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1. BEVEZETÉS
1.1. A téma indoklása és újszerűsége, a dolgozat célja
A 21. században egy új világrend hajnalán vagyunk, egy megváltozott, többközpontú
világrendben, amely egyben lehetőségeket is tartogat. Megváltozik a világunk gazdasági,
társadalmi, természeti és környezeti egyensúlya, ezáltal a geopolitikai „világrend” is változóban
van. Ebben a felgyorsult új világrendben a földrajz szerepe ismét felértékelődik, a
területszerzést felváltja a zárt piacokért zajló verseny, a geopolitikai beavatkozásokat pedig a
geoökonómia által vezérelt globális aktuálpolitika.
A dolgozat célja, hogy megvizsgálja jelen világunk globális, társadalmi, gazdasági új
világrendjének földrajzi folyamatait. Az utóbbi időben felfedezett földrajzi és gazdasági
összefüggések segítségével a disszertáció megpróbálja értelmezni a globális gazdasági és
geopolitikai folyamatokat. Arra keresi a választ, hogy mely országok, mely térségek, mely
városok lesznek globálisan jelentősek az elkövetkező évtizedben, évtizedekben. A dolgozat a
világ számos, közelmúltban keletkezett felmérés és elemzés eredményét veti össze
geostratégiai, földrajzi, társadalmi és gazdasági témákban és értelmezi azokat a globális
hálózatban. A disszertáció bemutatja a 21. század új globális, geofúziós térképét, egy többéves
kutatómunka eredményeire támaszkodva.

Jelen értekezés rávilágít
•

Hogy a 21. század nemzetközi viszonyai még összetettebbé és sokrétűbbé váltak,
amelynek megértéséhez fontos szerepet kell, hogy játsszon a földrajz is.

•

A 21. század geopolitikai folyamatainak megértéséhez újfajta térképekre és ábrázolási
módokra, magyarázó infógrafikákra van szükség.

•

A 21. század elején a geopolitikai folyamatok megértéséhez több tudományterület
együttes összehangolása szükséges: mind a történelem, a közgazdaság, a fizika és a
biológia, a földrajz, a szociológia, a kulturális antropológia, a mérnöktudományok
(technológia és anyagtudományok) stb. Tehát egyfajta fúzió, azaz a különböző
tudományterületek összehangolásával és kombinálásával jöhetnek létre azok a
megállapítások, amelyek a hipotézisek alapját képezik.

6

Problémafelvetés, a kutatás célterületei, kihívások
A dolgozat legfontosabb célkitűzése, hogy a földrajzon belül egy új módszertan, a „geofúzió”
segítségével vizsgálja a 21. századi új geopolitikai korszak mozgatórugóit, erőközpontjait,
eredményeit, jövőképét, vízióit, stratégiáit.
A 20. század egy, majd bipoláris világrendjét egy többpólusú (multipoláris) világrend1 váltja
fel. A geopolitikai folyamatokat a geoökonómiai folyamatok váltják fel, a területszerzés helyett
a piacokért folyik a verseny. Hálózatok és a fúziók korában élünk. Ebben az összekapcsolt
világban a komplex megközelítés válik a legfontosabbá A világgazdaság pólusa kelet felé
tolódik (Quah, D. 2011), véget vetve egy 500 éves atlanti korszaknak és amíg a 19. század a
Brit Birodalom korszaka, a 20. század Amerika korszaka volt, a 21. század Eurázsia évszázada
lehet. Európa és Ázsia összekapcsolódásával egy új Eurázsia jön létre, amelyen belül Kína
vezető szerepet fog játszani. S ehhez kapcsolódva, az eddig ütközőzónaként aposztrofált keletközép-európai térség pedig az eurázsiai kontinens kaputérségévé válhat.
A földrajz, a geoökonómia, a geopolitika és a globális gazdaság összekapcsolódásával
komplexen szemlélhetjük a világunkat.
A globalizáció korszaka után beköszöntött a technológia korszaka, és az egyik fő kérdés, hogy
ebben a technológia-vezérelt korszakban milyen szerepe lesz a helyeknek? Ez a tudás és a
fúziók földrajza, a „geofúzió” – a helyek fúziója - a hálózatok korában. A technológiai fejlődés
újra felértékelheti a földrajz jelentőségét (Csizmadia N. 2016).

1

Henry Kissinger Világrend című könyvében a nemzetközi kapcsolatok legfontosabb trendjére, a

multipolarizációra hívja fel a figyelmet. Mindez megváltoztatja az USA domináns, kvázi hegemón szerepével
jellemezhető világrendet, amely átmenetnek vagyunk jelenleg a szemtanúi. Kissinger értelmezésében a világrend
a nagyhatalmak együttműködésére épülő multipoláris nemzetközi rendszer, amely felváltja az USA
vezetőszerepére épülő nemzetközi rendet. Richard Haas szerint a világ tradicionális felépítését nevezzük világrend
1.0-nak, ami az államok védelmére és kiváltságára épült. Azonban a mai globalizált világunkban, ez egyre inkább
érvényét veszti. Ami ma egy országban történik, már nem csak arra az egy országra tartozik, ezért a mai
körülményeknek megfelelően megszületett a világrend 2.0, ami már nem csak az államok szuverenitására épül,
hanem az államok kötelességvállalására is a többi állammal szemben.
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A geoökonómia a közgazdaságtan, a politikatudomány és a földrajz fúziós metszéspontjaként
bemutatja a világgazdasági folyamatokat. Jelenleg a geoökonómia felemelkedésének vagyunk
tanúi, egy olyan versenynek, amely a kereskedelem nyelvén, de a háború logikája szerint zajlik
(Luttwak, E. 1990). Ez az új geoökonómiai verseny átalakítja a globális gazdaságot, a globális
erőviszonyokat és a kormányzást.
Kik lesznek a korszak nyertes országai, térségei, városai? Hogyan segítheti ez a hálózatokban
globalizálódott világ megértését, és milyen trendeket tudunk felvázolni az elkövetkező
időszakra? Az országok és stratégiai vállalatok, mellett a 21. század új erőközpontjai minden
bizonnyal a városok lesznek (Manyika, J. et al. 2018). Ahogy a reneszánsz korában utak és
városok (városállamok) is jelentősek voltak, ma (Khanna, P. 2011) városok, övezetek,
hálózatok és központok formájában. Ha a világ öt legjelentősebb globális városa (New York,
Los Angeles, Tokió, Párizs és London) egy államot alkotna, ez a képzeletbeli terület lenne a
világ harmadik legnagyobb gazdasága az USA és Kína után (Dobbs, R. et al. 2011). A világ
pénzügyi forgalmának legnagyobb részét huszonöt pénzpiaci központ és a nemzetközi
devizaforgalom 60 százalékát a világ legnagyobb bankja bonyolítja le. A globális pénzügyi
rendszerek koncentrációjának alapjai is a globális városok. A legfontosabb telepítő tényező a
stratégiai földrajzi helyzet és a világ legfontosabb globális jelentőségű városai rendelkeznek a
legjobb stratégiai földrajzi helyzettel (Bernek, Á. 2018). A nemzetközi előrejelzések szerint a
városiasodás területi intenzitása 2030-ra eltolódik kelet és dél felé (UNDP 2018). Növekedési
tengelyek, övezetek kezdenek kialakulni, amelyek központjait a városok adják a Boston–New
York–Washington tengelytől az ázsiai, a Gyöngy-folyó deltáján (Hong-Kong – Shenzen –
Kanton) át egészen Szingapúrig. Ha az új típusú városi versenyképességi tényezőket is
figyelembe vesszük (az összekapcsoltság, a kreativitás, a tudás, a technológia, az innováció, a
globális kereskedelembe való bekapcsolódás továbbá a jóléti tényezők, a biztonság, az
élhetőség, a fenntarthatóság alapján), akkor az új típusú városi versenyképességi rangsorokban
egyre jelentősebbek lesznek Ázsia keleti partvidékének városai, mint Szingapúr, Szöul,
Sanghaj, Peking, Shenzen, Tokió (Csizmadia, N. 2019a).
Fontos kérdés az is, hogy az Övezet és Út kezdeményezés hogyan hat Eurázsia
összekapcsoltságára? Eurázsia geopolitikai kifejezésként meghatározó volt a 20. században,
Mackinder, elmélete szerint Eurázsia felett gyakorolt hatalom a kulcsa a világhatalmi
pozíciónak. Eurázsia geopolitikai szempontból fontos „kulcsfogalom”, hiszen a földrajzi
tényezők között szereplő kereskedelemnél, ha Kína például nem a pacifikus erőteret építi az
Amerikai Egyesült Államokkal, hanem eurázsiai kontinens épít (4.4 fejezet) például
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Oroszországgal és Európával, akkor ez az USA és a Nyugat hatalmának végét jelenti, és
Mackinderre utalva, most először a szárazföldi hatalmak előnyt szerezhetnek a tengeri hatalmak
felett. Zbigniev Brzezinski szerint geopolitikai szempontból Eurázsia a legnagyobb földrész a
világon és geostratégiailag egy egységként kell kezelni a régiót.
A Kína által 2013-ban elindított „Övezet és Út kezdeményezés” vasútvonalakból, tengeri és
szárazföldi kikötők fejlesztéséből, autópálya építésekből, logisztikai központok létesítéséből és
fejlesztéséből áll, olyan hálózatokból, amelyek gazdasági folyosókon keresztül működnek,
összeköttetést jelentve Európa és Ázsia között, egy új összekapcsolt Eurázsiaként. A program
meghirdetése óta kínai részről komoly pénzügyi befektetések és tervek születtek meg annak
érdekében, hogy Eurázsiára kiterjedő gazdasági övezet valóban megvalósulhasson. Az Övezet
és Út kezdeményezés lényege, hogy a világgazdaság tengelyét ismét áthelyezze az óceánoktól
a szárazföldre, valamint helyreállítsa és újjáépítse Eurázsia egykori gazdasági, politikai, és
kulturális szerepét (Eszterhai, V. 2016). Az Övezet és Út kezdeményezés egy komplex
hálózatként értelmezhető, amely időben és térben rugalmasan bővíthető. A Selyemút nemcsak
infrastrukturális hálózatokból, de tudás-megosztásból, az emberek közötti kapcsolatokból,
kulturális és pénzügyi együttműködésekből is áll. Az Övezet és Út kezdeményezés
(Új Selyemút) köti össze azokat a szereplőket, amelyek a globalizáció új szakaszát alkotják: ez
a világ GDP-jének mintegy 40 %-át, a Föld lakosságának 70 %-át jelenti (Eszterhai, V. 2016).
Az Új Selyemút keretében kiépülő infrastrukturális hálózatok főbb csomópontjai átrajzolják az
egyes térségek jelentőségét is, és új központok jelennek meg. Ezeket az új központokat a
geofúzió – mint a dolgozat egyik saját tudományos eredménye – segítségével határozhatjuk
meg.
Az általam használt és bevezetett kifejezés a geofúzió a világ komplex jelenségeinek térbeli
összefüggéseit vizsgálja. Elmélet és módszertan egyszerre, modell melynek segítségével a
csomópontokban rendeződött hálózati világ értelmezésére irányul és az egymásra épülő térségi
szinteken zajló földrajzi, társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok kapcsolatát vizsgálja. A
geofúzió az új globális világrend feltérképezésének alapvető eszköze is egyben, és a
hálózatokban globalizálódott világ értelmezéséhez nyújtanak segítségek, a geofúziós térképek
segítségével.
A geofúzió mint módszer, a csomópontokba rendeződő, és a geoökonómiai funkcionális
összekapcsolódást ábrázoló különféle hálózati térképek (légi, szárazföldi, vízi, informatikai
összekapcsoltsági funkcionális hálózatok intenzitása, társadalmi, gazdasági potenciálja)
szintézise révén körvonalazhatók, feltérképezhetők világunk gazdasági erőközpontjai,
9

kaputérségei, annak érdekében, hogy egy ország külgazdaságát a folyamatosan változó
geopolitikai, geostratégiai trendek megismerésével és figyelembevételével lehessen tervezni.
A geofúzió a földrajzból kiindulva, összekapcsolja a különböző tudományterületeket
(közgazdaságtan, geopolitika, geoökonómia, hálózatelemzés, nemzetközi kapcsolatok,
világgazdaságtan) és mint új szintézis, a globális trendeket hivatott tükrözni új típusú (ún.
geofúziós térképek) segítségével. A geofúzió mint szintézis a globális folyamatok térbeli
folyamatait vizsgálja a hálózatok korában. Új eredményt hoz létre a földrajzban a
gazdaságpolitika, a technológia a design és vizualizáció egyszerre történő használatával.
A geofúziós térképek olyan új térképek, melyek a legkülönfélébb területről alkotnak új
látásmódot, bemutatva ezzel a geopolitikai és geoökonómiai összefüggéseket az
összekapcsoltság segítségével. A geofúziós térképek alkalmazásával a földrajzi tényezőkre
épülve meghatározhatjuk a geopolitikai struktúrákat és a többközpontú világgazdaság
legfontosabb erőközpontjait is kijelölhetjük.

1.2. Hipotézisek
Az első kutatási kérdésem az volt, hogy hogyan tudjuk meghatározni a geopolitikai és
gazdasági erőtereket egy új, többközpontú világban? Ehhez kapcsolódóan arra kerestem a
választ, hogy a hálózati csomópontok hogyan kapcsolódhatnak a geopolitikai erőterekhez, és
végül milyen irányú változások jellemzőek és milyen trendeket és jövőképeket fogalmazhatok
meg ezek segítségével? A dolgozat az alábbi állítások bizonyítását kíséreli meg:
1.

A többközpontú, új geopolitikai és gazdasági világunk megértéséhez a földrajzi tényezők,
valamint a geofúziós módszer segítségével az erőtereket és központokat megállapíthatjuk
a geofúziós input tényezők segítségével.

2.

A globális hálózatok új világrendjében megváltoznak a geopolitikai, geoökonómiai és
geostratégiai súlypontok, valamint erőterek, ehhez pedig a geofúzió mint módszer
segíthet a megértéshez. Az új globális erőterek és erőközpontok csomópontokban,
globális városi hálózatokban, azaz a „fúziópoliszokban” sűrűsödnek és csúcsosodnak ki.

3.

Az Övezet és Út kezdeményezés révén (BRI) Eurázsia szerepe felértékelődik, és az
eurázsiai kontinensen lévő globális városok és országok lehetnek az új, többpólusú
világrend nyertesei.

10

1.3. Empíria és módszertan
A disszertációm elsősorban angol és magyar nyelvű forrásokra épül. Ezek között legfontosabb
a 2016-ban megjelent „Geopillanat – a 21. század megismerésének térképe” (Csizmadia, N.
2016) saját könyvem2, ami az elmúlt évek szakmai kutató- és gyűjtőmunkája eredményeként
született meg, széles nemzetközi és hazai szakirodalom felhasználásával. Szekunder forrásként
tekintett szakirodalom: a hazai, és a nemzetközi angolszász, és ázsiai elemzések (geopolitikai,
geoökonómiai,

geostratégiai,

politikai

földrajzi,

társadalomtudományi,

nemzetközi

kapcsolatok, közgazdaságtani és világgazdaságtani, hálózatelemzési, konnektográfiai,
városfejlesztési) témakörökben, valamint a legfrissebb gazdasági és technológiai trendek és
megatrendek elemzéseit vettem figyelembe. A hazai és nemzetközi szakirodalmak,
tanulmányok és elemzések felsorolását az értekezés 6. fejezetében található irodalomjegyzék
tartalmazza.
Primér forrásként dolgozatomban 3 saját kutatási eredményt építettem be az alábbi
módszertanokkal. Elsőként a földrajzi tényezők alapján megvizsgáltam a nemzetközi
adatbázisokat, összesen 99 indikátort használva. A The World Factbook, a Világbank, a World
Economic Forum, a Statista, IDP, UNDP, IMF, az ENSZ adatbázisainak rangsorait vettem
figyelembe és határoztam meg az országok sorrendjét az indikátorok alapján. Második
módszertanként a globális városokat vizsgáltam 16 versenyképességi index alapján (lásd 2.
számú Függelék). A meglévő versenyképességi indexek alapján a kutatás során szintetizáltam
az eredményeket és állítottam fel egy globális városi versenyképességi sorrendet. A különböző
városi versenyképességi rangsorokat 4 csoportra osztottam: a globális és gazdasági
erőtényezőkre, az infrastruktúra, konnektivitás és pénzügyi központ tényezőkre, az élhetőségi
és fenntarthatósági tényezőkre, valamint a tudás és technológiai tényezőkre. Ehhez
kapcsolódott a JLL Business of Cities kutatóközpont, 2018-ban publikált City Momentum
Index kutatása, amely elsősorban a pénzügyi és üzleti aktivitásra, beruházási profilokra, az
infrastruktúrára, életminőségre, innovációs tevékenységekre, kormányzásra és demográfiai
viszonyokra vonatkozva vizsgálták az egyes városok jelentőségét. Az általam képzett globális
városokra vonatkozó versenyképességi rangsor, valamint a JLL által eredményként kijött
legfontosabb globális városi központok hasonló eredményeket mutatnak.

2

Angolul 2017-ben és 2019-ben jelent meg „Geofusion – The Power of Geography and Mapping of the 21st
Century” címmel a Publishdrive, a londoni LID Publishing, és a szingapúri World Scientific Publishing kiadásában
(2020 május).
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A harmadik primer módszertani elemként Saul Bernard Cohen geopolitikai régióbeosztását
alapul véve alakítottam ki 36 régióból álló tér-beosztásomat, és azt vizsgáltam, hogy különböző
térképek segítségével (konnektivitási térképek), hogy az adott régió országain belül hol
találhatóak ezek a hálózati csomópontok, valamint a konnektivitási térképek alapján a „területi
sűrűsödés”. Itt közlekedési térképeket (úthálózat, vasúthálózat, légi közlekedés, a tengeri
közlekedés legfontosabb útvonalai, a tenger alatti internetkábelek területi elhelyezkedését),
tudományos együttműködések hálózati térképét (2005-2009 valamint 2010-2016 között),
globális és megavárosok elhelyezkedését használtam. Az ESRI adatbázisára építve, valamint a
NASA által készített konnektivitási térképeket és légi felvételeket elemeztem és felhasználtam
az Artificial Sky 3D térképeit, hasonlóan az ESRI által készített „Earth at Night” projekt
térképeit. A világtérképen a „geofúziós” térképeket globális minősítéssel egy 36 régiót
határoztam meg, melyen vizsgáltam az egyes konnektivitási tényezők térképeit, mint bemenő
(input) minősítési tényezőket kvantilis módszerrel, mint egyenlő gyakoriságú osztályközök
képzésével határoztam meg, amely az értékek elhelyezkedéséről ad tájékoztatást. A kvantilis
alkalmazásával meghatároztam a bemenő minősítési térképek régiós értékeit 1-5 pont között
(quintilis), a hálózataik sűrűsége alapján, rácsháló segítségével. A kvantilis módszert ebben az
esetben azért is tartottam fontosnak, mert ha trendeket szeretnénk meghatározni, akkor az ilyen
egymással nem összehasonlítható tényezőket, amelyek a konnektivitást alkotják, és a geofúzió
a qunitilis rácsminősítésen alapuló földrajzi szintézis. A vizsgálatban az erővonalak hatókörét
kerestem a sűrűsödések alapján és orientációt határoztam meg.
A három saját kutatási eredmény (nemzetállamok, globális városok, geopolitikai erőterek és
régiók) és a vizsgált módszertanok eredményeként együttesen rajzolhatók ki a geofúzió révén
a geopolitikai struktúrák. A dolgozat saját újítása és a geofúziós módszertan alkalmazása új
tudományos eredmény, ami az új globális világrend feltérképezésének alapvető eszköze is
egyben. A dolgozat módszerei alkalmasak az „új világrend”, a hálózatokban globalizálódott
világ értelmezéséhez, amelyhez az „iránytűt” a geofúziós elemzés útján előállított „geofúziós”
geográfiai térképek jelentik.

