyom a latba, 
ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a két ország 

szoros politikai kapcsolata, amely Duterte előtt 
jellemezte viszonyukat a közeljövőben nem tér 
vissza.24 A védelmi együttműködés azonban 
töretlen, ezt a hadgyakorlatok, a 
fegyverszállítmányok és a terrorizmus ellenes 
kooperáció is bizonyítja.25 

Trump tisztában van a Fülöp-szigetek stratégiai 
jelentőségével, hiszen az országot katonai 
szempontból „a legfontosabb ingatlanrésznek” 
minősítette, egyúttal úgy fogalmazott, hogy 
elsősorban a bilaterális kereskedelem helyzetéről 
tárgyalt Dutertével.26 

Noha Trump a Kelet-Ázsia csúcsértekezlet 
zárónapján már nem vett részt, az ASEAN-USA 
Summit és a bilaterális egyeztetések során 
elsősorban a már korábban nyilvánosságra hozott 
politikai elképzeléseinek jogosságáról igyekezett 
meggyőzni hallgatóságát. Narendra Modi indiai 
miniszterelnökkel folytatott megbeszélései 
viszont arról tanúskodnak, hogy az Indiai-óceán 
térsége, egyúttal India partnersége döntő szerepet 
kap stratégiájában. A gazdasági együttműködés 
ebben az esetben is prioritást élvez, ugyanakkor a 
felek azt is kijelentették, hogy „a világ két 

Trump és Duterte sajtótájékoztatója. 
Forrás: Reuters 

 



 

 

 

legnagyobb demokráciájának egyben a világ két 
legnagyobb katonai hatalmává is kell válnia a 
jövőben”.27 Nyilvánvaló, hogy a gazdasági előnyök 
mellett Trump igyekszik Indiát minél inkább 
ellensúlyként felhasználni Kínával szemben, főleg, 
hogy a Modi kormányzat erre hajlandóságot is 
mutat, hiszen egyre jobban elkötelezi magát az 
USA oldalán.28 

 

Konklúzió 
A korábbi amerikai adminisztrációk regionális 
fókusza kiszélesítésre került: a csendes-óceáni 
térség régiója kibővült az Indiai-óceánnal. A térség 
új elnevezése egyrészt az Obama által folytatott 
politika végét is jelenti, mely Ázsiára, mint egyfajta 
tengelyre (Pivot to Asia) tekintett.29 Ezt a fajta 
váltást az amerikai külügyminiszter, Rex Tillerson 
nemrég tett kijelentései erősítik meg, aki az 
Indiával való szövetkezést, valamint az Ausztráliával 
és Japánnal történő komoly partnerséget tartotta 
fő célnak a térségben, annak érdekében, hogy 
egyfajta regionális egyensúlyt képezzenek Kínával 
szemben.30 Valójában India bevonása az amerikai 
regionális dimenzióba jól tükrözi, hogy a korábbi 
regionális szövetségesek nem képesek valódi 
ellensúlyt képezni Kínával szemben. 
Bár az amerikai elnök eredeti szándéka szerint az 
USA azt az üzenetet küldte a szövetségeseinek, 
hogy fontosak a számára, ezért a szuperhatalom 
hajlandó a védelmükben fellépni, valójában az 
„America first” politika a régióban is valósággá vált: 
jelezve, hogy az USA elsősorban a bilaterális 
kapcsolatokat részesíti előnyben, amelyben jobban 
képes a saját érdekeit képviselni. Az ázsiai államok 
ugyan versengtek Trump kegyéért, egyértelmű, 
hogy csak nagyon kis jutalmat kaptak érte. Mindez 
különösen súlyos annak tükrében, hogy az 
amerikai vezetés nem tudott előállni egy olyan új 
koncepcióval, amely ellensúlyozhatná a térségben 
egyre erősödő Kína hatását.  

Újra Bebizonyosodott, hogy az USA számára 
nagyon fontos a kínai kapcsolat és a kínai vezetés 
hajlandó rugalmasságot mutatni abban, hogy a 
számára kedvezőtlen változtatások elkerülése 
érdekében olyan programmal álljon elő, amelyet 
az amerikai elnök belpolitikai célokra tud 
felhasználni. Ez másfelől azt is mutatja, hogy Kína 
olyan fontos az USA számára, hogy a kapcsolatot 
Washington a jövőben egyre kevésbé tenné 
kockára. Mindez fontos üzenet a szövetségesek 
felé, mert az USA védelmező szerepével 
kapcsolatos bizalmat ássa alá. Ennek 
következtében pedig Kína erősödése a régióban a 
korábbiaknál is valószínűbb. 

Egyértelmű, hogy Trump Vietnamot fontos 
partnernek tartja Kínával szemben, ezért annak 
törekvéseit katonai, politikai és gazdasági 
értelemben is támogatja, ezzel együtt a Fülöp-
szigetek stratégiai értékével is tisztában van. 
Részben ez magyarázza a Duterte-vel való 
„barátkozását”. India esetében a Trump 
kormányzat úgy véli, hogy Kína ellen szintén 
bevonhatja az országot az együttműködésbe, 
habár ennek keretei messze nem tisztázottak. 

Végül érdemes kiemelni, hogy az amerikai elnök 
személyisége külpolitika formáló erővé vált. A 
diplomáciai figyelmességen túlmenően, 
egyértelmű a manipulálási szándék. Mindez az 
amerikai politika professzionalitásának a további 
csökkenését mutatja.31  
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