1.4. A dolgozat felépítése
A Bevezetés utáni második fejezet, a földrajz és a geopolitika kapcsolatát vizsgálva, arra keresi
a választ, hogy a geopolitika, mint tudomány, hogyan kapcsolódik a földrajzhoz? Valamint,
hogy a földrajztudomány miként segít megérteni a geopolitikai folyamatokat és trendeket.
Haggett globális földrajzi szintézisén (Haggett, P. 1996) keresztül, a földrajznak egyre
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jelentősebb az interdiszciplináris jellege. A geopolitika, a politikai földrajzot veszi alapul és a
dolgozat a legfontosabb iskolákon és gondolkodókon keresztül mutatja be az elmúlt száz év
legfontosabb gondolatait, gondolkodóit az organikus állam kialakításától (Ratzel, Kjellén), a
német geopolitikai iskola (Haushofer), az angolszász geostratégiai iskola (Mackinder,
Spykman) képviselőin, a világháború utáni amerikai geopolitikai iskola (Brzezinski, Kissinger,
Friedman), a század 80-as években kialakult kritikai geopolitikán keresztül a geoökonómiai
gondolkodókig (Luttwak, Lorot, Gasmili) és irányzatokig.
A harmadik fejezet a geopolitikai tényezőkön keresztül mutatja be, hogy egyes földrajzi
helyeket (országokat, régiókat, városokat, gazdasági erőközpontokat...) hogyan tudunk
meghatározni geopolitikai struktúrák szerint. A fejezet Mendez (Dias, C. M. M. 2005)
geopolitikai tényezőinek struktúrájára épül, amelyet tovább gondolva négy tényezőcsoport
részletes kifejtésével mutat be a dolgozat. Ezek a természeti és fizikai tényezők, a demográfiai
és humán tényezők, a strukturális tényezők - a gazdaság, a technológia, a kereskedelem, a
katonai elemek bemutatásával -, valamint a negyedik tényezőcsoportként a konnektivitás
tényezőcsoport: a közlekedés, az infrastruktúra és az összekapcsolódó hálózatok bemutatásával
és részletes elemzésével. A tényezők ismertetése alapot jelenthet arra, hogy a 21. századi
többpólusú világrend kialakulásának feltételeinél meghatározza az új világrend legfontosabb
szereplőit és helyeit. A fejezet végén található 20. század végi és 21. század eleji legfontosabb
világelméletek és geopolitikai térfelosztás szereplőit mutatja be. Ezek Saul Bernard Cohen
(Cohen, S. B. 2009) 21. század első évtizedeinek geopolitikai térfelosztása, Samuel Huntington
(Huntington, S. P. 1998) civilizációs világrend térfelosztása, Ruan Wei, George Frideman, Juan
Perez Ventura és valamint Bernek Ágnes (Bernek Á. 2018) prognózisa. A módszertanként
használt geofúziós és hálózati csomóponti térképeket bemutatva tesz javaslatot a dolgozat a
meghatározott komplex értékelésre. Tudományos eredményként új mérési módszerrel (a
„geofúzióval”) gazdagítva a geopolitika és a földrajz eszköztárát, amely a hálózatkutatás
módszertanába illesztve alkalmas arra, hogy az új típusú asszociatív geográfia térképeit
szintetizálva eddig össze nem hasonlíthatónak tartott szakterületek térbeli eloszlása alapján
prognózist állítson fel.
A negyedik fejezet a 21. századi új világrendről szól, a harmadik fejezetben megismert
tényezőkre építve. Bemutatja azokat a legfontosabb trendeket, amelyek meghatározzák a
következő évtizedeket, és az átmeneti időszak mozgatórugóit. A fejezet ismerteti korunk
geopolitikai világrendjének legfontosabb jellemzőit. A fejezet négy alfejezetre épül. Az első a
geoökonómia kora, amely egy új „geogazdasági világrend” ismertetése a legfontosabb
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megállapításokkal és a trendek bemutatásával. A második a technológiai korszakváltás a fúziók
és hálózatok világával, ahol a hálózatoknak, így a földrajzi tér hálózatainak egyre fontosabb
szerepe van, abban az új többközpontú globális gazdasági világrendben, amely egy új
technológiai robbanás (big data, mesterséges intelligencia, robotika, GRID technológia)
következtében még fontosabb mozgatórugói lesznek a következő években. A harmadik
alfejezet a globális városokról szól, hiszen ebben a 21. századi gazdasági világrendben a
technológiai fejlődésnek köszönhetően a globális városok lesznek a korszak fő erőközpontjai.
A globális városok kialakulásával, versenyképességi tényezőinek figyelembevételével, a
harmadik fejezetben ismertetett földrajzi és geopolitikai tényezők figyelembevételével, a
meglévő globális versenyképességi rangsorok alapján vizsgáltam meg és készítettem el egy új
globális versenyképességi rangsort és besorolást „fúziopolisz” néven. A nemzetközi
térhálózatok, és csomópontok, a fúziós térbeli találkozópontok, a funkcionális geográfia
(konnektográfia) összeköttetésein keresztül, a technológiai tényezők figyelembevételével,
valamint a hosszú távú fenntarthatóság figyelembevételével kialakult új erőközpontok jönnek
létre, amely az eurázsiai kontinens globális városait helyezi az előtérbe. A fejezet negyedik
alfejezete pedig azt vizsgálja, hogy valóban egy hosszú távú fenntarthatóságra építő új eurázsiai
gazdasági és geopolitikai korszaknak vagyunk-e tanúi, amelynek alapja a 2013-ban elindított
Övezet és Út kezdeményezés? Azt vizsgálja, hogy az Egy Övezet, Egy Út (BRI) fejlesztésein
keresztül, mely térségek és földrajzi helyek válnak fontossá az elkövetkező években, és az
alfejezet kitér Kelet-Közép-Európa gazdasági erőterének bemutatására és ezen belül
Magyarország geopolitikai szerepére.
Az ötödik fejezet az előző három fejezet összefoglalásaként összegezi és szintetizálja a
tudományos eredményeket, és a hipotéziseken keresztül fogalmazza meg az állítások
helyességét, vagy éppen helytelenségét. A fejezet végén szerepelnek a kutatás további irányai,
kihívásai, és az eredmények összegzése nyújt javaslatot az új gazdasági és geopolitikai
világrend iránytűjére, amelyben az új világrendet a hálózatokban globalizálódó világ, az
iránytűt pedig a „geofúzióval”, mint új módszerrel előállított asszociatív geográfiai térképek
jelentik. A dolgozat legvégén szerepel az irodalomjegyzék, valamint a Függelék, amely
részletesen mutatja be a fúziós, geopolitika és gazdasági térképeket és infografikákat.
A globális városi versenyképességi rangsorokat és eredményt, valamint az országok sorrendjét
a földrajzi tényezők alapján.
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2 FEJEZET
A FÖLDRAJZ ÉS GEOPOLITIKA KAPCSOLATRENDSZERE
2.1. A geopolitika és a földrajz interdiszciplináris kapcsolatrendszere
2.1.1. A földrajztudomány helye a tudományok rendszerében
A földrajz eleinte Földünk leírását jelentette, évszázadokkal később azonban kinőtt a leíró
szerepből és a határterületei mentén integrálta a területi szemléletet és ezzel saját részterületeket
hozott létre. Sőt mára egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a tudományok, különösen a
társadalomtudományok széles köre fordul szükségszerűen a földrajzhoz. A közgazdaságtan és
a geográfia határterületein figyelemre méltó intenzitással születnek új gondolatok.
A közgazdasági gondolkodás fő sodrában mindinkább nyilvánvalóvá válik a központi szerep,
melyet e földrajzi adottságok játszanak az országok és összességében a világgazdaság
fejlődésében (Csizmadia, N. 2016). Például a földrajz, a geopolitika és a közgazdaságtan
határán formálódó geoökonómia tudományának felemelkedése mögött is az a belátás húzódik,
hogy globális léptékben a fejlődést gyakran a földrajzi és történelmi összefüggések
magyarázzak leginkább.
Peter Haggett – a bristoli egyetem professzorának – „Geográfia: Földrajzi szintézis” című
könyvének legfontosabb célja, hogy modern szemléletben mutassa be a földrajz teljes
spektrumát (Haggett, P. 2001). Véleménye szerint a földrajz olyan térbeli szintetizáló
tudománnyá fejlődött, amely a Földön zajló társadalmi, gazdasági környezeti folyamatok és
jelenségek térbeli viszonyaival, összefüggésével, elrendeződésével, összefüggéseivel és
kölcsönhatásaival foglalkozik. A földrajzi szintézis a földrajztudomány összes ágát, valamint a
rokontudományokat is érinti. A földrajzi diszciplínák sorában a 20. században új törésvonalakat
nyitott meg a regionális tudomány megjelenése is (Haggett, P. 2001).
Peter Haggett azonban a maga értelmezésében válaszait öt téma köré csoportosítja. Ezek az
elhelyezkedés, a hely, mozgás, ember-természet kapcsolata, valamint a régió. A földrajz régen
maga mögött hagyta a pozitivizmus zártságát, és a legkülönbözőbb tudományterületekkel lép
reakcióba (Csizmadia, N. 2016)
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Az idők során számos kutató fogalmazta meg térben és időben a földrajz jelentőségét.
Hartshorne a földrajzot az alábbiak szerint magyarázza: „A földrajz a földfelszín különböző
jellemzőinek a pontos, szabályos és racionális leírásával foglalkozik.” (Hartshorne, R. 1959).
Ackerman szerint a földrajz „célja nem kevesebb, mint értelmezni a hatalmas, egymásra ható
rendszert, amely magába foglalja az egész emberiséget és annak természetes környezetét a Föld
felszínén.” (Ackerman, E. A. 1963.)
A Sciences of Geography társaság szerint „A földrajz magyarázatot keres arra, hogy hogyan
alakultak ki a természeti környezet alrendszerei a földfelszínen, és hogy az ember hogyan
helyezi el magát a Földön a természeti jellemzőkhöz és más emberekhez igazodva.” (Ad Hoc
Committee on Geography, 1965). M. Yeates szerint „a földrajz egy tudomány, amely azoknak
az elméleteknek a racionális fejlesztésével és tesztelésével foglalkozik, amelyek
megmagyarázzák és megjósolják a földfelszín legkülönbözőbb jellemzőinek térbeli eloszlását
és elhelyezkedését.” (Yeates, M. 1968.)
A 90-es évek közepén Harm de Blij megfogalmazása szerint „A földrajz a hely tudománya.
Látása nagyszerű, látképe panorámaszerű. Végigpásztázza a Föld felszínét, feltérképezve a
természeti, az organikus és a kulturális terepviszonyokat.” Szintén a 90-es évek közepén a
legjelentősebb földrajzi társulat, az Amerikai Földrajzi Társaság (AAG) definíciója szerint a
„földrajz integráló diszciplína, amely összehozza a világ fizikai és emberi dimenzióit az ember,
a helyszínek és környezetek tanulmányozása során.” (American Geographical Society, 1994).
A földrajz nem más, mint a sokirányú kölcsönhatások vizsgálata. „A földrajz tehát leírja, hogy
hol vannak és milyenek a helyek, válaszol arra a kérdésre, hogy miért ott vannak és miért lettek
ilyenné, valamint arra, hogy mi mindent okoz az, hogy ott vannak” (Hagett, P. 2001).
Peter Hagett Geográfia szintézisében a földrajz interdiszciplináris jellegét az 1. ábra ábrázolja.
Jelen PhD értekezés alapján megvizsgáltam, hogy a dolgozat mely területeket érinti (ezek piros
színnel vannak jelölve), a kapcsolódó más tudományágakkal (ezek kék színnel vannak jelölve)
teremt kapcsolatot. A dolgozat központjában a földrajz áll, de ahogy az 1. ábrán is látható,
számos más területtel lép összefüggésbe, bizonyítva, hogy mennyire összetett és mégis
szerteágazó komplex rendszerről van szó (Csizmadia N. 2019a).
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1. ábra: A Földrajzi szintézis kapcsolódó területei, valamint a földrajz és jelen
PHD értekezés kapcsolódó területeinek összefüggései

Forrás:Peter Haggett – Geográfia – Földrajzi Szintézis ábrája alapján, saját szerkesztés

2.1.2. A „Földrajz a világ megismerésének eszköze”
A földrajz számomra a „világ megismerésének eszköze” (Csizmadia N. 2016). A földrajznak
klasszikus megközelítésében két fő ága a természetföldrajz és a társadalomföldrajz, és
mindkettő felosztható általános földrajzra és regionális földrajzra. Más megközelítés szerint az
egységesnek tekinthető geográfia felosztható: társadalomföldrajzra, természetföldrajzra,
valamint regionális földrajzra. A természetföldrajz a földfelszín formakincseivel, és azok
térbeli elhelyezkedésével foglalkozik. Tudományterületei között a geomorfológia, a
hidrogeográfia, a biogeográfia, a talajföldrajz a természetföldrajz részei. A földrajztudomány
másik ága a társadalomföldrajz az életjelenségek, a társadalom folyamatainak térbeliségét
vizsgálja. Kiterjed a gazdaságra (gazdaságföldrajz, iparföldrajz, mezőgazdaság földrajza,
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szolgáltatások földrajza) a településhálózatra (településföldrajz, ezen belül városföldrajz), a
közlekedési hálózatokra (közlekedési földrajz), a népesség térbeli elhelyezkedésére
(népességföldrajz). A társadalomföldrajz további kapcsolódó területei a turizmusföldrajz,
biztonságföldrajz, katonai földrajz, politikai földrajz, történeti földrajz, kultúrföldrajz,
viselkedésföldrajz, innovációföldrajz, tehetségföldrajz, sportföldrajz stb.
A geopolitika és társtudománya a politikai földrajz viszonylag fiatal tudományterületek, önálló
diszciplínaként csak a 19. század végén jelentek meg (Szilágyi, I. 2018). A politikai földrajz,
mint a politikai jelenségek földrajzi elemzését vizsgáló tudományág, az államhatárok és az
államok területének változását, az országok politikai, közigazgatási beosztását, nemzetközi
szervezetek és ezek egymáshoz való viszonyát, valamint a különböző társadalmi csoportok
politikai aktivitását vizsgálja (Suba J. 2002). A társadalomtudományok közül a politológiával
áll szoros kapcsolatban. A politikai földrajz és a geopolitika szoros korrelációs kapcsolatot
mutat, hiszen a politikai földrajz a geográfia része, a geopolitika számára az alapot pedig a
politikai földrajz adta. A földrajz, mint interdiszciplináris tudományág egyszerre foglalkozik a
természetföldrajzzal, a gazdaságföldrajzzal és a társadalomföldrajzzal. A politikai földrajz
számára a társadalomföldrajz jelenti az alapot. A geopolitikához kapcsolódó rokon tudományok
között van a nemzetközi gazdaságtan, a közgazdaságtan, a szociológia, a demográfia, a
nemzetközi jog, a kartográfia, a gazdaság- és regionális földrajz. A geopolitika egyszerre a
politikatudomány, a közgazdaságtudomány, társadalomtudomány, és a természettudomány
metszéspontjában található.
Ricardo Mendez Gutiérrez De Valle 2011-ben megjelent művében a geopolitikát a nemzetközi
kapcsolatok elmélete, valamint a politikai földrajz metszéspontjában ábrázolja, és szorosan
kapcsolódik hozzá a politikatudomány, a nemzetközi jog, a nemzetközi gazdaságtan, a
gazdaságföldrajz, a regionális földrajz, a demográfia, a geostratégia vagy politikai földrajz, a
nemzetközi viszonyok története, a nemzetközi viszonyok szociológiája, valamint a kartográfia
(Valle, del R. M. G. 2011).
A geopolitikában (akárcsak a földrajzban) kiemelt jelentősége van a térnek, a helynek, a
helyzetnek (helyi és helyzeti energiák), a határoknak, az identitásoknak, a civilizációknak, a
geopolitikai mintáknak és kódoknak, a világrendszer modelleknek, a globalizációs folyamatok
értelmezésének egyaránt. A geopolitika szorosan kapcsolódik a jóval nagyobb történelmi és
diszciplináris

múltra

visszatekintő

földrajztudományhoz,

politikai

földrajzhoz,

a

társadalomföldrajzhoz, a történelemhez, a közgazdaságtanhoz és a társadalom-tudományokhoz
(Szilágyi, I. 2018).
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Saját megfogalmazásomban a geopolitika a hatalom, a gazdaság és a tér kapcsolatát jelenti.
A geopolitika pedig a földrajzi tér hatása az egyes országok (és ezen belül a városok)
nemzetközi térben való viselkedésére.
Szilágyi István 2018-ban megjelent „A geopolitika elmélete” című könyvében a geopolitika
fogalmált így határozza meg: „A geopolitika, mint a nemzetközi viszonyok térbeli és részben
földrajzi aspektusaival foglalkozó multidiszciplináris társadalomtudomány a tizenkilencedik
század utolsó harmadában, a huszadik század első évtizedében jelent meg az akadémiai
tudományosság, a felsőoktatás, a politikai gondolkodás és a politikai döntéshozatal világában”
(Szilágyi, I. 2018).
Saul Bernard Cohen megfogalmazásában a geopolitika lényege „a földrajzi elhelyezkedés és a
nemzetközi hatalmi-politikai viszonyok alakulása közti kölcsönös kapcsolat” (Cohen 2009).
Bernek Ágnes megfogalmazásában a „geopolitika nem elmélet, a geopolitika maga a
mindennapi gyakorlat, vagyis a geopolitikai megközelítés fő célja a világ politikai és gazdasági
folyamatainak – s legfőképpen az ennek hátterében álló területi kérdéseknek – magyarázata.
Egyszerűsítve: kik, honnan, hogyan (milyen érdekek alapján), s milyen konkrét földrajzi térben
irányítják a világot” (Bernek, Á. 2012).
A geopolitika, a geoökonómia, és a földrajz kapcsolatrendszere – geofúzió
A geoökonómia fő állítása, hogy a globalizáció eredményeként az államok olyan szinten
kapcsolódnak egymáshoz, hogy a kormányok kénytelenek lemondani a hagyományos katonai
és politikai eszköztárak nagy részélről, így az államok elsősorban gazdasági eszközökkel
igyekeznek egymás viselkedését befolyásolni és ezáltal nagyobb hatalomra szert tenni. Ezáltal
a földrajzi összekapcsoltság és a hálózatokon belüliség és kívüliség, „csomópontiság” és ezek
hatása a nemzetközi politikai folyamatokra van a vizsgálatának a középpontjában. Bár a
geoökonómia (a geopolitika részeként) szintetizálja a társtudományterületeket - kiemelten a
közgazdaságtan és a politológia eredményeit, s ezeken belül is elsődlegesen a nemzetközi
folyamatokra irányuló kutatások eredményeit -, de ami sajátosságának lényegi elemét
megszabja, az a területi szemlélet. Bernek Ágnes megfogalmazásában a geoökonómia a
geostratégiák gazdasági eszközökkel történő megvalósítása és e megvalósítás lehetőségeinek
kutatása, prognosztizálása (Bernek, Á. 2018).
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Összekapcsolt világunkban az interdiszciplináris kutatások új területeket tárnak fel, rugalmasan
bővítik a hagyományos tudományágakat. Az interdiszciplináris kutatás során különböző
területek úgy dolgoznak együtt, hogy annak eredményeként új kognitív struktúrákat hoznak
létre. A geofúzió is a különböző „geo-tudományokat” fedi le, mint például geopolitika,
geoökonómia, és az egymásra péülő térségi szinteken zajló földrajzi folyamatok kapcsolatát
vizsgálja. A geopolitikára és geoökonómiára fókuszáló geofúzió esetében az alábbi viszonyok
és kölcsönhatások rajzolhatók fel. A geofúzió az egymásra épülő térségi szinteken zajló
földrajzi folyamatok kapcsolatait vizsgálja.
A nemzetközi térszerveződés napjainkban alapjaiban változik meg, és komoly hatása lesz a
regionális és lokális folyamatokra is. A térségi szintek, mind a gazdasági erőterek,
csomópontok, globális városok, országok és nemzetgazdaságok és a nagyobb regionális és
nagytérségi (szupranacionális) régiói egymást kiegészítve és erősítve szükséges vizsgálni
kölcsönhatásban egymással. (Bernek, Á. 2012). A geopolitika lényege a területi gondolkodás,
a nagyhatalmi területi törekvések, a szupranacionális területi stratégiák megfogalmazása.
2. ábra A földrajz, a politika és a gazdaság kapcsolata

Politika és
politikatudomány

Gazdaságpolitika

Geopolitika

Geoökonómia

Közgazdaságtan
Gazdaságföldrajz

Forrás: Saját szerkesztés
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Földrajz

3. Ábra: A földrajz, a politika és a gazdaság kapcsolata a geofúziós vizsgálatok
tükrében

Forrás: Saját szerkesztés (Ciderova M. 2013. alapján)
Ha a kapcsolódási pontokat és határterületeket vizsgáljuk, a geopolitika a politikatudományok
részeként az állam- és politika oldaláról vizsgálja a térbeli és földrajz folyamatokat, a
geoökonómia a társadalomtudományi oldalról, a földrajz pedig

a természet- és a

társadalomtudomány oldaláról (a társadalomföldrajz része a gazdaságföldrajz és a politikai
földrajz is). S ehhez kapcsolódik még a regionális tudomány kérdésköre is, amely területi
aspektusból vizsgálja a gazdasági-társadalmi folyamatokat. Ezért is tartom fontosnak, hogy
egyfajta fúzióként, új szintézisként, vizsgáljam a globális folyamatokat. Parrag Khanna –
vezető geostratégiai gondolkodó - úgy fogalmaz, hogy a természeti és társadalomföldrajz
mellett egy harmadik földrajzra is szükség van, ez pedig az ún. „funkcionális földrajz”, amit én
„új földrajzi fúziónak” vagy geofúziónak nevezek. Ez a fúzió, aminek legfontosabb
megfogalmazása, hogy a földrajzi hely/tér igen is számít és ez a "szintézis " globális trendeket
hivatott tükrözni.
A geopolitikai tudományos besorolása és mint tudomány azonosítása továbbra is tudományos
vita tárgya. A geopolitika a tudományos viták ellenére sem haszontalan tudományos
megközelítési módszer, ugyanis pontosan arra vállalkozik, hogy a világ komplex jelenségeinek
az összefügéseit vizsgálja. Maga a „geofúzió” bevezetése is ebbe a hagyományba illeszkedik.
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A közgazdaság és a gazdaságföldrajz kapcsolatának fúzióját és az „új gazdaságföldrajzi
paradigmát” a közgazdász Paul Krugman vezette be a 90-es években. A közgazdaságban
használt „új gazdaságföldrajz” paradigmának kiemelt jelentősége volt, ugyanis e paradigma
révén a földrajzi elemzések, térbeli vizsgálatok visszakerültek a közgazdaság-tudomány fő
áramlatába. Ez egyfelől a gazdaságföldrajz számára is kihívás volt, hiszen sürgetővé tette a
szemléletváltást, másfelől a közgazdaság-tudomány számára is az elméleti, modellező
irányzatok újragondolását tette szükségessé. „Az új gazdaságföldrajz" paradigmája, amely a
modern kereskedelem elméletből és a térbeli közgazdaságtanból kinövő elméletéből nevezett
Krugman

„új

gazdaságföldrajznak”

(New

Economic

Geography)

sokkal

inkább

közgazdaságtudomány, mint földrajztudomány. Mészáros Rezső a „földrajzi gazdaságtan"
kifejezést használja rá. (Mészáros, R. 2000). A „földrajzi gazdaságtan” kialakulása azzal volt
indokolható, hogy a valós helyek földrajzi elemzése immár elképzelhetetlen az alapvető
közgazdasági fogalmak, a piacgazdaság lényegi folyamatai nélkül.
A geopolitika kapcsolódó interdiszciplináris tudományterületek között a földrajz domináns
szerepet játszik (Kaplan, R. 2013). Yves Lacoste például rámutat arra is, hogy a földrajz, mint
tudomány és annak ágai, mint a gazdaságföldrajz, a népességföldrajz, nem tudnak
függetlenedni a gyakorlati céljuktól (Lacoste, Y. 1990).
A geopolitika tehát lényegét tekintve egy olyan elemző módszer, amely egy meghatározott
földrajzi térben felmerülő kihívásokat azok teljes sokrétűségében próbálja megragadni. A
geopolitika döntő fontosságú szerepe abban áll, hogy az egyes tudományterületek által
összegyűjtött adatokat egységes képpé foglalja össze (Mező, F. 2006).
A geopolitikának biztosítania kell, hogy pontos képet adjon az egyes országok és nemzetek,
valamint térségek földrajzi körülményeiről, a történelmi fejlődésükről, az egyes régiók etnikai
jellegéről, kapcsolatáról, az anyagi és szellemi erőforrásaikról, politikai célkitűzéseikről,
valamint az egyes térségek környezeti, ökológiai, gazdasági és társadalmi összefüggéseiről.
Tehát egy átfogó és valósághű képet alakítsunk ki a világról.
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2.2 A geopolitikai gondolkodás fejlődése és a geopolitikai iskolák
2.2.1. A szociáldarwinista irányzat
A geopolitikai tudomány két előfutára Friedrich Ratzel (1844-1904), valamint a svéd Rudolf
Kjellen (1864-1922) volt. Amíg Ratzel a természettudomány oldaláról közelített és az államok
magatartása és cselekvése közötti összefüggések feltárását vizsgálta, addig Kjellen a
társadalomtudományok felől tanulmányozta a földrajzi folyamatokat. Mindketten a szociáldarwinista irányzat képviselői voltak. A geopolitika kifejezést először Kjellen használta
(Parker, G. 1998). Ratzel nevéhez fűződik viszont a társadalomföldrajz (antropogeographie)
elnevezés miközben a politikai földrajz létrejöttét szintén az 1897-ben megjelent „Politikai
földrajz” c. munkájához kapcsolhatjuk. Az organikus államelméletében pedig a szerző a térbeli
növekedés és terjeszkedés terén von hasonlóságot az élő organizmusok és állami
képződmények között (Hajdú, Z. 1998).
A geopolitika, mint az állam, a földrajzi tér és a politikai hatalom viszonyát sajátos nézőpontból
és módszertani arzenállal vizsgáló tudomány 1916-ban nyerte el nagykorúságát, lépett az
önállóság útjára és vált a nemzetközi viszonyok elemzésének egyik meghatározó
paradigmájává. Rudolf Kjellen meghatározása szerint „A geopolitika az államnak, mint
földrajzi szervezetnek és térbeli jelenségnek az elmélete; azt vizsgálja, hogy az állam mint tér,
hogyan működik. Mint politikatudomány mindig az állam egységét tartja szem előtt.
A geopolitika az állam, mint földrajzi organizmus térbeli megnyilvánulásának a tudománya”
(Kjellen, J. R. 1917). Kjellen tehát térben elhelyezkedő élő szervezetnek tekintette az államot.
A geopolitika elméletét pedig tudomány rendszertanilag a politikatudomány részét képező
államelméletnek tartotta. Rudolf Kjellén az országokat öt fő erőtényezőre építette: a politkai
földrajzi tényező, a néperő, a gazdasági erő, a szociális struktúra és az államkormányzati erő.
Friedrich Ratzel felfogása szoros rokonságot mutat Rudolf Kjellénnel. Ratzel szerint
„A geopolitika a földrajzi feltételeknek és sajátosságoknak, különösképpen pedig a nagy terek
államok életére gyakorolt hatásának a tudománya; az egyén és az emberi társadalom lakott
tértől való függését vizsgálva állítja, hogy a földrajz törvényei a meghatározóak. Hozzájárul a
politikai

viselkedés

és

kormányzás

földrajzi

értelemben

vett

meghatározásának

szükségességéhez” (Ratzel, F. 1897).
A szociáldarwinista irányzat képviselői tehát azt vizsgálták, hogy milyen hatást gyakorol az
államok gazdasági-társadalmi fejlődésére, nemzetközi kapcsolatrendszerére, világpolitikai
súlyára a földrajzi elhelyezkedés, a domborzat és a klíma (Szilágyi I. 2018) Az ő elméletüket
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fejlesztette tovább Karl Ernst Haushofer (1869-1946). A német geopolitika kiemelkedő
személyisége volt, aki az organikus államkép és geopolitikai felfogás átvételével és
továbbgondolásával megalkotta a pánrégiók fogalmát, és részletesen vizsgálta azok
sajátosságait.
A pánrégiók elméletének megalkotása során Haushofer a pánamerikanizmus gondolatából
indult ki, melynek következtében a Földet négy nagy pánrégióra osztotta fel, amelyek további
kisebb egységekre, magterületekre és perifériákra (szatellit államok) bontott. A magterületeket
Németország, Oroszország, Japán és az Egyesült Államok jelentették, amelyek, mint vezető
hatalmak, a világ egymással vetélkedő centrumtérségeinek élén álltak. Pánamerika esetében az
USA a vezető nagyhatalom, az Afrikát is magába foglaló Páneurópa (Eurafrika) élén pedig a
kontinens központi hatalma, Németország áll. A pánorosz területeken a Szovjetunió volt a
meghatározó hatalom, Pánázsiában, elsősorban Kelet- és Délkelet-Ázsiában ugyanakkor
Japáné a vezető szerep. Haushofer koncepciója a világ észak-déli vonalak mentén való
újrafelosztását és a német nagyhatalmi törekvéseket szolgálta, ezért a későbbiek során komoly
kritikák tárgya lett. A német professzor meghatározó fontosságúnak tartotta a hatalmi tér
kiterjedésének, nagyságának és az államok térbeli növekedésének a szerepét, az országok és
birodalmak életében (Függelék 1. ábra).

2.2.2. A geostratégiai irányzat
A geopolitika, mint önálló tudományág kialakulása terén fontos szerepet játszott a geostratégiai
irányzat, amely nagyhatalmi, birodalmi érdekekhez kötődött. A történelemben és a jelenben
(tér-idő) a stratégiai folyamatok földrajzi-térségi aspektusait vizsgálták. A geopolitikai irányzat
jelentőségét adja, hogy olyan területekkel foglalkozott részletesen, amelyek révén később
hozzájárul a 20. század második felében a nemzetközi rendszer elméleti megalapozásához,
értelmezéséhez és magyarázatához. A geostratégiai irányzat képviselői az angol geopolitikai
iskolához köthetőek, amely a 19. század végi és 20. századi brit és amerikai gondolkodók
művein alapszik. Ezek eleinte főként a tengerek és a kontinensek feletti hatalom megszerzéséről
szóló geostratégiai célkitűzésekre összpontosítottak, a későbbi koncepciók viszont már
leginkább a világhatalom és a demokrácia fenntartásának célját tartották szem előtt.
Az angolszász geopolitikai gondolkodás és a geostratégia jelentőségét az idők során számos
meghatározó koncepció bizonyította, mint például Alfred Thayer Mahan a tengerek
jelentőségéről szóló tézise, Sir Halford Mackinder 100 éve megalkotott Heartland és
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Világsziget elmélete; valamint Nicholas Spykman, a 21. század során pedig Saul Bernard
Cohen munkássága.
Alfred Thayer Mahan (1840–1914) megfogalmazása szerint egy országnak elengedhetetlenül
szüksége van arra, hogy erős flottával rendelkezzék, illetve, hogy a világ stratégiailag fontos
területei felett ellenőrzést gyakoroljon. A tengeri hatalom megteremtéséhez hat szükséges
feltételt határozott meg: az előnyös földrajzi elhelyezkedést; (a megfelelő partvonal, a
természeti erőforrások és a kedvező klímát) a területi kiterjedést; a népességszámot, az ott lakó
népek lelki alkatát; valamint az ország kormányzatának jellegét (Mahan, A. T. 1890).
Az angolszász geopolitika legfontosabb geopolitikai gondolkodójának a skót származású, brit
John Halford Mackinder (1861–1947) számít. Mackinder „magterület-elmélete” (Heartland)
révén vált híressé, amelyben a világot egy az Ázsia és Kelet-Európa egyes részeit magába ölelő
magterületre, vagy kulcsövezetre (Pivot Area), egy a mai Németországot, Ausztriát,
Törökországot, Indiát és Kínát felölelő belső peremívre (Inner Crescent), illetve egy NagyBritanniát, Dél-Afrikát, Ausztráliát, az Egyesült Államokat, Kanadát és Japánt magába foglaló
külső peremívre (Outer Crescent) osztotta fel. Az elméletében megfogalmazottak szerint a
magterületnek, avagy a kulcsövezetnek óriási stratégiai jelentősége van. Végkövetkeztetése
szerint a magterület feletti irányítás egyet jelent a világ feletti uralommal. Mahantól eltérően
tehát Mackinder a szárazföldi területek fontosságára helyezte a nagyobb hangsúlyt a
nemzetközi kapcsolatokban fennálló erőviszonyok értelmezése során (Wilhelm, B. 2017).
Mackinder, a brit birodalom érdekeinek védelmében a földrajz, a történelem, valamint az
európai és az ázsiai civilizációk összekapcsolásával és a közöttük lévő összefüggések
bemutatásával kidolgozta a kulcsövezetről, a magterületről, valamint a Földközi-óceáni
Szövetségről és a Léna-vidékről szóló elméletét (Függelék 2. ábra).3 Mackinder a nemzetközi
viszonyok alakulása szempontjából döntő fontosságúnak tartja az államok földrajzi
elhelyezkedését, és a technikai fejlődés által is befolyásolt földrajzi térnek és sajátos
jellemzőkkel rendelkező övezeteknek a szerepét. Három tudományág (földrajz, történelem és
nemzetközi viszonyok elmélete) összekapcsolásával és interdiszciplináris megközelítésével a
második világháború utáni nemzetközi rendszer egyik megalapozójának tekinthető. Mackinder
munkásságához társítjuk a politikai földrajz és a geopolitika geostratégiai jellegének
kialakulását. A mai napig bárki, aki világméretű geostratégiákat megfogalmaz, mindenki

3

Földközi-óceáni Szövetségről szóló elméletében Mackinder a második világháború közepén már a későbbi
NATO országok szoros politikai, katonai, gazdasági együttműködését vízionálta, ezzel együtt a Léna-vidéket,
vagyis a Léna folyótól keletre eső területet már nem tekintette a magterület részének. (Mackinder, H. J. 1943)
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a „Heartland”, is Mackinderhez kapcsolódik, miszerint: „Aki uralja Kelet–Európát, parancsol a
Heartlandnek; Aki uralja a Heartlandet, az parancsol a Világszigetnek; Aki uralja a
Világszigetet, az parancsol a Világnak.” (Mackinder, H. J. 1919.)
Mackinder leghíresebb tanulmánya „A földrajz, mint a történelem kulcsa” címmel jelent meg,
amelyet a brit Királyi Földrajzi Társaság 1904. január 25-én megtartott ülésén olvasott
fel. (Mackinder, H. J. 1904.). Európa és Ázsia politikai elemzése kapcsán Mackinder arra
keresett választ, hogy a földrajzi és a történelmi folyamatok, főbb események között milyen
összefüggések lehetségesek. Tőle származik az Eurázsia politikai fogalom, amely nem csak
egyszerűen arra utal, hogy földtani értelemben Európa és Ázsia egy kontinens, hanem
kiemelten arra, hogy Európa és Ázsia népei, államai képezik a világhatalom központját. Az
Európa és Ázsia közötti civilizációs konﬂiktust tanulmányozva megállapította, hogy a világ
történelmének kulcsövezete (Pivot Area) Oroszországnak az Uraltól közel a Csendes-óceánig
terjedő hatalmas térsége, amely „ugyan elérhetetlen a tengeri közlekedés számára, de a múltban
nyitva állt a lovas nomádok előtt, és napjainkban kialakulóban van a vasúti
hálózata”. (Mackinder, H. J. 1904.)

2.2.3. A geopolitikai gondolkodás fejlődése 1945 után
Nicholas John Spykman (1893–1943) is a mackinderi megközelítést használta kiindulási
alapul. Spykman azonban nem értett egyet azzal az állítással, hogy a világ ellenőrzéséhez a
magterület elengedhetetlenül szükséges lenne. Az ő megállapítása szerint ugyanis az európai,
közel-keleti, illetve ázsiai, tengerparti sávban elhelyezkedő országok alkotta peremterület
(Rimland) felett gyakorolt irányításnak van döntő szerepe a világ feletti ellenőrzés
megszerzésében. Az Egyesült Államoknak pedig biztonsága megőrzése érdekében arra is
szüksége van, hogy Európában fennmaradjon az erőegyensúly. Mahanhez és Mackinderhez
hasonlóan Spykman is egy bizonyos területre, illetve ennek sajátos vonásaira – például
demográfiai súlyára, természeti erőforrásaira, valamint ipari fejlettségére fektet nagyobb súlyt.
Spykman 1944-ben a „The Geography of the Peace” (A béke földrajza) írt munkájával
bizonyította, hogy Mackinder Heartland koncepcióját, Mahan tengeri hatalomról szóló
elméletét, továbbá az Egyesült Államok világuralmi szerepéről szóló elméletét sikeresen
ötvözve egy egységes geostratégiai rendszert hozott létre. Spykman tézise szerint: „Aki
uralkodik a peremterületen, kormányozza Eurázsiát; aki kormányozza Eurázsiát, uralkodik a
világ sorsa fölött.” (Spykman, N. J. 1944.) Spykman a part menti szigeteket és sziget26

kontinenseket Japán valamint Nagy-Britannia kivételével világhatalmi szempontból nem tartja
releváns tényezőnek. A második világháború́ utáni új nemzetközi rendben ezért az USA
globális jelenlétével és a magterületet körülvevő, a peremterületet erősítő, az amerikai kontrollt
biztosító szövetségek rendszerével kell számolni Európában, a Távol-Keleten és a világ
valamennyi térségében egyaránt (Függelék 3-4. ábrák).
A második világháborút követően a brit geopolitika lehanyatlott, az amerikai geopolitikai
gondolkodóknak viszont egyre határozottabb elképzelésük alakult ki arról, hogy országuknak
milyen stratégiát kellene követnie. 1947-ben például George Kennan (1904–2005)
megfogalmazta az amerikai feltartóztatási politikát. George Kennan elképzelése szerint az
Egyesült Államoknak a Szovjetuniót fel kell tartóztatnia, amennyiben pedig úgy adódik, a
fejlődő országoknak nyújtott gazdasági és egyéb támogatások révén a konfrontációt is vállalnia
kell vele (Kennan, G. 1947).
A geopolitikai gondolkodás a 1946-1970 között nem kapott jelentőséget, majd a francia és az
amerikai új geopolitikai iskola jelent meg. Ennek az iskolának a képviselői voltak Geoffrey
Sloan és Colin Gray, valamint Henry Kissinger, és a lengyel származású, de Amerikában élő
és alkotó Zbigniew Brzezinski. Peter Taylor és Colin Flint a politikai földrajzról alkotott
munkájukban már világrendszerekről és világmodellekről írnak.
Henry Kissinger 1979-ben például az összekapcsolás elméletével gazdagította az addigi
tudományos megközelítések sorát – bár ez a gondolat már inkább átvitt értelemben
kapcsolódott a területek feletti befolyás célkitűzéséhez. Zbigniew Brzezinski (1928–2017)
elképzelése szerint pedig az Egyesült Államok csakis úgy tudja folytatni a Szovjetunió
feltartóztatás érdekében folytatott politikáját, ha ellenőrzése alá vonja az olyan tengelyponti
országokat, amelyek földrajzi helyzetüknél fogva gazdasági és katonai szempontból is
fontosnak számítanak.
A 20. században az Eurázsia politikai fogalom Brzezinskinél mint az „eurázsiai sakktábla”
jelenik meg, s amely az USA Eurázsia felé irányuló geostratégiai célkitűzéseit foglalja össze
(Brzezinski, Z. 1999). Eurázsia a 2000. évtől kialakuló új orosz geopolitika központi eleme is
egyben, ugyanis a neo-eurázsiaiság, vagyis az új bipolaritás kialakítása – az eurázsiaiság
szemben az atlantizmussal – a jelenlegi orosz nagyhatalmi törekvések kiemelt tényezője
(Dugin, A. 2004). Eurázsia nem csupán egyedülállóan kedvező földrajzi-stratégiai pozíciójának
köszönheti geopolitikai fontosságát. E makrorégióban él a föld lakosságának 70%-a, itt állítják
elő a világ bruttó nemzeti össztermékének 60%-át, és itt áll rendelkezésre a világ ismert
energiatartalékának 75%-a. A huszonegyedik század első felében e térségben található́ a
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dinamikusan fejlődő, nagyhatalmi és regionális hatalmi befolyásra és szerepre törő államok
többsége: Kína, India, Japán, Indonézia, Törökország, Dél-Korea, Oroszország, Irán,
Franciaország, Németország stb.
Az eurázsiai sakktábla különböző mezőin az amerikai hegemónia megtartása, fenntartása,
érvényesítése és alakulása szempontjából Brzezinski szerint öt geostratégiai játékos
(Németország, Franciaország, Oroszország, India, Kína), több geopolitikai pillér (Ukrajna,
Törökország, Azerbajdzsán, Irán és Dél-Korea), valamint potenciális geopolitikai játékos
(Nagy-Britannia, Üzbegisztán, Kazahsztán, Pakisztán, Thaiföld, Tajvan, Japán és Indonézia)
van. Az amerikai geopolitika számára legfontosabb az eurázsiai gazdasági és geopolitikai erőtér
feletti politikai hatalomgyakorlás. Brzezinski szerint az USA számára a legveszélyesebb
geostratégiai forgatókönyv az lenne, ha létrejönne egy „Kínából, Oroszországból, esetleg
Iránból álló nagykoalíció” (Brzezinski, Z. 1999). 4
Brzezinski koncepciójával rokon vonásokat mutat Paul Kennedy és munkatársai által felvázolt
tengelyállamok elmélete. Az 1996-ban született tanulmányban kifejtettek szerint öt évvel a
Szovjetunió összeomlása után az Egyesült Államoknak még nem sikerült kialakítania
külpolitikája általános irányvonalát. Kennedy azt állítja, hogy az USA biztonsága egy
anarchikus, és decentralizált világban már nem a kommunizmus fennmaradásától, vagy bukásától függ. A kihívások nagy száma és intenzitása ugyanakkor átfogó stratégia kidolgozását
teszi szükségessé. Ebben a helyzetben az USA-nak hosszú távon érvényes és stabil prioritás és
célrendszer meghatározására van szüksége. Vitán felül áll, hogy kiemelkedő jelentősége van az
Európához, Japánhoz, Oroszországhoz és Kínához fűződő viszonynak. Az Egyesült Államok
nemzeti érdekei szempontjából azonban fontosnak tekinthetők a világ más térségeinek,
különösen a fejlődő országoknak a stabilitása. „Az USA-nak koncentrálnia kell erőfeszítéseit
az országok egy olyan kis csoportjának támogatására is, amelyek helyzete bizonytalan és
amelyek jövője mélyen érinti az Egyesült Államokat, és amelyek az USA-t körülvevő
régiókban találhatók: ezek a tengelyállamok” (Kennedy, P. 1999).
Zbigniew Brzezinski és Paul Kennedy fentebb kifejtett koncepciójával rokon felfogást jelent és
ahhoz hasonló vonásokat mutat Saul Bernard Cohen 2009-ben megjelent „Geopolitics: The
Geography of International Relations” (Geopolitika: A nemzetközi viszonyok földrajza) című
monográfiájában a 21. század elejének négy geostratégiai övezetéről, birodalmáról készített
4

Hasonlóan vélekedik Mackinder, 1904-ben megjelent „A földrajz, a történelem kulcsa” tanulmányában
(Mackinder, H. J. 1904), hogy a Brit Birodalom akkor fogja elveszíteni világhatalmát, ha a Oroszország és Kína a
szárazföldön összekapcsolódik. Ugyanebben az évben készül el a transzibériai vasútvonal, amely Oroszországot
átszelve érkezik meg a Csendes-óceáni Vlagyivosztok kikötőjébe
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elemzése. Cohen kereskedelem-függő tengeri birodalomról, eurázsiai kontinentális övezetről,
kelet-ázsiai birodalomról és az India által vezetett, befolyásolt, Indiai-óceáni övezetről beszél.
A geostratégiai birodalmakon, nagyrégiókon belül geopolitikai nagytérségek, geopolitikai
régiók, ütközőzónák (Shatterbelts), konfliktus zónák (Compression Zone) és kapurégiók
(Gateways) találhatók. A geostratégiai és geopolitikai régiókhoz vezető államok, nagyhatalmak
tartoznak (Függelék 5. ábra). A 21. század első negyedéről a Cohen által készített geopolitikai
elemzés hét nagyhatalmat, hatalmi központot – az Egyesült Államokat, Brazíliát, az Európai
Uniót, Oroszországot, Indiát, Kínát, Japánt – nevesít (Cohen, S. B. 2009).

2.3. Új funkcionális paradigma – a geoökonómiai gondolkodás
2.3.1. A geoökonómia és a kritikai geopolitika jelentősége
Az 1990-es évek eleje mind a világpolitikában, mind pedig a világgazdaságban alapvető
változásokat hozott, és megkezdődött egy globális világgazdasági korszak. Ebben az új
korszakban a nagyhatalmak katonai versengése helyett világ fokozódó globalizálódása került a
társadalomtudományok kutatásainak előterébe, s mindez új szemléletű politikai földrajzi és
geopolitikai kutatásokat indított el (Bernek, Á. 2018). A világ legfontosabb folyamatai már nem
kizárólag a nemzetállamok szintjén valósulnak meg, hiszen az egyes államok közötti gazdasági
tranzakciók egyre jobban háttérbe szorultak a globális gazdasági folyamatokhoz képest.
A globális világban, ebben a felfogásban és időszakban a tér nem számít, a távolságok szerepe
csökken, és a Föld összeszűköl. Richard ’O Brian 1996-ban megjelent munkájában a „földrajz
halálát” vizionálta, hiszen az internet elterjedésévével azt a korszakot éljük, ahol az egyik
helyről a világ másik részébe másodpercek alatt tudunk kapcsolatot teremteni. Természetesen
a világgazdasági szereplők, a transznacionális vállalatok, a nemzetközi pénzügyi folyamatok is
határozott térbeliséggel rendelkeznek. A földrajz szerepe nemhogy nem szűnt meg, hanem épp
ellenkezőleg egyre fontosabbá vált, ahogy Robert D. Kaplan a „The Revenge of Geography”
(A földrajz bosszúja) könyvében is fogalmaz (Kaplan, R. 2013).
A világgazdaság átalakulása, a politikai viszonyok átrendeződése, a technológiai fejlődés
előretörése, a környezetvédelmi kérdések és a társadalmi kérdések miatt is a politikai
földrajzban is egy új paradigmaváltás kezdődött el 1995-ben A „Global World Re-ordering
Political Space” azaz Globális világ (Anderson, J.– Brook, C.– Cochrane, A. 1996) könyv
legfontosabb konklúziója, hogy a globális politikai tér átrendeződik. Ehhez az átalakuló
politikai szemlélelthez kapcsolódik egy új típusú geopolitikai megközelítés is, az ún „kritikai
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geopolitika”, amely a fegyveres beavatkozások területi terjeszkedése helyett egyre inkább
kulturális és gazdasági tartalommal bír. Edward Luttwak ezt a gazdasági szemléletű kritikai
geopolitikát nevezte geoökonómiának (Luttwak, E. 1990).
A kritikai geopolitikai irányzat megjelenését a geográfus és a politikai földrajz nemzetközi
szakmai közössége a virginai egyetem kutatójához, Gearoid O Tuathail 1986-ban megjelent
tanulmányához köti. „A geopolitika visszatér és ez jelentős elemét képezi a politikai földrajz
megújulásának... Ez a feltámadás, bár sokáig váratott magára, a jelenség jelentős, kritikai és
nem nacionalista vizsgálatát jelenti...Sokan folytatják a mackinderi kutatási hagyományokat és
politikai javaslattévő szerepét hangsúlyozzák.... Ők lényegét tekintve a gyakorlati geopolitikát
képviselik. Ennek szükséges és kívánatos elemeit az uralom és az ebben foglalt politikai
etnocentrizmus és normatív kutatási felfogás jelenti. A másik megjelenő geopolitikai
perspektívát sokkal inkább a kritikai aspektus jellemzi. E perspektívából megfogalmazott több
kutatás érintette a geopolitikát... de egyik sem vizsgálta a jelenkori geopolitika sajátos formáját
és természetét” (O Tuathail, G.1986).
A kritikai geopolitikára a legkevésbé tekintenek, mint a tér és a hatalom közötti összefüggés
vizsgálatára koncentráló elméletre. Elsősorban a tudástermelés, a tudásteremtés folyamatát
vizsgálják. Geopolitikai kérdés, hogy a nagyhatalmi érdedeket hogyan lehet gazdasági
eszközökkel érvényesíteni ebben az új globális világgazdasági korszakban.
Edward Luttwak értelmezésében „a geoökonómia nem más, mint a nemzetek közötti ősi
fegyveres rivalizálás folytatása új gazdasági eszközökkel, s így a háborút helyettesíti a
gazdasági versengés” (Luttwak, E. 1990). Azaz a klasszikus geopolitikai szemléletet felváltja
egy új „funkcionális diszciplina” a geoökonómiai megközelítés. Luttwak szerint a nemzetek
harca nem más, mint a világpiaci rivalizálás a minél nagyobb világpiaci részesedésért, amihez
stratégia szükséges.
A geoökonómiai gondolkodás másik vezéralakja a francia Pascal Lorot is a geoökonómiai
stratégiai jellegét emeli ki. „A geoökonómiai elemzések olyan gazdasági stratégiák –
elsősorban kereskedelmi stratégiák – kidolgozására irányulnak, amelyek révén a nemzetek
(nemzetállamok) képesek megvédeni saját nemzetgazdaságukat, illetve nemzetgazdaságuk
bizonyos ágazatait. Továbbá képesek segíteni saját nemzeti vállalataikat az új technológiák
megszerzésében, e vállalatok világpiacra irányuló termelésének fokozásában, e vállalatok
világpiaci részesedésének növelésében” (Lorot, P. 1999).
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Így a geoökonómia, amely a geopolitka, a gazdaságtudományok és a közgazdaságtudomány, a
gazdaságstratégia, a politológia, valamint a földrajz határterületén alakult ki, egyre fontosabb
jelentőséggel bír. A geoökonómia és a gazdaságföldrajz közötti különbség, hogy amíg a
gazdaságföldrajz a gazdasági tervékenységek térbeli elhelyezkedését tanulmányozza, addig a
geoökonómia a földrajzi tényezőkkel összefüggő államközi konfliktusokat, valamint a
gazdasági eszközrendszerekkel foglalkozik az egyes országok nemzetközi stratégiájában és
külpolitikájában (Cohen, S. 2009, ill. Simai, M. 2014).
A geoökonómiával a térbeliség is ismét egyre fontosabb szerephez jutott. Az IDB (InterAmerican Development Bank) Amerikaközi Fejlesztési Banknak 2000-ben megjelent
tanulmánya az „Is geography destiny?” (Sorsdöntő-e a földrajzi fekvés) címet adták (Gallup, J.
L. – Gaviria, A. – Lora, E. edt. 2003). A tanulmány kifejti, hogy a földrajzi tényező, a térbeliség
és egy adott közösség „elhelyezkedése” mindig is fontos volt és a jelenlegi feltételrendszerben
igen lényegessé vált. 2003-ban Peter Dicken angol közgazdász „Global Sift” művében –
amelynek alcíme „A világgazdaság térképének átalakulása” volt – túlzottnak tartotta a
globalizációnak tulajdonított változásokat, és hangsúlyozta annak tér- és időbeli
egyenlőtlenségeit (Dicken, P. 2003).
2009-ben a Világbank éves jelentése, amely a „Reshaping economic geography” címet viselte
és szintén a gazdaságföldrajz átformálásának következményeiről írt (World Bank, 2009).
A geoökonómiai kutatások további művelői a szerb Blagoje Baic (Babic, B. 2009), Savona és
Jean (Savona, P. – Jean C. 1995), az orosz Kocetov (Kocetov 2006), és a geoökonómiával
foglalkozó közgazdászok közül az indai Jagdish Shet és Rajendre Sisodia (Sheth, J. – Sisodia
R. 2006). Magyaroroszágon Bernek Ágnes, Mező Ferenc, voltak az elsők, akik geoökonómiai
cikket írtak (Bernek Á. 2010, Mező F. 2006). Klaus Solberg Soilen (Soilen, K. S. 2012) az
erőforrások beépítésével és a verseny fontosságának hangsúlyozásával bővíti a geoökonómia
definícióját.5
A globalizálódó, a világgazdaságban, a geoökonómia mellett különösen fontossá vált az ún.
„geogazdaság” jelentésének meghatározása és ebben a tekintetben az azerbajdzsáni szerző
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„a geogazdaságtan a nagyhatalmi játszmák új eszköze, azokat a világgazdasági játszmákat írja
le, amelyek a Föld erőforrásainak megszerzése és a hatalmi központok erőviszonyainak
meghatározására irányulnak” (Gasmili, V. 2015). Szerinte a geogazdaság egyaránt magában
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Soilen geoökonómiai definíciója szerint az „erőforrások térbeli, kulturáis és stratégiai összefüggéeinek
elemzése azzal a céllal, hogy fenntartható versenyelőnyökre lehessen szert tenni”. (Soilen, K. S. 2012)
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foglalja az űrgazdaságot, az erőforrásokért folyó harcot, az energia és ásványkincsek
kitermelésért folyó versenyt.
Gasimli szembeszáll Daren Acemoglu és James Robinson 2013-as állításával, akik a „Miért
buknak el nemzetek?” c. könyvükben azt állítják, hogy az országok felemelkedése
szempontjából nem számít a földrajzi helyzet, hiszen minden az intézményrendszer fejlettségén
és tisztaságán múlik (Robinson, J. – Acemoglu, D. 2013). Megvizsgálta, hogy a nagyhatalmak
és az erőközpontok történelme során miként fejlődtek és növekedtek az adott országok, és arra
a felfedezésre jutott, hogy a kor technológiájának, innovációinak és innovátorainak szerepe
mindig nagyon fontos volt. „Az élet ma már nem csak a termőföldtől vagy a földfelszín alatt
megbúvó ásványkincsektől függ, hiszen egy ország gazdasága a termelékeny szekunder,
tercier, sőt, kvaterner szektoroknak, illetve a színvonalas oktatásnak, a kutatás-fejlesztési
projekteknek köszönhetően is felvirágozhat” (Gasmili, V. 2015).
2.3.2 Új geopolitika szükségessége és annak legfőbb célkitűzései
A 21. század elején a geopolitika leíró módszere eltűnt, mivel Edward Luttwak (Luttwak, E.
1990) szerint a nyugati világrend a politikai nézeteit a geopolitikáról a geoökonómiára helyezte
át. A geoökonómiai korszak nem harmonikus egymásrautaltságot jelent, hanem egy folyamatos
államok közötti együttműködést, vagy éppen rivalizálást. Geopolitika a globális tér tudománya,
földrajza, hatalmi eszköze. Éppen ezért a modern geopolitika tudományként határozható meg,
hiszen nemzetközi presztízsét úgy hozta létre, hogy az előre meghatározott földrajzi térben, az
államok területi látványában keresi a feszültségeket, meghatározva ezáltal a globális tér
határait. A geopolitika nem határterület, hanem egy átfogó jellegú tudomány, mely számos más
tudományterület eredményeit állítja összefüggésbe, hogy aztán azokról egy összefüggő
komplex képet adjon (Mező, F. 2006).

32

3. FEJEZET
Geopolitikai tényezők és struktúrák:
A földrajz és a helyek szerepe a geopolitikai tényezőknél
3.1. A geopolitikai tényezők osztályozása
Szapáry György szerint egy adott ország geopolitikai erejét az alábbi geopolitikai tényezők
határozzák meg: a kiterjedés, az elhelyezkedés, a tengerpartok nagysága, a népesség, a GDP és
gazdasági fejlettség, a katonai erő, a természetes nyersanyagok, az oktatás és az innováció,
a kereskedelemben betöltött szerepkör és az exportált termékek szerkezete (Szapáry Gy. 2017).
Carlos Manuel Mendes Dias 2005-ben írt „Geopolitika” c. könyvében (Dias, C. M. M. 2005)
hat tényezőcsoportot különböztet meg, ezek a fizikai tényezők, emberi tényezők, természeti
erőforrások, közlekedés-kommunikációs tényezők, technológiai tényezők, és a strukturális
tényezők. Carlos Manuel tényezőcsoportjait és a tényezőcsoportok összetevőit továbbgondolva
a fizikai tényezőket és természeti erőforrásokat (nyersanyagok, ásványkincsek), valamint a
technológiai

tényezőket

és

a

közlekedési-kommunikációs

tényezőket

összevonva

(konnektivitási tényezők elnevezésével) négy fő geopolitikai tényezőcsoportot lehet
körvonalazni:
1. Természeti (fizikai) tényezők és erőforrások
a. kiterjedés, elhelyezkedés, alakzat, morfológia, földfelszín, növényzet, éghajlat,
b. energia, ásványkincsek és élelmiszer
2. A demográfiai és humán tényezők
a. lakosságszám, népsűrűség, népesség növekedési indexe, lakosság összetétele,
életminőség, nyelvi, oktatási kulturális tényezők.
3. A strukturális tényezők
a. politikai viszonyok, szociális viszonyok, gazdasági szerkezet, katonai erő, egyéb
tényezők
4. Technológia és konnektivitási tényezők
a. technológia
b. szállítási és hírközlési rendszer, elérhetőség
c. infrastruktúra (tengeri, szárazföldi és légi közlekedés)
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Ahhoz, hogy meghatározzuk az egyes országok geopolitikai helyzetét és ezáltal a geopolitikai
szerkezeteket vagy struktúrákat, mind a négy tényezőcsoportot együttesen kell értékelnünk.
Egyaránt számít az országok alakja, formája, nagysága, területi dimenziója, elhelyezkedése,
morfológiája, éghajlata, természeti erőforrásai, a közlekedésük és összeköttetésük,
tudományos-technológiai fejlettségük, innovációjuk, a politikai, gazdasági, szociális
viszonyaik, a katonai erejük, kulturális, tudományos és intellektuális jellegük.
Ezek a geostratégiai tényezők hasonlóságot mutatnak a klasszikus katonaföldrajzi
értékelésekkel, amelyek azt vizsgálják, hogy milyen kapcsolat van az adott régió, övezet, ország
társadalma és az általános földrajzi, természeti, társadalmi és gazdasági tényezőik között (Dias,
C. M. M. 2005). Ezen tényezők figyelembevételével és értelmezésével megérthetjük az egyes
országok hosszú távú döntéseit, és az összefüggéseik vizsgálatával feltárhatjuk az új világrend
jellemzőit, majd az egyes szereplők reakcióit, válaszait is. Ezek a geopolitikai tényezők, kódok
és az ebből felépülő struktúrák az egyes országok (városok) és földrajzi helyek igazi építő
kövei. Richard Muir „Political Geography” c. munkájában a hatalom hat formáját különbözteti
meg: ez alapján beszél morfológiai, demográfiai, gazdasági, katonai, szervező, valamint
külpolitikai hatalomról (Muir, R. 1997).
3.1.1 Természeti (fizikai) tényezők és erőforrások
Amikor a geopolitikai világrendről beszélünk, azt feltételezzük, hogy a világunk egy zárt
rendszer, amely egyensúlyra törekszik (Szilágyi, I. 2018). Az egyes építőelemek (országok,
földrajzi

helyek,

vagy

városok)

közötti

kapcsolat

ugyanolyan

fontos.

Az

első

tényezőcsoporthoz – azaz a természeti (fizikai) erőforrások tényezőkhöz – tartozik, hogy hol
található az ország, mekkora a kiterjedése, milyen a viszonylagos helyzete más területekhez
képest, tengerparton fekszik, vagy a szárazföld belsejében, milyen a vertikális tagoltsága,
alakja, éghajlata, talajadottságai, geomorfológiai, geológiai felépítése, milyen nyersanyag- és
ásványkincsekkel rendelkezik?
A természeti (fizikai) tényezőknél fontos az egyes országok mérete, helyzete, elhelyezkedése
(Függelék 6-7. ábrák) és térbeli kiterjedése, amelyek jelentősen befolyásolják a geopolitikai
mozgásteret. Fontos tényező a szomszédos országokhoz fűződő jó kapcsolat és az, hogy az
egyes hatalmi centrumok és gazdasági központok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, milyen az
infrastrukturális kapcsolatrendszerük minősége. Előnyösnek fogható fel a tengerparti pozíció,
amely a földrajzi szempontok mellett, kommunikációs és az anyagi javakhoz való hozzáférés
tekintetében is pozitívumot jelent. Egy ország alakja, formája is befolyásolja a geopolitikai
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mozgásterét, mivel azt csökkentheti, adott esetben növelheti a biztonsági zónák jelenléte,
esetleges hiánya. Valójában a kompakt struktúrával és természetes határokkal rendelkező
államok tekinthetők ideális szerkezetűeknek. A földfelszín sajátosságai szintúgy behatárolják a
geopolitikai szereplők lehetőségeit, mozgásterét. Csakúgy, mint a domborzati viszonyok, a
növényzet, az éghajlat, a tengeri és vízi utak, a csatornák, tengerszorosok, speciális státuszú
térségek birtoklása, a légtér ellenőrzése, vagy az arra való képesség. Ugyanakkor a természetes
határok (hegységek, hegységláncok) jobban védhetők (Szilágyi I. 2018). Civilizációk
találkozási zónájában húzódó választóvonalak adott esetben előnnyel, olykor hátránnyal járnak,
hiszen például a Himalája évszázadokig elvágta egymástól a történelem két legfontosabb
civilizációját: Kínát és Indiát.
Méretük alapján a világ 10 legnagyobb országa, Földünk 64 %-án fekszik és a többi ország
foglalja el a maradék 36 %-ot. Ma a világban 23 olyan ország van, amelynek területe
meghaladja az 1 millió négyzetkilométert. Az országok mérete azért is fontos, mert ha nagyobb
területtel rendelkeznek, akkor hosszabb tengerparttal is bírhatnak, valamint természeti erőforrás
tekintetében nagyobb előnyökre tehetnek szert. Fontos az is, hogy csak jól szervezett térstruktúra esetén érvényesül a nagyság. A világ 10 legnagyobb országa közül 4 található az
amerikai kontinensen (Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Brazília, Argentína), 4 Ázsiában
(Oroszország, Kína, Indonézia, Kazahsztán) 1 Afrikában (Algéria), valamint Ausztrália (World
Facts 2019). A természeti tényezők másik területi dimenziója a vertikális tagoltság, amelyről
megállapítható, hogy a szárazföld felszínének átlagmagassága 840 méter (tszf.), de geopolitikai
szempontból fontos, hogy a 0-500 méter közötti tengerszintfeletti magasságban találjuk a
népesség közel 80%-át.
Éghajlat és földrajzi övezetesség tekintetében Földünket a földrajzi zonalitás jellemzi, amely
leginkább az éghajlat, a növényzet, és a termesztett élelmiszerek tekintetében játszik
meghatározó szerepet. A földrajzi övezetesség, az Egyenlítőtől való távolság mellett azonban a
tengerektől való távolság és a domborzat is alakítja egy-egy terület éghajlatát, sőt a
tengeráramlások és maga az emberi beavatkozás is módosító tényezőknek számítanak.
Az éghajlat meghatározza a természetes növényzetet és a talajadottságokat, amely kihatással
van a mezőgazdaságra is. Az édesvizek jelentősége szintén fontos természeti tényezőnek számít
(az első emberi civilizációk is folyók menti civilizációk voltak). A világrend szerkezetének
megállapításában is fontos szerepe van a vízgyűjtő területnek, amely a közlekedés és a szállítás
révén szorosabb együttműködéseket eredményez.
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A mezőgazdasági tevékenységet az éghajlat, valamint a talajviszonyok szabják meg döntően.
Számos növény termesztésének elterjedési területe van határokkal korlátozva, így legnagyobb
termelőit is egy-egy éghajlati övezeten belül találjuk meg.6
A természeti erőforrások közé tartozik az energia, az ásványkincsek, valamint az élelmiszer. A
természeti erőforrások döntő befolyást gyakorolnak a geopolitikai szereplők helyzetére,
lehetőségeire, gazdaságpolitikájára és a nemzetközi kereskedelemben betöltött szerepére.
A jelentős nyersanyagkincsekkel bíró államok, mint például a legnagyobb kőolaj kitermelő és
exportáló országok a világpolitika formálásában is gyakran kiemelkedő szerepre tesznek szert.
A különböző becslések alapján kijelenthető, hogy a jelenleg ismert földgáz- és kőolajtartalékok
meghatározó része Eurázsia középső részén az ún. „stratégiai ellipszis” övezetében található,
(Függelék 8. ábra) amely hagyományosan a nyugati és az iszlám civilizáció határának minősül
(Rempel, H. 2006). Szilágyi István kutatásai szerint a Föld olajtartalékának 70%-a,
gázkészletének 65%-a ebben a zónában található (Függelék 9. ábra), az övezetén belül pedig
megkülönböztethetjük az 1 és 5 trillió m3, az 5 és 10 trillió m3, továbbá a 20 trillió m3-t
meghaladó tartalékkal rendelkező régiókat (Szilágyi I. 2018). A 21. században az
energiahordozók mellett az édesvízi készletek birtoklásának is egyre nagyobb a jelentősége,
hiszen meghatározhatja az adott régió jövőbeli fejlődését.
A ritkaföldfémek esetében (Függelék 10. ábra) hasonló a helyzet, ezek birtoklása legfőképpen
az űrkutatás és a kibertér meghódítása miatt nélkülözhetetlen. 2019-ben a legnagyobb
felhasználók között Kína, az Egyesült Államok, az EU és Japán említhetőek, viszont a
kitermelés 90%-a az elmúlt évtizedben Kínához köthető (Woodward, A. 2019), Bruno Macaes
(2019) úgy fogalmaz, hogy aki birtokolja a ritkaföldfémeket, az tekinthető a világ „urának.”
Az emberiség egy főre jutó energiafogyasztása 120-szorosára nőtt a vadászó-gyűjtögető
társadalmak óta. Az energiafelhasználás az emberiség fejlődésével nemcsak növekedett, hanem
egyre összetettebbé is vált. Az energia felhasználása rendkívül sokrétűvé vált, a rendelkezésre
álló energiahordozók azonban fajtájukban és mennyiségükben is korlátozottak maradtak.
Kezdetben kizárólag a biomassza hasznosítása volt jellemző, mégpedig étel vagy fa
formájában. Később a megújuló (víz-, szél-), fosszilis, majd a nukleáris energia is megjelent az

6

A fő tápláléknövény például a mérsékelt övezetben a búza, (Kína, India, USA, Franciaország, Oroszország,
Ausztrália, Kanada, Pakisztán), míg a rizs a csapadékosabb trópusi, szubtrópusi területek fő élelemforrása (Kína,
India, Indonézia, Vietnám, Thaiföld, Banglades, Mianmar). Még inkább az éghajlati tényezők köszönnek vissza
például olyan mezőgazdasági termékek esetében, mint a kakaóbab (főbb termelői Elefántcsontpart, Indonézia,
Ghána, Nigéria stb.) vagy a szőlő- és bortermelés (Spanyolország, Franciorszég, Olaszország, Dél-Afrika, USA,
Új-Zéland, Argentína).
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energiamixben. Ez az energiamix országonként széles skálán mozog a földrajzi, földtani
adottságok által meghatározott rendelkezésre álló energiaforrások és a fenntartható
energiagazdálkodási szempontok függvényében (Függelék 11-12-13. ábrák). Izland geológiai
adottságai lehetővé teszik, hogy a teljes energiafelhasználásának 78%-át geotermikus
energiából, a fennmaradó rész jelentős hányadát pedig vízenergiából fedezze, Dánia pedig
2014-ben már villamosenergia-fogyasztásának 39,1 %-át szélenergiából elégítette ki.
(Csizmadia N. 2016)
3.1.2 Humán és demográfiai tényezők
Az országok geopolitikai tényezői közül a demográfiának kiemelt jelentősége van, ezen belül
a népesség száma, népsűrűsége, a lakosság összetétele, életminősége, a vallási, nyelvi és etnikai
összetétele, az oktatási struktúra a legfontosabb tényezők. 2019-ben a világ népességének közel
60 %-a hét ország határain belül koncentrálódik (Internet World Stats). Az emberi tényezőnek
jelentős geopolitikai vonatkozásai vannak, hiszen a „nagyhatalmiság” egyik alapvető
kritériumát, kritikus tömegét a népesség nagysága, valamint a demográfiai jellemzők minősége
határozza meg. Emellett a lakosság számarányának, valamint minőségi mutatóinak alakulása is
kiemelkedő jelentőségű (Szilágyi I. 2018). A Föld népessége 1350 óta folyamatosan növekszik,
de a legnagyobb népességnövekedés az elmúlt évszázad középső évtizedeitől tapasztalható.
1950 óta a Föld népessége megháromszorozódott, ami 2019-ben elérte a 7,7 milliárd főt (World
Bank 2019).
4.

ábra: A Föld népességének izodemográfiai térkép ábrázolása

Forrás: ENSZ Népesedési Előrejelzése, IMF World Economic Outlook, 2016, Térkép: Benjamin
Hennig, www.viewsoftheworld.net.
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A 4.ábra térképén a Föld népességének területi eloszlását vizuálisan tudjuk csoportosítani. Az
első dolog, amit jól látható a speciális térképen, hogy Ázsia kiemelkedik a többi régió közül, a
Föld népességének mintegy 60%-át koncentrálva. A 10 legnépesebb ország közül, Kínában és
Indiában együtt 2,7 milliárd ember él, amely az egész világ népességének 36%-át teszi ki. A
sorban következő Egyesült Államokban, Indonéziában, Brazíliában és Pakisztánban együtt
körülbelül egymilliárd ember él. A 7. legnépesebb ország Nigéria, egyben a világ egyik
leggyorsabban növekvő lakosságával is rendelkezik, míg Banglades a világ egyik legsűrűbben
lakott országa (1.138,9 fő/km2). A tíz legnépesebb ország között Oroszország jelenik még meg
(Desjardins, J. 2019a).
Amikor 2011-ben a világ népessége elérte a 7 milliárdot, a „100people.org” megismételte
Donella Meadowsnak (1941–2001), az amerikai környezettudományok egyik úttörő
kutatójának 1990-ben végzett vizsgálatát. A világ népességének jellemzőit egy 100 főből álló
csoportra képezte le, bemutatva a világ népességének nemek szerinti, korcsoportos, valamint
kulturális és etnikai tulajdonságok szerinti megoszlását. Ha tehát a Földünket csak 100 fő lakná,
akkor ez esetben 50 nő és 50 férfi élne, akik közül 26 gyerek és 74 felnőtt lenne, közülük is
mindössze 8-an lennének 65 év felettiek. A százból 60-an élnének Ázsiában, 15-en Afrikában,
14-en Amerikában és 11-en Európában. Vallási tekintetben 33 fő lenne keresztény, 22 muszlim,
14 hindu, 7 buddhista, 12 egyéb vallású és 12 fő lenne ateista. Százból 48 személy napi 2
dollárnál is kevesebbet keresne, míg kettőből 1 gyermek szegénységben élne. 77 személynek
volna tető a feje felett, 23-an viszont hajléktalanok lennének. Csak 7 ember lenne, aki egyetemi
végzettséggel rendelkezik, 22-en birtokolnának vagy osztanának meg egymással számítógépet,
77-en használnának mobiltelefont, és 30 aktív internethasználó lenne (Csizmadia N. 2016).
Hans Rosling (Rosling, H. 2018) „Factfullness” (Tények) művében arra hívja fel a figyelmet,
hogy világunkban jobban állnak a dolgok annál, mint ahogy eddig gondoltuk, de a térképeink
és az ösztöneink is egyaránt túldramatizáltak. Véleménye szerint az a korábbi elképzelés, hogy
a fejlett és fejlődő országok csoportjaira osztjuk fel a világot, mára teljes illuzórikusnak tűnik,
hiszen, ha csupán az adatokat vizsgálnánk jelenleg csak 13 fejlődő ország maradna. Miközben
a világunk folyamatosan változik, a világképünk még mindig ugyanaz maradt, mint 30 évvel
ezelőtt, vagyis teljességgel elavulttá vált. Rosling statisztikusként azt vallja, hogy a számok
fontosak, de még fontosabbak, hogy megértsük a számok közötti összefüggéseket (Rosling, H.
2018). Az általa létrehozott „Gapminder” program lényege, hogy minden egyes gazdasági
mutató tekintetében időben és térben dinamikussá váló adatok azt mutatják meg, hogy egy adott
ország esetében egy indikátor hogyan változik az időben, és más országokkal összehasonlítva.

38

Az egyes országokat jövedelmi helyzetét, GDP-jét és egészségi tényezőit összehasonlítva arra
a következtetésre jutott, hogy ma 4 jövedelemszint különböztethető meg a világban: az egy főre
jutó költések tekintetében az 1. kategóriájú országok napi 2 amerikai dollár (USD) alatt, a
második csoportban napi 2-5 dollár között, a harmadik csoportban napi 5-20 dollár között, és a
legfejlettebb csoport napi 20 USD feletti költéssel (5. ábra). A másik fontos megállapítása, hogy
a 4 jövedelmi szint alapján ma az emberek 75 %-a közepes jövedelmű országok csoportjában
él, továbbá, hogy a középosztály felemelkedése és kiterjedése, különösen az ázsiai kontinensen
szembetűnő, ahol az emberiség meghatározó része él (Rosling, H. 2018).
5. ábra: A Föld országainak egymáshoz való viszonyítása az élettartam és a
jövedelemszintek megoszlása szerint

Forrás: Hans Rosling – Factfullnes – www.gapminder.org
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A világ társadalmi-gazdasági gyűjtő- és gyújtópontjai ma egyértelműen a globális nagyvárosok.
A Föld lakosságának több mint fele (54%) él városi környezetben, az emberiség legnagyobb
városodási hulláma pedig az elkövetkező években is folytatódik. Az urbanizáció hatalmas
változásokat hoz mind az emberek életstílusában, mind a tájak formálásában, jelentős
mértékben növeli továbbá a munkalehetőségekhez, az oktatáshoz és az alapvető
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Fokozza ugyanakkor a társadalmi egyenlőtlenséget, ami
térben is leképeződik az egyes társadalmi csoportok szerint szegregált városrészekben történő
koncentrálódásával. A 10 millió főt meghaladó városok, ún. megavárosok száma és az általuk
koncentrált népesség egyaránt növekszik. Míg 1990-ben csupán 10 város tartozott ebbe a
csoportba, addig 2014-re e városok száma majdnem megháromszorozódott, elérte a 28-at, 453
millió fős össznépességük pedig a Föld lakosságának 12%-át teszi ki. Az ENSZ becslései
szerint e városok száma 2030-ig 41-re emelkedik. A városi népesség arányának növekedése
különösen a 2000-es évek elejétől gyorsult fel.
6. ábra: A leggyorsabban növekvő városok földrajzi elhelyezkedés szerint

Forrás: Citylab, 2018

A 6. ábra világtérképéről, amely ezeknek a városoknak a növekedését ábrázolja 2000-2016
között számos érdekes trend olvasható le.7 Látható, hogy a legtöbb nagyváros népessége
növekszik, egyedül Észak-Amerikában Európában és Dél-Koreában fordul elő, hogy csökken
a városok népessége. Ezzel szemben a világ másik részén (Afrika, Dél-Amerika, Dél-, Kelet-

7

A térképen minél sötétebb kék színnel van jelölve egy város, annál nagyobb a népességének a növekedése. A narancssárgával
jelölt településekben ezzel szemben csökkent a lakosság lélekszáma (Citylab, 2018).
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és Délkelet-Ázsia országai) nagyon jelentős arányban nőtt a népességszám, és a továbbiakban
várható, hogy hasonló ütemben tovább növekszik, melynek oka egyrészt, hogy jelentős a
vidékről a városokba áramló népesség aránya, emellett pedig a természetes szaporodási ráta is
magas.8
A humán és demográfiai tényezők között a társadalmi előrehaladás is fontos tényezőnek számít.
A Föld népességének életfeltételei – ideértve a közegészségügyi viszonyokat, a várható
élettartamot, az oktatáshoz való hozzáférést, vagy a jövedelmi helyzetet – az utóbbi időszakban
nagymértékben javultak. Ezek a feltételek más mutatókkal kiegészülve alkotják az Egyesült
Nemzetek Szervezete (ENSZ) által bevezetett Emberi Fejlődési Mutatónak, azaz a „Human
Development Indexnek” (HDI) az alapjait. E széles körben elismert kompozitmutatót a
nemzetközi szervezet több mint 25 éve publikálja, és ezen időszak alatt a HDI értéke globálisan
több mint 20%-kal, a fejlődő országok esetében pedig több mint 40%-kal nőtt. Ezzel 1990 és
2014 között a kiemelkedően magas HDI-értékű országok száma 12-ről 46-ra emelkedett, az
általuk lefedett népesség lélekszáma pedig az 1990-es 0,5 milliárdról 2014-re elérte a 1,2
milliárd főt (ENSZ 2016). A leggyorsabb, növekedést az 1990-ben alacsony HDI-értékű
országok tudták elérni, hiszen a kevesebbet könnyebb megsokszorozni, mint a többet. Ebben
bár komoly szerepet, játszott a munkalehetőség és az egy főre jutó jövedelem (mint HDIrészindex) növekvő mértéke (Függelék 14-15. ábrák).
3.1.3 Strukturális tényezők
A strukturális tényezőket Szilágyi István a következőképpen definiálja: „A strukturális tényezőegyüttes az ember és a fizikai-földrajzi tér közötti kölcsönös viszonyhoz kapcsolódik. Magában
foglalja a politikai-közigazgatási és államszervezeti beosztást, a gazdasági szerkezetet”
(Szilágyi I. 2018). Ebből következik, hogy vizsgálatához elsősorban olyan makrogazdasági
mutatók elemzésére van szükség, mint pl. a bruttó hazai össztermék (7. ábra), az egy főre jutó
GDP, az inflációs ráta, munkanélküliség aránya, a befektetési hajlandóság, vagy fizetési mérleg
alakulása. Egy ország fejlettségét azonban a társadalmi és foglalkoztatási szerkezete, a

8

Dél-Amerikában jellemzően évente átlagosan 1-2%-kal nő a nagyvárosok népességszáma. A legnépesebb városok: Rio De
Janeiro, Sao Paulo (Brazília), Buenos Aires (Argentína), Bogota (Kolumbia), Lima (Peru), Santiago (Chile). Dél-Ázsiában a
városok éves növekedési üteme 2-3% körül mozog. Legnagyobb városok: Karachi (Pakisztán), Bombay, Delhi, Bangalore,
Kalkutta, Hyberabad (India) és Dhakka (Banglades), ahol az éves növekedés üteme 3,6%. Kelet-Ázsia legnagyobb városai:
Sanghaj, Peking (ahol az éves népességnövekedés üteme 4,6%), Guangzhou, Chongqing, Nanjing, Shenzen (Kína), Tokió,
Osaka és Nagoya (Japán), Seoul (Dél-Korea). Délkelet-Ázsiában Bangkok (Thaiföld), Ho Shi Minh (Vietnam), Kuala Lumpur
(Malajzia), Jakarta (Indonézia), Manila (Fülöp-szigetek). Afrikában a leggyorsabb a növekedés üteme (3-5 % között a legtöbb
városban). Kairó (Egyiptom), Lagos (Nigéria), ebben a városban az éves növekedési ütem 3,9%, Kinshasa (Kongói
Demokratikus Köztársaság), a mutató 4,2%, Tanzánia fővárosa - Dar Es Salaam - növekedési üteme az az 5%-ot is meghaladja
hasonlóan Angola fővárosához, Luandához (Citylab, 2018).
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tudományos kutatásra és az oktatási rendszerre költött pénzügyi források is minősítik. Ehhez
járul még hozzá a „kemény” hatalom megtestesítőjeként a katonai infrastruktúra, valamint a
hadsereg ereje, presztízse (Szilágyi I. 2018).
7. ábra: A Föld országainak GDP növekedése 2000-2010 között topológia-centrikus
ábrázolásban

Forrás: ENSZ Népesedési Előrejelzése, IMF World Economic Outlook, 2016, Térkép: Benjamin
Hennig, www.viewsoftheworld.net.

A világ országainak 2016-ban mért GDP-megoszlása alapján készült Voronoi-diagram a
globális gazdasági teljesítményt legnagyobb részben előállító gazdaságok részesedését és
szektor (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások) szerinti felépítését mutatja méretarányosan
(Függelék 16. ábra). A világgazdaság legnagyobb szereplője az Egyesült Államok (23,32%-os
részaránnyal), melynek gazdasági struktúrájában kiemelkedő a szolgáltatási szektor szerepe:
vállalkozásainak 79,7%-a az ide tartozó ágazatokat képviseli, ami jelentősen meghaladja a
63,6%-os világátlagot. Ezzel párhuzamosan mezőgazdasági és ipari szekorának aránya 1,12%
és 19,1%, szemben a sorrendben 5,9%-os és 30,5%-os világátlaggal. Abszolút méretét
vizsgálva azonban az is kirajzolódik, hogy továbbra is az USA rendelkezik a világ legnagyobb
ipari szektorával. A második legnagyobb gazdaság, Kína (13,9%) kiegyenlítettebb szektorális
berendezkedéssel rendelkezik, jóllehet jelenleg a szolgáltatási szektor növekedése gyorsabb
ütemet mutat. A magasabb jövedelmű országokhoz képest gazdaságszerkezetének
legjelentősebb eltérései, hogy mezőgazdasága átlagon felüli, 9,1%-os részarányt képvisel,
továbbá iparának és mezőgazdaságának együttes aránya meghaladja a szolgáltatási szektor
gazdasági teljesítményhez történő hozzájárulását (Világbank 2016).
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A Világbank legfrissebb adatai alapján 2019 júniusában nyilvánosságra került összeállítás
szerint, a globális gazdaságban a következő országok részesednek a legnagyobb mértékben
(billió amerikai dollárban kifejezve): az Egyesült Államok (19,39), Kína (12,24), Japán (4,87),
Németország (3,67), az Egyesült Királyság (2,62), India (2,60), Franciaország (2,58), Brazília
(2,05), Olaszország (1,93) és Kanada (1,65). A legerősebb 15 gazdaság a teljes globális GDP
75% -át képviseli, amely 2018-ban a Világbank szerint 85,8 trillió dollárt tett ki. Érdekes, hogy
Kína és az Egyesült Államok közötti különbség csökken és nominális értelemben Kína
gazdasága már most a legnagyobb (Világbank 2019). Ázsia az idei vásárlóerő-paritáson
számolt globális GDP-növekedés 63%-át teszi ki, míg azon belül annak oroszlánrészét Kína
állítja elő (Függelék 17-18. ábrák). Az „egyéb Ázsia” kategóriába tartoznak az olyan hatalmas
országok, mint India és Indonézia. Japán, a világ harmadik legnagyobb gazdasága csak 1%-kal
járul hozzá a globális növekedéshez. A fejlett gazdaságok közül a legnagyobb részesedéssel az
USA vezet (11%). Európa 8%-kal járul hozzá a globális növekedéshez, míg Kanada is csupán
1%-kal (Desjardins, J. 2019c).
Érdemes megvizsgálni, hogyan változott az egyes régiók és országok vásárlóerő paritáson
számolt globális GDP-ből való részesedése az utóbbi évtizedekben is. Az IMF adatai azt
mutatják, hogy az elmúlt 40 évben Ázsia drasztikusan növelte részesedését a globális gazdasági
teljesítményből. Míg 1980-ban mindössze 8,9%-kát nyújtotta, 2019-re részesedése 34,1%-ra
nőtt. Ezzel szemben az Európai Unió és az Egyesült Államok együttesen a globális gazdasági
teljesítmény 51,5%-át adták 1980-ban, addig ez 2019-re 31%-ra csökkent. Hasonlóképpen
csökkent a latin-amerikai és a közel-keleti térség globális gazdasági súlya. Figyelemre méltó,
hogy a Közel-Keletet leszámítva, 2019-ben már Eurázsia biztosítja a globális gazdasági
növekedés 67%-át (Desjardins, J. 2019c).
A gazdasági hatalom koncentrációjának értékeléséhez érdekes adalékot nyújt a kétezer
legnagyobb árbevétellel rendelkező nagyvállalat földrajzi elhelyezkedése, valamint az egyes
országok növekedési és csökkenési adatainak vizsgálata (százalékos megoszlása) 2003 és 2014
között (Függelék 19. ábra). A rangsorban az első az Egyesült Államok (564 vállalat), míg a
második helyezett Japán (225 vállalattal). A vizsgált időszak alatt mindkét országban 25-50%kal csökkent a legnagyobb vállalkozások száma. Kínában 2014-ben 150 vállalatot soroltak a
legnagyobbak közé, 2003 és 2014 közötti időszak alatt nagyon jelentősen, több mint
tízszeresére nőtt e vállalatok száma. Ha a kínai gyarapodás ilyen ütemű marad, hamarosan
megelőzheti Japánt és az Egyesült Államokat is. A kelet-ázsiai országok közül még DélKoreában jelentős a bővülés üteme. Nyugat-Európában is jelentős számú nagyvállalat található,
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kimagaslik az Egyesült Királyság (92db), Franciaország (66 db), Németország (52 db), Svájc
(48db). Azonban ezekben az országokban mindenhol csökken a nagyvállalatok száma. Középés Kelet-Európában Lengyelországban volt a legjelentősebb arányú a nagyvállalatok számának
bővülése 250% mértékben (Prakash, A. 2018).
A világkereskedelem (8. ábra) viszonylatában az Egyesült Államok központi szerepe már
messze nem egyértelmű, Eurázsia felemelkedése annál látványosabb. Miközben az Egyesült
Államok a világban mindössze 52 ország számára a legfontosabb kereskedelmi partner, addig
Kínát már 124 ország tekinti első számú kereskedelmi partnerének. Az Egyesült Államok és
Európa évtizedek óta a legszorosabb és legnagyobb volumenű kereskedelmi kapcsolatot ápolja
a világon. A két régió évi több mint 1 billió dollár összegű kereskedelmi forgalmat bonyolít le
az Atlanti-óceánon keresztül. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy az EU és Kína kereskedelme
évi 400 milliárd dollár, továbbá az EU a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN)
évi 200 milliárd dollár, Japánnal évi 150 milliárd dollár, továbbá Indiával évi 100 milliárd
dolláros kereskedelmet bonyolít le, így a végösszeg szintén meghaladja az 1 billió dollárt, sőt
az elmúlt években 1,6 billió dollárra nőtt az értéke (Függelék 20. ábra). Az újabb
szabadkereskedelmi megállapodások és a Kína által kezdeményezett Övezet és Út
kezdeményezés (BRI) megaprojekt révén pedig Európa és Ázsia kereskedelmi kapcsolatainak
további bővülése várható (Khanna, P. 2019).
8. ábra: Az Egyesült Államok, Európa és Ázsia közötti kereskedelmi forgalom
megoszlása (billió dollárban, %-ban)

Forrás Flows and Tolls, 2017 (Adatok, Világbank, 2017)
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A strukturális tényezők sorában a katonai erő komoly szerepet tölt be (Függelék 21-22. ábrák).
A katonai potenciál szempontjából készített elemzések általában a hadsereg méretére és
nukleáris csapásmérő képességére fektetnek nagy hangsúlyt. Noha a 21. században az állami
szerepvállalásnak továbbra is fontos részét képezi a „hard power” kategóriájába tartozó
gazdasági potenciál, népesség, a természeti javak és nyersanyagkincsek, valamint a katonai erő,
ugyanakkor egyre komolyabb jelentőségre tesz szert a „soft power” szférájába tartozó
„kulturális befolyás, a különböző típusú információ, tudás és ismeret, valamint a politikai és
ideológiai vezetés, irányító befolyás és hegemónia” (Szilágyi I. 2018). Nem nehéz belátni, hogy
ezek az elemek kölcsönösen hatást gyakorolnak egymásra, ennek hatása pedig bel- és
külpolitikai téren egyaránt nyomon követhető. A Global Firepower (GFP) minden évben
elkészíti elemzését, amelyben a világ legerősebb hadseregeit rangsorolja. A különböző
országokhoz úgynevezett erő (power) indexeket rendelnek, amely 55 indikátorból felépítve
adja meg az államok rangsorát.9 Ez alapján az első 15 legerősebb hadsereg sorrendje: Egyesült
Államok, Oroszország, Kína, India Franciaország, Nagy-Britannia, Japán, Törökország,
Németország, Egyiptom, Olaszország, Dél-Korea, Pakisztán, Indonézia és Izrael.
A legtöbb ország költségvetésének meghatározó részét fordítja hadikiadásokra. Kína és az
Egyesült Államok teszi ki a világ katonai költségvetésének majdnem a felét. A védelemre
fordított összeg globálisan 1,78 billió dollár volt 2018-ban, ami az előző évhez képest 2,6
százalékos növekedés. 649 milliárd dollárral az Amerikai Egyesült Államok rendelkezik a
legnagyobb védelmi költségvetéssel, ami több mint a duplája a második helyen lévő országhoz
képest (Kína). A haderő létszámát tekintve Kína és India kétszer akkora katonasággal
rendelkezik, mint az Egyesült Államok. Míg az olyan országok, mint az USA, a jövőben
csökkenteni kívánja a katonai kiadásaikat, egyértelmű, hogy a honvédelem a világ számos
országában kiemelt prioritást kap.
A legmagasabb katonai kiadásokkal (Függelék, 26. ábra) rendelkező országok rangsora
(milliárd USD-ben számolva): 1. Egyesült Államok (649), 2. Kína (250), 3. Szaúd-Arábia
(67,6), 4. India (66,5), 5. Franciaország (63,8) milliárd dollár (SIPRI 2019).
A legnagyobb létszámú katonasággal rendelkező országok: 1. India: 3,03 millió fő, 2. Kína:
2,69 millió fő, 3. Oroszország: 1,45 millió fő, 4. Egyesült Államok: 1,36 millió fő, 5. Pakisztán:
936 ezer fő (Charting the World's Most Powerful Militaries, 2019).

9

Global power index 55 indikátor 8 fő tényezőcsoporton alakul: emberi erőforrás, légierő, gépesített haderő,
haditengerészet, természeti erőforrások, logisztika, földrajzi elhelyezkedés, valamint az adott ország gazdasági
potenciálja.
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Érdemes megvizsgálni az egyes államok esetében azt is, hogy arányaiban évente mekkora
összeget fordít oktatásra és hadügyi kiadásokra. Általánosságban az oktatásra fordított kiadások
a legtöbb országban többszörösen meghaladják a hadiipari kiadásokat. Ázsiában több olyan
országot is találunk, ahol az oktatásra fordított állami költségek alacsonyabbak a hadiipari
kiadásoknál.10 Európában az oktatásra fordított kiadások minden vizsgált országban
magasabbak, mint a hadügyi kiadások.11 Észak-Amerikában az Egyesült Államok hadi kiadásai
kimagaslóak, és ez világviszonylatban is kiemelkedő abszolút értékben. Az állami
költségvetésben ez 19,3 %, ami magas érték. Ugyanakkor jelentős az oktatásra fordított
költségvetési tétel is (17,1%), annak ellenére, hogy az oktatási intézmények jelentős része
magán finanszírozású, különösen az egyetemek esetében. Kétségtelen, hogy a 21. században az
oktatás, a tudás és az információ hatalma meghaladja a nyers katonai erőt, így a „puha” hatalom
előtérbe kerülésével kell számolni (Visual Economics 2014).
A soft power, vagyis „puha hatalom” kifejezés Joseph S. Nye Jr. 2011-ben megjelent
„The Future of Power” című könyvéhez kapcsolható, amely kiemelten foglalkozik a katonai és
gazdasági hatalommal, a vonzás hatalmával (a kulturális, vagyis a soft tényezőkkel), valamint
bevezeti a „smart power” kifejezést, amely egy hatalmi fúziós mix, és egyúttal a soft power
tovább gondolt verziója (Nye, J. 2011). Nye azt állítja, hogy a hatalom mindig a kontextustól
függ. A nemzetállamok szerepe megváltozik, és hálózatok formájában valósul meg az
együttműködésük.
A geopolitikát egyre inkább felváltja a geoökonómia szerepköre. A soft power, azaz puha
hatalom „azon képesség, hogy kényszer vagy kifizetések helyett inkább a vonzódás
kialakításával érjük el céljainkat. Amíg a kemény hatalom egy ország katonai és gazdasági
erejéből fakadó kényszerítő erő, a puha hatalom pedig egy ország kultúrája, politikai eszméi és
stratégiáiból fakadó vonzó mivolta” (Nye, J. 2011). Nye szerint egy globális hatalmi
átrendeződésnek vagyunk tanúi, melynek során a hagyományos hadviselés átalakulóban van,
és a katonai hatalom a 21. században már nem fog akkora szerepet játszani.
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Legmagasabb arányban az Egyesült Arab Emirátusok költ hadügyekre a világon, az éves költségvetése 45,7%át teszi ki a hadi kiadás, míg az oktatásra ennek csak kevesebb, mint a felét fordítja, ami így is jelentős összeg.
Oroszországban, amelynek területe nagyrészt Ázsiához tartozik, szintén nagyon jelentősek a hadikiadások (18,7%,
szemben az oktatás 11,5%-os értékével).
11
Az Egyesült Királyságban a hadi kiadások aránya 6,3%, az egészségügyi kiadásoké 11,5 %. Norvégiában az
oktatásra több mint 3-szor annyit fordítanak (16,2%), mint a hadügyre (4,8%). Németországban 9,5% jut az
oktatásra, hadügyre ennek a harmada, Spanyolország és Olaszország adatai nagyjából megegyeznek a
németországi adatokkal.
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Az országok vezetői arra törekednek, hogy kihasználják az országuk „vonzási és kulturális
képességét”, azaz soft power erejüket, és azt ötvözik a katonai, gazdasági erejükkel, ami által
okos hatalmi stratégiát valósíthatnak meg. A soft power lényegében megmutatja, hogy a
kulturális hagyományok, politikai érdekek, külpolitikai eszközök segítségével hogyan
alakítható ki egy-egy ország vonzási képessége.12 A globalizáció eredményeként a gazdasági
kapcsolatok lényegesen átalakulnak, és a változásuk dinamikája folyamatosan nő. A diplomácia
jelentősége ezáltal felértékelődik, elég, ha csak Kína „Panda-diplomáciájára” gondolunk.
Egyértelmű, hogy az országok egyre több szereplő által befolyásolt politikai és gazdasági
megítélése döntő tényezővé fog válni a jövőben (Nye, J. 2011).
A Londoni székhelyű Portland Communications minden évben elkészíti az országok „soft
power rangsorát”.13 A 2018-as lista élén az Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, az
USA, Japán, Kanada, Svájc, Hollandia, Ausztria és Dánia szerepelnek az első tíz ország között.
Magyarország a 25. helyen található, mögött van Kína, Oroszország, Brazília és Argentína, még
a TOP 30 kategóriában (Portland Communications 2018). A Monocle által készített Soft Power
Survey rangsorában a következő a sorrend: USA, Németország, Japán, Egyesült Királyság,
Franciaország, Ausztrália, Kanada, Svédország, Svájc és Dánia.
De hasonló helyezéseket találunk a Soft Power World Rankings, és az Elcano Global Presence
Report-jában is. Bizonyos tekintetben szintén a soft power-t méri a The Henley Passport Index
(Függelék 23. ábra), vagyis világ útlevél indexe, amely azt mutatja be, hogy az egyes országok
útlevelével hány országba léphetünk be vízummentesen, valamint, hogy az adott útlevél milyen
mértékben biztosítja birtokosának a szabad mozgást, ill. a vízummentességet, azaz mennyire
erős egy ország útlevele.14

12

Nye gondolatmenete értelmében már nem feltétlenül a nyersanyagban gazdag országok lesznek a
legfontosabbak a jövőben, és ha a soft power eszközök szerepe megnő, akkor azok az államok, amelyek relatíve
kisebb hagyományos hatalommal rendelkeznek, nagyobb lehetőséget kaphatnak érdekeik érvényesítésére. (Nye,
J. 2011)
13
A vizsgálat központjában olyan tényezők állnak, mint az ország diplomáciai hálózatának kiterjedése; a
nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás; az oktatási intézmények vonzereje; a kulturális és kulináris
attrakciók; az üzleti vállalkozások iránti vonzerő; a digitális lábnyom; valamint az élhetőség, és a lakosság
elégedettségi indexe.
14
A 2019-es lista alapján az Egyesült Arab Emírségek útlevele a legerősebb a világon 167 országgal, ezt követi
Németország 166 országgal, majd a harmadik helyen holtversenyben 165 országgal Szingapúr, Dánia, Svédország,
Finnország, Luxemburg, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Norvégia, Dél-Korea, valamint
az Egyesült Államok. (Passport Index)
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3.1.4 Technológiai és konnektivitási tényezők
A tudományos-technológiai tényező fontos mutatója egy ország fejlettségének. Az élenjáró
technológia felhasználása és fejlesztése már nem elsősorban a fegyveres erők megrendelésével
és programjainak finanszírozásával függ össze. A 21. század a kreativitás, a tudás évszázada
lesz, melyben azok az országok, amelyek nem tudják kitermelni a tudást, kénytelenek lesznek
megvásárolni azt. A nagy kiterjedésű államokkal szemben, amelyek elsősorban a természeti és
fizikai tényezőkre építhetnek, a kicsi országoknak, különösen azoknak, amelyek szűkölködnek
a természeti erőforrásokban, tudásukban kell naggyá válniuk, ahogy ezt tették Ázsia kistigris
országai: Szingapúr, Hong-Kong, Dél-Korea vagy Japán, és ahogy teszik ezt a kelet-középeurópai kis államok többek között a Balti államok (Észtország, Litvánia, Lettország) vagy
éppen Magyarország. Ha megnézzük a 21. századi innovációs potenciálok térképét, azaz hol
születnek az innovációk és az új szabadalmak, akkor azt látjuk, hogy délkelet-ázsiai országok
mellett Kelet-Közép-Európa is egyre jelentősebb szerepet tölt be (Világbank 2016).
9. ábra: Az „új világrend innovációs potenciálja”, a bejelentett szabadalmak
alapján országonként, 2014-ben

Forrás: Világbank, 2014 – Térkép: Geopillanat – a 21. század megismerésének térképe, Csizmadia N:
2016.
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A gazdasági komplexitás, az összekapcsoltság, valamint a helyek szerepe a fúziók korában
Cesar Hidalgo (MIT) és Ricardo Hausmann (Harvard University) a gazdasági fejlődés
értelmezését új alapokra helyezték, a fejlődés középpontjába egy adott ország által megtermelt
termékek komplexitásának átlagos szintjére helyezve. Az elméleti alapok szerint a komplex
gazdaságra a nagyobb stabilitáson kívül az is jellemző, hogy a többféle termék előállításához
sokszínűbb (hallgatólagos, illetve explicit vagy tárgyilagos alapon elsajátított) többféle tudás
áll rendelkezésre, melyek képesek egymással is kapcsolatba lépni (Hausmann, R. 2017).
E gazdasági modell kutatásának alapját először 2007-ben a Science folyóiratban publikálták,
mely tanulmány Barabási Albert-László és Bailey Klinger közreműködésével készült. 2014ben ennek kiterjesztéseként megjelent a „The Atlas of Economic Complexity” („A gazdasági
komplexitás atlasza”) című kutatás, mely integrálja Cesar Hidalgo és Ricardo Hausmann
országos szintre kidolgozott gazdasági komplexitás-indexét, valamint annak országokra
vonatkozó elemzését. Ezzel a gazdasági fejlettséget komplexitással mérő mutatóval többek
között egy adott ország által előállított és exportált termékek számát és sokféleségét vizsgálják.
Az elemzéshez 1965-ig visszamenően 123 ország külkereskedelmi statisztikája nyújt alapot.
Az index értékében továbbá a termékek elterjedtsége, illetve egyedisége játszik fontos szerepet,
annak alapján, hogy az adott terméket összesen hány ország állítja elő (Hausmann, R. –
Hidalgo, C. et al. 2014).
A gazdasági fejlődés egy olyan folyamat, melyben egy ország egyre komplexebb és
bonyolultabb termékek előállítására lesz képes. E tényezők teszik képessé a gazdasági
szervezeteket a folyamatokra történő gyors reagálásara, az alkalmazkodásra és termékeik vagy
szolgáltatásaik folyamatos megújítására (innovációra), valamint termelékenységük folyamatos
fokozására. Az új ötletek és a tudás keletkezése földrajzilag továbbra is behatárolt keretek
között megy végbe. Az információs technológia és társadalom idején, a korábban előrevetített
víziókkal ellentétben, a földrajzi tér jelentősége nem tűnik el, az új ötletek és a tudás
keletkezése, annak körülményei földrajzilag továbbra is meghatározottak. Az innovációra és a
termelékenységre a földrajzi tér (a fejlesztési szereplők földrajzi konfigurációja) továbbra is
jelentős hatással van. Ezek az innovációs folyamatokat ösztönző területi meghatározottságú
tényezők: a gazdasági élet, a tudományos szféra és a tudástranszferben résztvevő intézményi
szereplők földrajzi elhelyezkedésének területi konfigurációja és koncentrációja; a térségek
egyedi helyi és helyzeti adottságainak felismerése és kiaknázása – a fizikai környezet
formálásán kívül ideértve a térségek természeti és klimatikus adottságait (Hausmann, R. –
Hidalgo, C. et al. 2014).
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A tudáson és a technológiai innováción alapuló gazdasági fejlődés azokat a térségeket
(városokat) helyezi előtérbe, amelyek magas színvonalú felsőoktatási és tudástranszferintézményekkel rendelkeznek, és emellett kedvező klimatikus körülményekkel bírnak.
A gazdasági szerkezet változása, a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek irányába történő
elmozdulás és ezzel párhuzamosan az urbanizáció ütemének gyorsulása milliók életét és
életterét érinti (Hausmann, R. 2018). A gazdasági komplexitás tekintetében a versenyképességi
rangsor elején 3 régió országai szerepelnek: Ázsia és Délkelet-Ázsia országai (Japán, DélKorea, Szingapúr), Németország és Kelet-Közép-Európa országai (Németország, Ausztria,
Svájc, Magyarország, Csehország, Szlovénia, Lengyelország), valamint Skandinávia államai
(Norvégia, Finnország, Svédország). Az Egyesült Államok a gazdasági komplexitás
terkintetében a 14. helyen szerepel.
A technológia és a gazdasági komplexitás mellett egyre nagyobb szerepet kap a konnektivitás,
vagyis az összekapcsoltság, amely magába foglalja a közlekedési, és kommunikációs
tényezőket, a szállítási és hírközlési rendszereket is. Szilágyi István megfogalmazásában:
„a huszonegyedik század földrajzi környezetében, a tér-idő összezsugorodott koordináta
rendszerében, még fontosabb szerepe van az összekapcsoltságnak… a tudás áramlása, a
hegemónia viszonyok alakítása legalább olyan szerepre tesz szert, mint a vasúti, a folyami,
tengeri és a légi közlekedés” (Szilágyi I. 2018).
Az összekapcsoltság megteremtéséhez mindenekelőtt fizikai infrastruktúra kiépítésére van
szükség, Parag Khanna szerint pedig ma éppen ezek az infrastrukturális vonalak (és ezáltal az
összekapcsolódás) jelentik a legfontosabb vonalakat a térképeinken, hiszen ezek segítségével
érthető meg a legkönnyebben a 21. századi világrend15 (Khanna, P. 2017). Véleménye szerint
ennek a nyertese csupán az lehet, aki elkötelezett az összekapcsoltság megerősítése mellett,
ugyanakkor kerüli a geopolitikai konfliktusokban való részvételt (pl. Új-Zéland, Ausztrália,
Szingapúr vagy Thaiföld). A 21. század konfliktusa már sokkal kevésbé szól a területekről,
hiszen a geopolitika fogalma is megváltozott, a jövőt pedig a városok, másképpen fogalmazva
a világ gazdasági súlypontjai közötti civilizáció fogja jelenteni (Khanna, P. 2017).
A globális gazdasági folyamatok kialakulásában a kontinenseken átívelő gyors légi közlekedési
kapcsolatok kiépülése, valamint a széles körű adatforgalmat biztosító infokommunikációs
eszközök és hálózatok térnyerése játszik jelentős szerepet. A „HUB” (szó szerint ‚kerékagy’)

15

Az emberi beruházások és építkezések eredményeként, mára a Földünket behálózó tengeri alatti internetkábeleink hossza
eléri az egymillió km-t. 2 millió kilométer hosszúságú kőolaj és földgázvezetékek, 4 millió kilométer hosszúságú vasúthálózat,
és 64 millió kilométer úthálózat szintúgy a konnektográfia fontos elemét alkotja.
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először a közlekedésföldrajzban használt kifejezés volt, a legnagyobb gyűjtő-elosztó
központként funkcionáló légforgalmi csomópontokat és átszállóhelyeket nevezték így
(Erdősi F. 2000)16. A hubok jelentősége a globalizáció folyamatával párhuzamosan szintén
megnőtt, és az egyes városok fejlődési potenciálját döntő mértékben meghatározza, hogy
képesek-e globális csomóponttá válni. Amikor egy városi térség kontinenseken átívelő
kapcsolatokat alakít ki, olyan helyzeti előnybe kerül, amellyel helyi adottságait magasabb
szinten aknázhatja ki. Ez visszacsatolásként közvetlen hatást gyakorol a globális vagy
regionális településhálózatban betöltött szerepére. A különböző területi szerepkört betöltő
központokat

ezért

a

településhálózati

kutatásokban

már

kaputérségeknek,

vagy

kapuközpontoknak (gateway) és csomópontoknak vagy hub-városoknak nevezik. Utalva arra,
hogy a transznacionális közlekedési kapcsolatok által képesek „kaput nyitni” tágabban
értelmezett térségük felé. A légforgalmi hálózatban betöltött csomóponti szerepkör, valamint a
légiközlekedéshez kapcsolódó fejlesztések ezért sok esetben többletjelentéssel bírnak
(Függelék 24-25.ábrák). E hálózat mintázatai egyben a globalizációs folyamatok
városversenyének „nyertes térségeit” is kijelölik.17 A vezető légitársaságok által üzemeltetett
légi kapcsolatok területi mintázatai egyben kirajzolják a világgazdaság legfejlettebb,
legjelentősebb nagyvárosait (Csizmadia N. 2019c). Geográfiai értelemben a HUB-ok a
különböző gazdasági, kereskedelmi, közlekedési, innovációs hálózatok legaktívabb központjai,
melyeknek globális és/vagy regionális szempontból is kiemelkedő szerepük van. Kisugárzásuk
erősen befolyásolja a környező területek, a világgazdaság folyamatait. A HUB városok
gazdasági erejükön kívül, gyakran egyéb szempontok szerint is csomópont szerepét töltik be a
globális városhálózatban. A hubok lehetnek közlekedési hubok, tudás/innovációs/kreatív
hubok, valamint az energiahálózati hubok (Salamin G. – Gutpintér J. – Csizmadia N. 2016).
A közlekedésföldrajz feladata a közlekedési rendszerek által létrehozott térbeli viszonyok
megértése. Ehhez elengedhetetlen olyan közlekedési problémák vizsgálata, mint kapacitás,
megbízhatóság,

16

multimodalitás

vagy

a

közlekedési

rendszerek

integrációja.

Ebben a megfogalmazásban „hub and spoke rendszer”-t értem, amely a közlekedés integrációjához kapcsolódik és teljes

szervezésére biztosítja a legyorsabb integrált összeköttetést. A „hub and spoke” hálózatszervezési módszer, amelynek lényege,
hogy a nagy légivállalatok a járataik által érintett repülőterek közül kiválasztják a HUB központokat, amelyek, mint kiemelkedő
jelentőségű fordítókorongokon koncentrálják a forgalmat. Ezekben a csomópontokban futnak össze a kiterjedt vonzáskörzetből
a forgalmat ráhordó rövidebb vonalak és járatok. Áramlási rendszer, amely a központokból a perifériák felé és fordítva.
17

A 2010-es nemzetközi légi utasok által megtett kilométerek alapján a legtöbb levegőben töltött utaskilométert a dubaji

Emirates, a Lufthansa, a Delta Air Lines, az Air France, a British Airways, a hongkongi székhelyű Cathay Pacific légitársaság,
valamint a Singapore Airlines jegyzi.
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A közlekedésföldrajz számára ehhez három alapvető földrajzi szempont lényeges: az
elhelyezkedés, a komplementaritás, valamint a lépték. A fekvés és helyzet fogalmai alapvetőek
a földrajz és a közlekedés számára. Míg a fekvés egy adott hely földrajzi jellemzőire utal, a
helyzet a más helyekhez való viszonyait vizsgálja. Egy hely fejlődése tükrözi a közlekedési
infrastruktúra, a gazdasági tevékenységek és az épített környezet közötti halmozott
kapcsolatokat. A közlekedést különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk, a szállítás
tárgya, a közlekedési pálya jellege, a szállítás távolsága, a szállítóeszköz igénybevételi
lehetősége, a technikai sajátosságok (Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I. szerk. 2013).
A közlekedés módozatai alapján a legfontosabbak: 1) Vasúti közlekedés: nagy volumenű,
közepes és nagy távolságra irányuló szállítások lebonyolítására alkalmas. Gyorsan romló áruk
gyors továbbítására, nagy távolságra történő szállításra is alkalmas. 2) Közúti közlekedés: rövid
távolságon, kis járműegységekben történő szállítások alapvető módozata. 3) Belvízi hajózás: a
földrajzi feltételek megléte esetén nagyobb árutömegek hosszabb távolságra történő szállítására
hivatott, ha az nem igényel nagy sebességet. 4) Tengeri vízi közlekedés: főként a
külkereskedelmi szállítás legfontosabb és legnagyobb volumene. Nagy tömegben, hosszú
szállítási távolságon történő fuvarozását végzi. 5) Légi közlekedés: nagyobb távolságok esetén
a leggyorsabb, egyben legdrágább szállítási közlekedési ágazat. A konnektivitás számára fontos
szerepé van a kontinensek közötti összekapcsoltságnak, és ezáltal a közlekedési csomópontok
meghatározásának. A légi közlekedés tekintetében (10-11. ábra) 2017-ben a légitársaságok több
mint négymilliárd utast szállítottak, ez a szám minden évben tovább növekszik. Európa
továbbra is fontos szereplő a nemzetközi utazásokban, míg az Észak-Amerika nyugati partján
fekvő városok –Vancouver és San Francisco – az ázsiai gravitációs vonzódásra reagálnak. Az
OAG Megahubs International Index (OAG) alapján a világ 10 legfontosabb nemzetközileg
csatlakozó repülőtér közül négy Európában (London – Heathrow, Frankfurt, Párizs, és
Amszterdam) három az észak-amerikai kontinensen (Atlanta – O’Hare, New York, Torontó) és
három az ázsiai kontinensen (Szingapúr, Kuala Lumpur és Jakarta) található (Routley, N.
2018). Ha a világ 182 légitársaságát ábrázoljuk egy világtérképen, akkor láthatóvá válnak azok
a csomópontok, amelyek a legfontosabb és legnagyobb repülőterek is egyben, vagyis képesek
fogadni a legnagyobb A380 repülőgépeket.18 Ma összesen 64 ilyen város található, a legtöbb
járat pedig Dubaiból indul, vagy Dubaiba érkezik (Emirates, 2019).

18

Az Airbus A380 kétszintes, négyhajtóműves utasszállító repülőgép, a világ legnagyobb személyszállító
repülőgépe, kb. 544 utas szállítására képes. Az első menetrendszerinti útja 2007. október 25-én volt Szingapúr és
Sydney között a Singapore Airlanes színeiben. Mérete miatt egyszerűen csak „superjumbó” -nak nevezik.
Napjainkban már széles körben elterjedt a világon, számos légitársaság repülőgépparkjának része. Hosszabb,
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10-11. ábra: A légi közlekedés útvonalai 2016-ban, világ 182 repülőgéptársaságának
útvonala alapján, valamint a fő légiforgalmi csomópontok hálózata

Forrás: Visual Capitalist, 2016

Ma a legnagyobb repülőterek az utasszámok alapján egyenletesebb eloszlású képet mutatnak.
A világ legforgalmasabb repülőtere az atlantai repülőtér, a második a pekingi, a harmadik a
dubai a negyedik és az ötödik Japánban a tokiói és az osakai reptér, a hetedik a londoni
repülőtér, a los angelesi, a párizsi és a hongkongi repülőterek vezetnek. Az Official Aviation
Guide (OAG) részletes jelentést készített a legforgalmasabb belföldi és nemzetközi légi
útvonalakról 2018 márciusa és 2019 februárja között, figyelmen kívül hagyva azokat a

több ezer km-es utak megtételére használják, jellemzően a gazdaságilag fejlett metropoliszok, így a több millió
lakossal rendelkező nagyvárosok közötti légiközlekedést bonyolítják (OAG)
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szolgáltatókat, melyek 500-nál kevesebb utat bonyolítanak évente. A jelentés tizenöt olyan
belföldi útvonalat azonosít, melyen több repülőutat bonyolítanak évente, mint bármelyik
nemzetközi útvonalon. Közel évi 80.000 járattal, a dél-koreai Szöul és - a kedvelt turisztikai úti
cél - Csedzsu-sziget közötti légi útvonal a világ legforgalmasabb járata. A naponta mintegy 200
járatot hét légi szolgáltató bonyolítja. Ezt követi az ausztrál Melbourne-Sydney útvonal évi
54.102 járattal, majd az indiai Bombay-Delhi útvonal 45.188 járattal (Desjardins, J. 2019c).
Az utazóközönség szubjektív véleményén alapuló felmérés a világ top tíz repülőtereiről szintén
érdekes képet mutat. Az értékelés 39 féle szempont alapján történt.19 A legújabb elérhető
felmérést 2016-os adatok alapján több mint 550 repülőtéren, 13 millió utas kérdőívezésével
készítették. A világranglista első 10 repülőtere egymás utáni sorrendben: Changi (Szingapúr,
Szingapúr), Incheon (Szöul, Dél-Korea), Haneda (Tokió, Japán), Hong Kong (Kína), Hamad
(Doha, Egyesült Arab Emírségek), München (Németország), Centrair (Nagoya, Japán),
Heathrow (London), Zürich repülőtere (Svájc), Frankfurt repülőtere (Németország).
A fentiekhez hasonló nagyvárosok és a legjelentősebb globális városok rendelkeznek azokkal
a repülőterekkel, amelyek tudják fogadni a nagy befogadóképességű A380-as repülőgépeket.
A legtöbb A380-as nyugat-európai (London, Párizs, Frankfurt), kelet-ázsiai (Peking, Sanghaj,
Hong Kong, Tokió, Szöul), délkelet-ázsiai (Bangkok, Szingapúr), közel-keleti (Dubai), északamerikai (New York, Los Angeles) városok repülőterei között közlekedik. Ezek egyben a világ
legfejlettebb, legmagasabb GDP-vel rendelkező nagyvárosai. Egyúttal ezek a repülőterek
bonyolítják le a legnagyobb utasforgalmat a világon. Legfőbb működtetőik: Singapore Airlines,
Qantas, Emirates, Lufthansa, Air France, Korean Air Lines, China Southern légitársaságok.
2018-ban 222 db Airbus A380 gép állt szolgálatban, jelenleg 15 légitársaság üzemeltet A-380
járatot, és a legtöbb desztinációval, mintegy 40-nel az Emirates rendelkezik.
A konnektivitás kapcsán a légiközlekedés mellett, a hajózás jelentősége is kiemelten fontos.
A Lloyd’s List Intelligence nevű szervezet által készített felmérés rangsorolta a világon a
legnagyobb teherforgalmat bonyolító hajókikötőket. A rangsort a hajórakomány mennyisége
alapján állították fel, amelynek mértékegysége a TEU (twenty-foot equivalent unit) azaz a húsz
láb hosszúságú szabványkonténer (Függelék 26. ábra)

19

A legfontosabb szempontok a következők voltak: a repülőtér elhelyezkedése, a megközelíthetősége, a
tömegközlekedési lehetőségek a repülőtérre, a taxi társaságok jelenléte megfelelő mennyiségben és minőségben
elérhető áron, az utasok kényelmi szempontjainak megfelelő terminálok, dizájn, tisztaság stb. (World Airport
Awards).
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A világ legjelentősebb hajókikötői 2017-ben millió TEU alapján: Sanghaj (37, 133 millió),
Szingapúr (30,904 millió), Shenzen (23,979 millió), Ningbo-Zhoushan (21, 560 millió), Busan,
(19,850 millió), Hong Kong, (19,813 millió), Guangzhou (18 858 millió), Qingdao (18 010
millió), Dubai (14,772 millió), valamint a tizedik helyezet Tianjin (14,490 millió).
A legnagyobb 10 hajókikötő közül hét Kínában található. Sanghaj kikötője kimagaslóan vezeti
a világranglistát, de a legtöbb kikötő forgalma évről évre növekszik, néhány kivételtől
eltekintve. A legnagyobb európai kikötő Rotterdam városában található (Hollandia), míg
Észak-Amerikában Los Angeles (USA) város kikötője a legnagyobb forgalmú (Maritime
Intelligence, 2018).

3.1.5 Az országok rangsora a földrajzi tényezőcsoportok alapján
A harmadik fejezetben ismertetett földrajzi tényezőcsoportokat összegezve meghatározhatjuk,
hogy melyek azok az országok, amelyek korunk geopolitikai és gazdasági világrendjében a
legjobban szerepelnek. Ehhez összegzésként Carlos Manuel Mendes Dias tényezőcsoportjainak
tovább gondolásával meghatározott 4 fő tényezőcsoport alapján (természeti, humán,
strukturális és technológiai) határoztam meg az egyes országok relatív jelentőségét és súlyát 99
indikátor alapján. Mind a négy tényezőcsoport fontosságát figyelembe véve, egy „olimpiai
éremtáblázathoz” hasonló rendszerben került összehasonlításra az adott indikátor első tíz
helyezettje, 10-től 1-ig való pontozási szisztéma szerint, ahol az első helyen végzett ország 10
pontot, a második 9 pontot, a harmadik helyen végző 8 pontot kapott egészen a tízedik helyen
végző ország egy pontjával. Így témakörönként és összesítve született meg az eredmény. Az
adott indikátorok és indexek forrását és évszámát, valamint a részletes eredményeket a 3. számú
Függelék tartalmazza). Az összességében 99 indikátor megoszlása: 15 természeti, 14
demográfiai és humán, 35 strukturális, illetve 35 technológiai kritérium alapján.
A kapott eredmények bizonyítják, hogy a globális világ két legfontosabb szereplője ma Kína
(533 pont) és az Egyesült Államok (522 pont), a két ország ugyanis toronymagas, 500 pont
feletti eredményt ért el a rangsorban. A második csoport tagjai Japán (290 pont), Németország
(268 pont) – 250 fölötti értékkel –, Egyesült Királyság (221 pont), Szingapúr (208), Dél-Korea
(181) és Franciaország (165) – 150 pont fölötti eredménnyel –, míg India (142) és Oroszország
(114) csak a 9. és 10. pozíciót foglalják el a kiválasztott rangsorok alapján. A további
pontszámok: Svédország, 107 pont, Kanada 102 pont, Finnország 101 pont, Brazília 51 pont,
Indonézia 48 pont, Spanyolország 43 pont, Szaúd-Arábia 34 pont, Izrael 26 pont, Törökország
19 pont, Irán 17 pont.
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A természeti tényezők (méret, kiterjedés, ásványkincsek, élelmiszer termelés, megújuló
energiák aránya, ritkaföldfémek stb.) alapján az országok sorrendje pontok szerint: Kína (65),
Egyesült Államok (64), Oroszország (37), India (33), Franciaország (23) és Németország (19)
lett. Demográfiai és humán tényezők (többek között a lakosságszám, népsűrűség, egészségügyi
fejlettség, életkor, népességszám növekedés, kultúra és olvasottság, jóléti indexek, oktatásba
legtöbbet fektetett országok, legjobb egyetemek, legiskolázottabb országok, kreativitás index
stb.) alapján az Egyesült Államok végzett az első helyen 25 ponttal, a második Japán 20 ponttal,
a harmadik helyen Kína (17) szerepel. Az első három helyet követi Szingapúr (15), Az Egyesült
Királyság (14), Franciaország (13), Németország (11) és Dél-Korea (7) pontokkal. A
strukturális tényezők (GDP, nominális GDP, növekedés, pénzügyi központok, gazdasági
komplexitás, katonai kiadások, katonai erő, befektetések, közszolgáltatások minősége,
versenyképesség stb) témakörében a pontszámok szerint az alábbi eredmény született. Sorrend
szerint az Egyesült Államok (226), Kína (218), Németország (132), Japán (124), Egyesült
Királyság (94), India (61), Franciaország (59), Dél-Korea (48), Oroszország (30) alkotják az
első tíz helyezést.
A technológiai és konnektivitási tényezők alapján (K+F kiadások, infrastruktúra fejlettség,
technológiai fejlettség, fenntarthatóság, robotika, mesterséges intelligencia, legnagyobb
technológiai cégek, űrkutatás, konnektivitási index, nanotechnológia, 5G szabadalmak,
digitális adaptáció stb.) született eredmények rangsoraként érdekes és új eredmény született.
Az összesített pontszámok alapján, az első helyen Kína (233 pont), a második helyen az
Egyesült Államok (207), a harmadik helyen pedig Japán (143) található. A további sorrend DélKorea (126), Egyesült Királyság (117), Németország (106), Szingapúr (95), Franciaország (70),
India (48) és Oroszország (47) szerepel.
A természeti és demográfiai tényezők alapján nem tudunk jelentős mértékű rangsorbeli
különbségeket meghatározni az országok között azok semleges volta miatt, viszont e tényezők
kétségkívül nagy hatással bírnak a strukturális és technológiai kritériumokra, ahol észrevehető
a különböző államok ereje és fejlettsége. Míg az Egyesült Államok többek között nominális
GDP, import, vállalkozások, pénzügyi központok, katonai kiadások, technológiai cégek, AI
specialisták, illetve nanotechnológiai szabadalmakat illetően is első helyet tölt be, addig Kína
a vezető exportőr a világban – többek között komputer exportot illetően is –, a legtöbb unikornis
cég házigazdája, a legnagyobb K+F kiadásokat vállaló ország. A legnagyobb kikötő birtoklója,
az egészségügyben különböző technológiákat leginkább fejlesztő szereplő, a mesterséges
intelligencia szerinti legfejlettebb állam, a legtöbb 5G szabadalom létrehozója, illetve a
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megújuló energiába legtöbbet fektető ország. Technológiai kritériumok esetén különösen
fontos megemlíteni Szingapúr és Dél-Korea jelenlétét: Szingapúr első helyezést ért el a legjobb
repülőterek és okosvárosok tényezői alapján, de különösen hatékony a kormányzata, illetve a
világ legversenyképesebb gazdasága is egyben. Dél-Korea jól teljesített az innovációs és
technológiai indexben, ahogy jelentős high-tech exportőr és 5G szabadalom létrehozó is.
Az indikátorok alapján kirajzolódnak egyes országok erősségei és gyengeségei: Európán belül
gazdasági (nominális GDP, vásárlóerő-paritás, import, export, gazdasági komplexitás,
infrastruktúra, befektetők bizalma) viszonylatban Németország erőteljes dominanciát mutat,
számos társadalmi kritériumot illetően azonban a skandináv országok teljesítenek jól: Norvégia
gazdasága a leginkább inkluzív, Finnországban a legjobb minőségű a közszolgáltatás,
Finnország és Norvégia a legkevésbé sebezhető országok, illetve Dániában a legfejlettebb az ekormányzás. Ami a közel-keleti régiót illeti, Szaúd-Arábiába az egyik legnagyobb kőolaj
termelő is –, Abu Dhabiban a legmagasabb az egy főre jutó GDP, Katarban a legerősebb a
vásárlóerő-paritás, illetve az Egyesült Arab Emirátusok lakói birtokolják a legerősebb
útleveleket. Ahogy az eredmények mutatják, nagy különbség van az egyes csoportok között az
első tíz hely tekintetében és olyan országok, mint például, Brazília vagy Mexikó, Törökország,
Indonézia, Izrael be sem kerültek, mégis fontos megemlíteni, hogy ezen országok egyaránt jelen
vannak a világ fontos gazdaságai között.

3.2 Konnektivitás jelentősége – fúziók és hálózatok kora
A konnektográfia (amely a konnektivitás és a geográfia szavak „összekapcsolásával” született)
kifejezést Parag Khanna vezette be, és tette ismertté 2016-ban a „Connectography – Mapping
of the Future Civilizaton” c. könyvében. Khanna értelmezése szerint az ezredforduló óta a
geoökonómiai rendszerek új típusú, földrajzi hálózatokba szerveződnek, s ezek újfajta
módszertani elvek alapján működnek (Garaczi I. 2019). Khanna szerint ebben az új
formációban a különféle, akár egymástól nagy távolságra lévő, infrastruktúrák direkt és indirekt
összekapcsolása, s az ezekből keletkező ellátási láncok vezetése és ellenőrzése jelenti az új
geopolitikai paradigma alapját (Khanna, P. 2016). Az összekapcsoltság tehát új
világparadigmává vált, az eddigi klasszikus politikai határokat mutató térképek kibővíthetőek
a távvezeték, az autópályák, a vasúti hálózatok, az internetkábelek, a repülőgépútvonalak
jelzéseivel, azaz a globális hálózati társadalom szimbólumaival. A geopolitikai verseny
kiegészül és átváltozik az ellátási rendszerek összekapcsolhatóságáért folytatott küzdelmekben.
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A versenyképes konnektivitás a 21. század legfontosabb geopolitkai tényezője (Khanna, P.
2016). Ma épp az infrastrukturális vonalak (és ezáltal az összekapcsolódás) jelentik a
legfontosabb vonalakat a térképeinken, amellyel legkönnyebben megérthetjük a 21. századi
világrendünket. „Ha pedig csak az infrastruktúrát figyeljük meg, akkor azt láthatjuk, mit
építettünk, azt azonban nem, hogy milyen hatással van mindez a világ többi részére. Éppen
ezért a 21. században háromféle földrajzot kell tanulnunk – természetföldrajzot, politikai
földrajzot és funkcionális földrajzot –, ha szeretnénk igazán megérteni, mi történik körülöttünk.
Minden régió számít, hiszen a régió a hálózat része. A világ egyre összetettebbé és komplexé
válik, és tisztában kell lennünk az összekapcsoltság, a regionalizmus és más olyan erők
értékével, amelyek a világot sokkal inkább formálják, mint a hagyományos geopolitikai
elméleteink, amelyek csak a területen, a nagyságon és a katonai erőn alapultak „(Khanna, P.
2017).
3.2.1 A dinamikus térképek kora – a térképek és a geofúziós térképek jelentősége
A térképek egyre fontosabb szerepet töltenek be mindennapi életünkben és készítésük új
tartalmi változásokat is magával hoz. Új térképekre van szükségünk, új morfológiai
szimbólumokkal és új kartográfiai látásmóddal (Garaczi I. 2019). Új tartalmat nyernek az okos
városok, a hálózati városok, amelyeket digitális virtualitás kapcsol össze, ugyanúgy ahogy a
regionális nemzetközösségeknél is új típusú kapcsolati mechanizmusok jönnek létre. Új típusú
kapcsolati mechanizmusok jönnek létre az USA, Kína és Oroszország között is.
Új típusú világrendszer szerveződések jönnek létre, és a nagy földrajzi felfedezések által
kialakult térképek a 21. században már digitális navigációt eredményeznek, így megalkotva a
digitális és virtuális geopolitikát is. Ahogy a 20. század második felében a hagyományos
térfelfogás (deterritorializáció) megváltozott (Virilio, P. 2006). Világunk egyre jobban
zsugorodik (globális világfalu), ugyanakkor egyre tágul is. A 21. században a földrajzi tér
szemléletű geopolitika jelentősége ismét visszahelyeződött a méltó helyére, és egyes döntések
vonatkozásban kiemelten fontos a földrajzi komponensesek szerepe. Az új világrend egyszerre
hálózati, globális és információs, ugyanúgy, ahogy az új típusú térépek is egyszerre globálisak,
egyszerre szólnak a hálózatokról, és az információról (Függelék 27-35. közötti ábrák).
Napjainkban a Google Maps és egyéb eszközök támogatásával bárki minden eddigit meghaladó
mértékben részt vehet térképek készítésében. Az OpenStreetMap-hez hasonló közösségi
projektek az egész bolygót lefedő, felhasználók által készített térképeket hoznak létre olyan
együttműködéssel, amire a digitális technológia előtt nem volt lehetőség. A térképezés hatalmát
mindig is a tudás létrehozásának, szervezésének és terjesztésének képessége jelentette.
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3.2.2 A hálózatok felértékelődése
A modern élet elképzelhetetlen hálózatok nélkül. Jelentőségük napjainkban felértékelődik,
ahogy az egyre fejlettebb hálózatok megjelennek és elterjednek. Amíg ugyanis a természetben
megtalálható hálózatok organikusan fejlődtek, és szinte észrevétlenül, önmaguktól működnek,
az ember alkotta hálózatokat nekünk magunknak kell megterveznünk és működőképessé
tennünk. Minél jobban megértjük a hálózatokat, annál inkább tudunk a céljainkat támogató,
hatékony struktúrákat létrehozni. A hálózatok megsokszorozzák erőnket és lehetőségeinket.
Mitől hálózat egy hálózat? Hogyan ismerhetjük fel a hálózatokat? A hálózatot sajátos
szerkezete határozza meg, amely alapjában véve nagyon egyszerű. A hálózatok olyan
csomópontok halmazából állnak, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz.
A csomópontok és a közöttük lévő kapcsolatok sokfélék lehetnek, tehát a hálózatok is rendkívül
változatosak (Barabási A. L. 2016). Felfogható hálózatként a gazdaság is, s az egyes szereplők
lehetnek a csomópontok, amelyeket különböző kapcsolatok köthetnek egymással össze.
A hálózatként működő és így leírható rendszereknek vannak olyan tulajdonságai, amelyek
kifejezetten a hálózatos jellegből fakadnak, ezért minden típusú hálózatra jellemzőek.
A hálózatok kapcsán megismerhetjük azokat az önszerveződési mechanizmusokat, amelyek a
körülöttünk lévő világ számos tulajdonságáért felelősek. Mindez rávilágít a hálózatokban
található középpontok és kapcsolataik, illetve a kisebb hálózatokat nagyobb hálózatokká
szervező kapcsolatok jelentőségére. A hálózatok egyik legérdekesebb és legfontosabb
jellemzője, hogy minden hálózatban találhatunk olyan kiemelt középpontokat, amelyek sok
kapcsolattal rendelkeznek, míg a középpontok nagy része csak kevés másik középponttal áll
közvetlen kapcsolatban. Ebből a fontos tulajdonságból származik a hálózatoknak és azok
működésének számos további jellemzője, alapvető robusztusságuktól és regenerációs
képességüktől az ezek ellenére olykor tapasztalható rendkívüli sérülékenységükig. A hálózatok
alapvető szerkezeti típusain, például a véletlen és skálafüggetlen, a központosított, a
decentralizált vagy elosztott hálózatokon túl a szerző bemutatja, hogy mi vezet az egyes
hálózati típusok kialakulásához, milyen jellemzők következnek a különböző szerkezeti
típusokból? Ezeknek a tulajdonságoknak az alapján végül érthetővé válik, hogy adott feltételek
között miért az adott hálózati szerkezet a legelőnyösebb, legéletképesebb, ezen keresztül pedig
jobban megérthetjük a rendszerek működését, az esetenként meglepő események, jelenségek
hátterét is (Barabási A. L. 2016).
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12. ábra Tudományos együttműködések kapcsolati hálója 2005-2009 között,
valamint 2010-2016 között

Forrás: Sciene-Metrix, Scimago Lab, Inc, Oliver H. Beauchesne – adatok scopus – Elsevier
A földrajzi helyek mellett egyre fontosabb szerephez jutnak a térbeli áramlások. Manuel
Castells azt állítja, hogy a történetileg kialakult földrajzi szemlélet, azaz „a helyek a térben vagy
a helyek tere” (space of place) helyett a valós folyamatok az „áramlások a térben vagy az
áramlások tere” (space of flows) szemléletét indokolják (Martin, 1994). A nemzetközi gazdaság
globális változása ugyanakkor egyenlőtlen, azaz földrajzi differenciáció sokkal meghatározóbb,
mint valaha. (Dicken, 1992). Egy komplex térszerkezeti struktúra van kialakulóban, amelyet
Dicken „az állandó változás állapotában lévő egyenlőtlenségek mozaikjának” nevez. A globális
gazdaság így sokkal inkább multipoláris rendszernek tekinthető. A tér újrafelfedezése
nemzetállami szintek mellett a nemzetközi integrációk és a nemzeti szintek alatti térségi szintek
(regionális és lokális gazdaság) szerpe is egyre fontosabb válik.
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3.2.3 A nemzetközi kapcsolatok és a hálózatkutatás összekapcsolódása
A nemzetközi kapcsolatokat is érdemes a hálózattudomány szemszögéből megvizsgálni.
Kacziba Péter szerint a hálózatkutatás az interakciók tudománya, amely a nemzetközi
kapcsolatok tanulmányozásában is megjelent. A nemzetközi tanulmányok (így a
társadalomtudományok,

valamint

a

földrajztudomány),

területén

alkalmazott

„hálózattudományi megközelítés abból indul ki, hogy a nemzetközi kapcsolatok egymással
szorosan összefüggő kölcsönhatáson lévő hálózatok és az azokban található interakciók
következményeként formálódtak” (Maoz, Z. 2011; Kacziba P. 2018).
A hálózatkutatáshoz kapcsolódó térbeli vizsgálatok arra koncentrálnak, hogy a nemzetközi
(globális) térben lévő hálózatok hogyan és miért jöttek létre, miként alakultak át a történelem
folyamán, valamint, hogy milyen tulajdonságai vannak a hálózatoknak és az azok között lezajló
interakcióknak, a nemzetközi tér stabilitását biztosító mikro- és makro-jellemzőknek, valamint
azok térbeli és időbeli láncolatának (Hafner-Burton, E. M. et al. 2006).
A nemzetközi térhez kapcsolódó hálózatkutatás elsősorban a a 21. század első évtizedeiben
kapott a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt. A 2000-es évektől ugyanis egyre nőtt a jelentősége
az elemzéseknek, az előrejelzéseknek, valamint az új elméletalkotásnak. Zeev Maoz kutatásai
arra irányultak, hogy a nemzetközi együttműködéséket és kooperációt eredményező pozitív
kölcsönhatások hogyan alakulnak ki? Az általa kidolgozott preferenciális kapcsolódás
elméletének a lényege, hogy „a skálafüggetlenségre hajlamos kereskedelmi és szövetségi
hálózatok növekedése leírja Barabási és Albert Réka fejlődési modelljét, azaz az államok az új
relációk kialakításakor a legtöbb kapcsolattal rendelkező centrumokat preferálják” (Kacziba P.
2018).
Fontos megállapítás, hogy a hálózatok alcsoportokra bonthatók (Barabási A. L. 2016). Ilyenkor
a téma határozza meg, a gráf-particionálás szabályait, azáltal, hogy földrajzi, politikai,
gazdasági, kereskedelmi vagy kulturális azonosság vagy különbség szerint csoportosítja a
csúcspontokat. Más esetben a csomópontok kohéziójának összetételét a konkrét kapcsolódási
szerkezet adja meg. A csomópontok fontossága a sűrűségből következik (kohéziós közösségek
vagy kohéziós földrajzi csomópontok). A kohéziós közösségeknek a legfontosabb típusa a
klikk, ami a hálózat olyan részhalmaza, amelyben a csúcspontok magas kohézióval
rendelkeznek (Kacziba P. 2018, Calder, K. E. 2019).
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A közeliségcentralitás, másképpen fogalmazva a hálózatok elemeinek centralitása szintén egy
csomópont központi szerepéből indul ki, ilyenkor az utak és távolságok alapján kerül
meghatározásra, hogy egy adott földrajzi tér mennyire centrális eleme a hálózatnak.
A köztiségcentralitás ugyanakkor a kapcsolati hidak felértékelődött szerepét hangsúlyozza,
vagyis egy csomópont annál fontosabbnak tekinthető, minél több csomóponthoz kapcsolódik a
hálózatban rajta keresztül (Kacziba P. 2018). Az új inter-konnektivitási elméletek közül a
legfontosabb Maoz, (NIP - Networked International Politics, NIP theory – Nemeztközi hálózati
politika) elmélete, ami a makrohálózatok vizsgálata során arra az eredményre jutott, hogy a
nemzetközi kapcsolatok interakciók rendszereként definiálhatók. Ezeknek a hálózatoknak a
közös tulajdonsága, hogy mindig valamilyen érték és érdek mentén szerveződnek,
komplexitásuktól és kiterjedésüktől függően pedig a nemzetközi politikai alakító tényezőivé is
válhatnak (Maoz, Z. 2012).
Kis Katalin (2019) kutatásában a kereskedelmi hálózatokra helyezte a hangsúlyt és
megállapítja, hogy „a történelem során a kereskedelmi központok folyamatosan
áthelyeződnek” (Kis K. 2019). A legtöbb kutató alapvetően négy országgal foglalkozik
(Amerikai Egyesült Államok, Németország, Japán, Kína), melyek napjainkban a
világkereskedelem főszereplői (Merza Á. et al. 2016). Fan és szerzőtársai az egész
világkereskedelmet modellezték és számításaik alapján három nagy térségre osztották
Földünket. Az egyik régió Észak- és Dél-Amerika mellett Nigériát, Kongót, Izraelt és
Afganisztánt foglalja magába. A másik csoportba az európai országokat, az észak- és nyugatafrikai államokat, a harmadik csoportba pedig az ázsiai, a kelet-afrikai és csendes-óceáni
országokat sorolták. A kereskedelmi központoknak ebben a megközelítésben az Egyesült
Államok, Kína és Németország tekinthetőek (Kis K. 2019).
A fentiekkel szemben Ji és szerzőtársai a kereskedelmet már csupán a kőolajszállítás tükrében
elemezték. Alapvetően ők is három csoportra bontják az országok. Megállapításaik értelmében
amíg a dél-amerikai, észak-amerikai és nyugat-afrikai csoportban kiegyenlített a kereskedelem,
addig az Oroszország – Európa – Észak-Afrika csoportban a kőolaj termelésben jelentős
országok vezető szerepet töltenek be. Az ázsiai, csendes-óceáni és közel-keleti területen szintén
hasonló a helyzet (Kis K. 2019).
A térmorfológiát vizsgálva az összekapcsoltság új világparadigmává válhat, az eddigi
klasszikus politikai határokat mutató térképek kibővíthetőek a távvezeték, az autópályák, a
vasúti hálózatok, az internetkábelek, a repülőgépútvonalak jelzéseivel, azaz a globális hálózati
társadalom szimbólumaival (Garaczi, I. 2019). Khanna szerint a gepolitikai verseny
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természetének

megváltozása

kiegészül

és

átváltozik

az

ellátási

rendszerek

összekapcsolhatóságáért folytatott küzdelmekben. Gondoljunk csak a globális városi
csomópontokra, vagy akár az újonnan kialakított különleges gazdasági övezetekre, ahogy a
globális központok egybe érnek, és egy még jelentősebb központot alakítanak ki. Az
eláttásföldrajz új szerveződései alapján a világgazdaság átalakul, és a nemzetállamokat
felváltják az ellátáslánc-hálózatokon keresztül megszerveződő globális városhalmazok.
13. ábra: Kereskedelmi kapcsolatok (Kína, Egyesült Arab Emírségek, India, Szingapúr,
Németország, Egyesült Királyság, USA, Brazília) esetében

Forrás: Flows and Tolls, 2017 (Adatok, Világbank, 2017)
Jelmagyarázat: narancssárga – export, kék – import, sorrend balről jobbra Kína, Egyesült
Arab Emírségek, India, Szingapúr, Németország, Egyesült Királyság, USA, Brazília
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14. ábra: Ki a fontosabb kereskedelmi partnere az egyes országoknak:
Kína vagy az Egyesült Államok?

Forrás: Lowy Institute, IMF Direction of Trade database, 2019.
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/chart-week-global-trade-through-us-china-lens

Az IMF kereskedelmi adatbázisa azt mutatja be, hogy 1980-2018 között az egyes országok
kereskedelmi partnerei közül Kína vagy az Egyesült Államok jelentősebb? Az adatok a két
gazdaság közötti kereskedelem integrációjának mértékét mutatják be. 2001-ben, amikor Kína
csatlakozott a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO), a rendelkezésre álló adatokkal
rendelkező országok több mint 80% -a jelentősebb kereskedelmet folytatott Amerikával, mint
Kínával. 2018-ra ez a szám 30% -ra csökkent - az országok kétharmada (190-ből 128 ország)
többet kereskedett Kínával, mint az Egyesült Államokkal. Ugyanilyen fontos, hogy 90 ország
több mint kétszer annyit kereskedett Kínával, mint az Amerikai Egyesült Államokkal.
A fordulópont a 2008-as globális pénzügyi válság volt, amikor Kína az összes ország több mint
felének nagyobb kereskedelmi partnereként felülmúlta az Egyesült Államokat. Így a mellékelt
térképeken is látható, hogy a globális kereskedelem helyzete mára jelentősen átalakult.
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15. ábra: Ki a fontosabb kereskedelmi partnere az egyes országoknak:
Kína vagy az Egyesült Államok?
(1980, 1990, 1999, 2000, 2003, 2006, 2010, 2013 és 2018 időpontokban)

Forrás: Lowy Institute, IMF Direction of Trade database, 2019.
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/chart-week-global-trade-through-us-china-lens

3.2.4 Geofúzió jelentése és jelentősége
2013-ban a „3D Map Technology” – geomátrix alkotó szoftverje „Geofusion” névvel valós
idejű műholdfelvétel programot indított el és ez a szoftver fut a British Airways, valamint
további 12 légitársaság több mint 422 járatán. Ez az a speciális „fúziós” térkép, amely pontosan
mutatja, hogy hol jár adott pillanatban a repülőgép, amin éppen ülünk, ez pedig egy valós idejű
kartográfiai forradalmat indított el. Parag Khanna „Konnektográfia” könyvében a Geofusion
szoftvert úgy fogalmazza meg, hogy „a virtuális valóságot és a 3D-s vizualizációs technikát
integrálja a Geomatrix és Geoplayer motorjaiba, hogy valós idejú vizualizációt hozzon létre,
amelyeket olyan iparágakban használnak, mint a repülés, a védelem, az űrkutatás, az oktatás és
a szórakoztatás” (Khanna P., 2016). A „fúziók” elnevezés először a zenében használták. A zenei
fúzió (különösen a jazz műfajban, vagy a világzenében a „world music” irányzatban) a
különböző zenei stílusok találkozása és összeolvadása által új stílus született meg és jött létre
valami új.
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A gasztronómiai fúziók meghatározása pl. így hangzik: „ahol a keleti ízek találkoznak a nyugati
ízekkel”. Az első gasztronómiai fúzió 1899-ben valósult meg Szingapúr leghíresebb
szállodájában a Raffles Hotelben, az örmény Raffles család által. A fúzió a különböző
csoportok összekapcsolódását jelenti, de egyben összeolvadást is jelent. A fúzióhoz kapcsolódó
másik kifejezés a szintézis, amely a kémiai reakció két vagy több anyag, egy anyaggá alakul.
A „diffúzió” fizikában és a kémiában használatos fogalom, amely az anyagi részecskék
áramlását jelenti, melyet a részecskék helytől függően változó koncentrációja okoz.
16. ábra: A 21. század „geofúziós” világtérképe

Forrás: Csizmadia Norbert, 2018. saját szerkesztés
A helyek fúziója, azaz „geofúzió” (Csizmadia N. 2017) egyszerre jelenti a földrajz szintézisét,
egyszerre hoz létre újat a földrajzban a gazdaságpolitika, közgazdaságtan, a technológia, a
design és vizualizáció egyszerre történő használatával. A geofúziós térképek olyan új térképek,
amelyek a legkülönfélébb területről alkotnak egy új látásmódot térképek segítségével
magyarázva ezzel a geopolitikai, geoökonómiai összefüggéseket. A geofúziós komplex térképi
ábrázolási módoknál egyaránt megjelennek a konnektivitási tényezők, az infrastrukturális, és
tudáshálózatok, földrajzi csomópontokban, azaz HUB-okban a geopolitikai szerkezetekre
épülve, globális csomópontokat, (16. ábra) új típusú értelmezési módot határoznak meg
(Csizmadia N. 2019d).
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Fabó (Fabó E. 2019) a „Metakonvergens Geofúziók százada” tanulmányában így fogalmaz
“Az információtechnológia robbanásszerű fejlődése nagymértékben változtatja meg az emberi,
a társadalmi, a földrajzi, a gazdasági, a politikai, a kulturális kapcsolattartást, hiszen jelentősen
megkönnyíti a világról szerzett tudáshoz való hozzáférést, az adatok felhasználását, az
ismeretek összehasonlítását, elemzését, újracsoportosítását, gyarapítását”.
Az információtechnológia nagy távolságú földrészek, régiók, városok, közösségek között képes
hidat verni, azonnali jelenlétet és cselekvési lehetőséget biztosítva minden szereplőnek. Arra
hívja fel a figyelmet, hogy a tudományos és a geopolitikai erővonalak mentén kibontakozó
geofúziók, csoportosulások létrejöttében meghatározóak a földrajzi helyekre jellemző
adottságok. A tudományok interdiszciplináris jellegűvé válásának, az új tudományágak
kialakulásának hátterében ugyanúgy megtalálhatók a fúziók, mint az összetett kapcsolathálók.
Ezért a hálózatkutatás új tudománya is felértékelődik, hiszen úgy rajzolja ki a központokat, a
kapcsolatokat, az elérhetőségeket, hogy az általánosabb érvényű megállapítások konkrét
felismerésekhez, megoldásokhoz vezetnek (Fabó E. –Petroccia, S. 2018).
A fúziókat és a hálózatokat összetett kapcsolatrendszer tartja fenn, mely alapján komplexitás
index képezhető az egyes területek gazdasági fejlettségére vonatkozóan. Összességében a
tudáson és technológiai innováción alapuló gazdasági fejlődés azokat a területeket,
csomópontokat (globális városokat, HUB-okat, megarégiókat és földrajzi térségeket) helyezi
előtérbe, amelyek magas színvonalú felsőoktatási és tudástranszfer-intézményekkel
rendelkeznek, és emellett kedvező klimatikus körülményekkel bírnak (Fabó E. –Petroccia, S.
2018; Csizmadia N. 2016).
Papp-Váry Árpád (Papp-Váry Á. 2018) a geofúzió kapcsán az alábbiakat foglalja össze, a
Geopillanat – a 21. század megismerésének térképem könyvem recenziója alapján: „Napjaink
társadalmai különleges geopillanat részesei, amikor és ahol – azaz térben és időben – a tudás,
az innováció, a kreativitás és a jól képzett munkaerő lett a legfontosabb érték. A változások
irányának felismerésében és az azokhoz való alkalmazkodásban segít a geográfia (...)
A gazdasági fejlődés motorjai, főként a tehetség, az innováció és a kreativitás nem egyenletesen
oszlanak el a világban, hanem térben koncentrálódnak (...). A földrajz nyelve a térkép: ezt az
új világot és világrendet térképek segítségével kell feltárnunk, mert a térképek nemcsak a
tájékozódásban segítenek, hanem új ábrázolási módszereikkel a valóság mélyebb megértését és
az azokhoz való alkalmazkodást vagy azok formálását segítik, segíthetik elő.” (Papp-Váry Á.
2018).
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„Újra kell rajzolnunk statikus térképeinket, mert a változó́ emberi értékek, technológiai innovációk dinamikus térképeket igényelnek. Az informatikai robbanás és globalizációs folyamatok
hatására a gazdaságok működése az egész világon gyökeresen átalakul. Ez az időszak, az a
különleges geopillanat, amikor tudásalapú, verseny bontakozik ki a területek között, és ennek
nyomán teljesen új gazdasági sorrendek születnek. Ebben a versenyben a helyes és gyors út
kiválasztásában és megvalósításában segít, geopolitikai, látásmódú új gazdaságföldrajz és az új
jelenségeket több változatban bemutató dinamikus számítógépes térképek” (Papp-Váry Á.
2018).
A dolgozat egyik hipotézise, hogy a földrajz felemelkedésével, újfajta geofúziós térképek
alkalmazásával, a földrajzi tényezőkből kiindulva meghatározhatjuk a geopolitikai
szerkezeteket (struktúrákat), és ezáltal egy új többközpontú világgazdaság legfontosabb
erőközpontjait is kijelölhetjük. A geopolitikai és civilizációs elméletek megismerésével,
valamint a konnektográfiai és geofúziós térképek segítségével kirajzolódnak a 21. századi
többközpontú világrend legfontosabb erőközpontjai, területei és kapcsolódásai.

3.3 A geopolitikai tényezőkön alapuló geopolitikai struktúrák
Minden geopolitikai elemzésben kiemelt jelentősége van a térnek, a helynek, a helyzetnek, a
földrajzi adottságoknak. De emellett fontos szerepe van a szereplőknek, a határoknak, az
identitásnak, a gondolkodásnak, a nyelvnek, a múltnak és a gyökereknek is. Továbbá a
társadalom- és gazdaságföldrajznak, a történelemnek, a kultúrának, a civilizációk
kialakulásának, és ezáltal a geopolitikai mintáknak, kódoknak, modelleknek, a globalizációs,
vagy technológiai folyamatoknak, és a geopolitikai mintázati skálák változó értelmezésének. A
geopolitikának fontos részét alkotják a szimbólumok, az eszmék, az ideológiák, a politikai
kultúra és a kommunikáció is (Szilágyi I. 2013).

3.3.1 Civilizációs elméletek és geopolitika
Samuel P. Huntington (Huntington, S. 1998) „A civilizációk összecsapása és a világrend
átalakulása” c. nagyívű munkájában a 2008-as változásokhoz kapcsolódva 10 évvel korábban
leírja az új világrend átalakulását. Művében, 1998-ban, az ázsiai gazdasági recesszió előtt, és
10 évvel az amerikai és nyugat-európai pénzügyi-gazdasági válság előtt, úgy fogalmaz, hogy
egy „új korszak kezdődik el a világpolitikában. A történelem folyamán először fordul elő, hogy
a világpolitika sok pólusúvá válik, nem csak egy-vagy két civilizáció lesz befolyással a
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világgazdaságra. A civilizációk közötti erőegyensúly módosul, a nyugat hanyatlik, az ázsiai
civilizációk pedig drasztikusan növekedni kezdenek demográfiailag, gazdaságilag, és
katonailag is egyaránt. A civilizációk közötti fő konfliktus forrás a kulturális identitás lesz.
Ebben a sokoldalú és többközpontú világrendben a kulturális rokonságban álló országok fognak
együttműködni egymással, és a világpolitika legfőbb szereplői továbbra is a nemzetállamok
maradnak.”
Hasonlóan Joel Kotkin tanulmánya alapján 19 regionális „törzsszövetség” kötelékein épül fel
az új világrend, amely kulturális rokonságban állnak majd egymással (Kotkin, J. 2010).
Huntington civilizáció alatt a legmagasabb kulturális csoportosulás, a kulturális identitás
legtágabb szintjét érti, ez alapján 9 civilizációt különböztet meg: a kínai, a buddhista, a japán,
a hindu, az iszlám, az ortodox keresztény, a nyugati keresztény, a latin-amerikai, valamint az
afrikai, amelyek határvonala nem mindig követi az országhatárokat. Az egykori és mai
civilizációk közül hét nem létezik (mezopotámiai, egyiptomi, krétai, görög-római, bizánci,
közép-amerikai, andok-vidéki), ehhez jön öt létező (kínai, japán, indiai, iszlám és nyugati) és
ehhez jön még az ortodox, latin-amerikai és estleg afrikai (Huntington, S. 2013). Több állam
két civilizáció között ingadozik, vagy épp „civilizációt vált”, ezeket Huntington külön
kategóriába, a „magányos államok” körébe sorolja. Ilyen Törökország, Haiti, a Karib-tengeri
volt brit gyarmatok, illetve Etiópia. Izrael is külön sorolható, közel a nyugati civilizációhoz
(Huntington, S. 2013).
17. ábra: A Huntingtoni civilizációk

Forrás: Zack Cooper: The Clash of Asian Civilizations? https://www.catounbound.org/2017/02/16/zack-cooper/clash-asian-civilizations, 2019. január 6.
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Huntington (Huntington, S. 2013) a legfontosabb birodalmi indikátorok meghatározásakor úgy
fogalmaz, hogy a világgazdaság hatalmi központjai, országai: „birtokolják és működtetik a
nemzetközi bankrendszert, ellenőrzik a valutarendszert, ők a fő fogyasztók a világon, ők állítják
elő a világ késztermékeinek többségét, ők uralják a nemzetközi tőkepiacokat, jelentékeny
morális befolyást gyakorolnak sok társadalomra, képesek masszív katonai beavatkozásra,
ellenőrzik a tengeri útvonalakat, ők végzik a legfejlettebb technikai kutatást és fejlesztést, élen
járnak a műszaki oktatásban, uralják a világűrkutatást, uralják a repüléssel és űrhajózással
kapcsolatos ipart, uralják a nemzetközi kommunikációt, uralják a legfejlettebb technikájú
fegyvergyártást”.
A felsorolásból is látjuk, hogy Kína az elmúlt évtizedben számos indikátor esetén is átvette a
vezetést, és komoly kihívója az Egyesült Államoknak mind a pénzügyi innováció, mind a
termelés és fogyasztás, mind a technológiai újítások és mesterséges intelligencia tekintetében.
Huntington civilizációs megállapításai szerint „a nyugati civilizáció hanyatlóban van, a többi
civilizációhoz viszonyítva a világ politikai, gazdaság és katonai erejéből való részesedése is
folyamatosan csökken. A gazdasági hatalom gyors ütemben tevődik át Kelet-Ázsiába,
hasonlóan a technikai fejlődéshez” Huntington szerint a nyugat hanyatlása egy lassú folyamat
(mintegy 400 év) eredménye, és ez a hanyatlás nem egyenes vonalú. A hanyatlás három oka
pedig a terület és a népességszám, a gazdasági teljesítmény csökkenése, valamint a katonai
potenciál csökkenése. Kishore Mahbubani (2018) azzal érvel, hogy az európai nagyhatalom
elveszíti a jelentőségét. A nyugat a világ területének (a múlt századi 49 %-ról) 24 %-át fogja
ellenőrizni, a világ össznépességének (48 %-ról) 10 %-át mondhatja majd magáénak; a világ
gazdasági termeléséből (a korábbi 70 %-os csúcshoz képest) 30 %-al fog részesedni, az ipari
termelésből 25 %-al, és a világ katonai személyi állományának kevesebb mint 10 %-a fog
szolgálni a nyugati hadseregben (Mahbubani, K. 2018).

3.3.2 – Ruan Wei „Geocivilizációs” tézise
A kínai kutató Ruan Wei ezzel szemben abból a feltevésből indul ki, hogy azon országok
csoportja, melyek ugyan lehet, hogy eltérő civilizációkhoz tartoznak, de földrajzi helyzetük
közös, egy természetes geo-egységet, másképpen fogalmazva egy szuper „geo-közösséget”,
vagy „geocivilizációt” alkotnak. A térbeli közelség sokkal fontosabb, mint azt korábban
feltételezték, hiszen az eltérő társadalmak szövetségét, sokkal költséghatékonyabbá és
eredményesebbé teszi, mivel az emberek, az információ, a technológia, a tőke és szolgáltatások
áramlását rendkívül felgyorsítja, nem úgy, mint a távoli régiók és országok esetében.
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A közös földrajzi helyzet éppen ezért versenyképességi előnyt is jelent, ezért kölcsönösen
előnyös a résztvevőkre nézve. A különböző szomszédos közösségeket (civilizációkat) a közös
földrajzi hely mellett egyfajta ún. „yuanfen” vagyis végzet is összefűzi, éppen ezért a közös
történelem, valamint a kulturális-vallási örökség mellett a sorsuk is közös. Hagyományos
értelemben a geocivilizáció abban különbözik a civilizációtól, hogy az időbeli és térbeli
folytonosságban élő emberek csoportja esetében a földrajzi helyzetnek és a természeti
környezetnek nagyobb szerepet tulajdonít (Ruan W. 2012). A geocivilizáció alapvetően egy
geoökonómiai közösséget jelent. A különböző területek, államok és civilizációk között nem
csak szoros gazdasági, politikai együttműködést feltételez, de a jövőbeli politikai integráció
magját is magában hordozza. Az összekapcsolódás (szomszédság) miatt az érintett
nemzeteknek, civilizációknak szembe kell nézni a térbeli realitással és a maximális előnyöket
kell kihozniuk a földrajzi yuanfen-ből (Ruan W. 2012).
3.3.3 A 21. századi geopolitikai struktúrák és geopolitikai erőterek
Bernek Ágnes (Bernek Á. 2018) „Közép- és Kelet-Európa a 21. század geopolitikai,
geoökonómiai stratégiában” című könyvének összefoglaló fejezetében a közeljövőre szóló
geopolitikai prognózis alapján az új világrend a Kína központú, több pólusú Világsziget
(Európa, Ázsia, Afrika által alkotott kontinensek) és az amerikai kontinens geopolitikai
viszonyaira épül. Bernek Ágnes 12 geopolitikai erőteret azonosít:
1. Közép-Eurázsia (Közép- és Kelet-Európa, Dél-Kaukázus, valamint a Közép-Ázsia által
alkotott erőtér – ez a 21. századi világ „Heartlandje”)
2. Nyugat-Eurázsia (Közép- és Nyugat Európa)
3. Orosz Eurázsia (Oroszország területeit foglalja magában)
4. Kína központú erőtér (Kína, Mongólia, Kelet- és Délkelet-Eurázsia)
5. Indiai Eurázsia (India és Pakisztán)
6. Irán és Afganisztán erőtere
7. Japán (az eurázsiai folyamatokból kimaradó – USA szövetségesének tekintve)
8. Ausztrália és Új-Zéland (az amerikai erőtér irányába mutatva)
9. Arab-Afro-Eurázsia (közel-keleti országok)
10. Közép-Afrika (a Száhel-övezettől az egyenlítői esőerdő déli határáig)
11. Dél-Afrika (az egyenlítői esőerdő déli határától az afrikai kontinens pereméig)
12. Amerikai erőtér (a teljes amerikai átfogó erőtér)
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18. ábra: A 21. század elejének geopolitikai erőviszonyai –
„A Világsziget és az Amerikai kontinens”

Forrás: Bernek Ágnes (2019)
A magyar származású legfontosabb amerikai geopolitikai gondolkodó, George Friedman a
„Geopolitical Future” alapítója által megjelentetett munkájában (Friedmann, G. 2019) a korábbi
geopolitikai világrendre (Mackinder, Spykman, és Haushofer elméleteire) hivatkozva úgy
gondolja, hogy az új gazdasági és geopolitikai világrend legfontosabb nagyhatalmai és
geopolitikai erőterei az északi szélesség 23 foka és az északi szélesség 66,5 foka között
helyezkednek el, azaz a Ráktérítő és az Északi-sarkkör között találhatóak.
19. ábra: George Friedman „Új Geopolitikai modellje”

Forrás: George Friedman – Geopolitical Futures (2019)
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Juan Perez Ventura (Ventura, J. P. 2013), abból indul ki, hogy a központ és periféria
elhelyezkedéseknél a globális városok jelentősége kiemelkedő (20. ábra). „A mai világban a
globalizáció valójában nem is globális folyamat, a világ polarizálódik, és ez a polarizáció,
amelyet hagyományosan eddig északi és déli dinamikának neveztek (az észak volt a központ,
szemben a déli periférián fejlődő, elmaradott országokkal) az idő múlásával jelentősen
megváltozott, mivel a korábbi periféria országai az 1990-es évek óta nagyon gyors átalakuláson
mennek keresztül, és ezeket a feltörekvő gazdaságokat már nem lehet perifériának tekinteni”.
Térképen ábrázolva, Mackinder „üres zónájából” kiindulva meghatározza az északi, elsősorban
az Atlanti-korszak gazdasági erőközpontjait, és a sávtól délre lévő új világrend gyorsan
növekvő gazdaságait és globális központjait.
20. ábra: Juan Perez Ventura – Centrum – Periféria modellje

Forrás: https://vaventura.com/divulgacion/geografia/centro-periferia-centralidad/
Saul Bernard Cohen 2009-ben megjelent, majd 2015-ben frissített „Geopolitics: The
Geography of International Relations” (Geopolitika: A nemzetközi kapcsolatok földrajza)
munkájában a geopolitikai struktúrák térbeli szerveződését három egymásra épülő térbeli
hierarchiában vázolta fel: a makroszintű geopolitikai övezeteket, a mezoszintű geopolitikai
régiókat, valamint a mikroszintű nemzetállamok és a nemzetállamok határán átnyúló területi
egységeket határoz meg. A makroszintű geopolitikai birodalmak, mint területi egységek olyan
tulajdonságokkal és funkciókkal rendelkezzenek, amelyek világ eseményeit globálisan
befolyásolják.
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Keretüket az emberek, áruk és ötletek összekötő keringési mintázatok alakítják ki, és
hatékonyan tudják kontrollálni a stratégiai szempontból fontos szárazföldi és tengeri átjárókat.
(Szilágyi I., 2018.) Cohen a 21. század elején négy makroregionális geopolitikai erőteret,
birodalmat (realm) határoz meg.
A négy makroszintű geopolitikai erőtér:
1. Tengeri erőtér, amely magába foglalja az amerikai kontinenst, az EU-tagokat (Nyugatés Közép-Európa), valamint Japánt és Ausztrália–Új-Zéland által alkotott erőterek.
2. Oroszország által uralt eurázsiai kontinentális erőtér,
3. Kína által dominált kelet-ázsiai erőtér és
4. India által vezetett Indiai-óceáni erőtér.
A geostratégiai övezeteken, (birodalmakon, vagy nagyrégiókon) belül geopolitikai
nagytérségek, geopolitikai régiók találhatóak. A középszint azaz a mezoszintként
meghatározott geopolitikai régió a geostratégiai területi egység (azaz a geopolitikai övezet)
része.
A régiókat a földrajzi kapcsolatok, valamint a politikai, kulturális és katonai kölcsönhatások és
történelem köti össze.
1. A tengeri geopolitikai erőtér régiói: Földrajzilag a világ két nagy óceánja, az Atlantióceán és a Csendes-óceán keretezi őket. Ezen belül az alábbi (4) geopolitikai régió
található: Észak- és Közép-Amerika, Dél-Amerika, Nyugat-Európa és a Maghreb,
valamint az Ázsiai és csendes-óceáni peremvidék.
2. Az eurázsiai kontinentális erőtérhez (3) régió tartozik Oroszország (orosz szívterület,
azaz a „Heartland”), amely Fehéroroszországgal és Kelet-Ukrajnával egészül ki.
Közép-Ázsia, valamint a Dél-Kaukázus régió.
3. A kelet-ázsiai birodalom geopolitikai erőterén belül két régióra található Kína
szárazföldi része és Indokína.
4. Az indiai-óceáni erőterén belül Dél-Ázsia független geopolitikai régióként különbözik
a három geostratégiai területi egységtől. Az erőtérhez kapcsolódó régiók India,
Pakisztán, Srí Lanka és Nyugat-Mianmar, valamint hosszú távon India vezetésével egy
olyan egység kialakítása a cél, amely magában foglalja az Indiai-óceán medencéjének
afrikai és délkelet-ázsiai partvidékeit.
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Cohen értelmezésében-e geopolitikai erőterek között, illetve azokon átnyúlva találhatóak azok
a területek, amelyek speciális geopolitikai helyzetű régióknak is tekinthetők. Ezek az
ütközőzónák (shatterbelts), a vitatott politikai térségek (compression zones), a birodalmak
közötti meghatározatlan státuszú konvergenciazónák (convergence zones), valamint a
geopolitikai erőterek közötti összekötő, híd szerepkört betöltő kapuállamok vagy kapurégiók
(gateways).
Bernard Cohen definíciója szerint az ütközőzóna (shatterbelt) területek: „a nagyhatalmak
versenye által alakított geopolitikai erőterek között lévő stratégiai jelentőségű régió, amely
belsőleg mélyen megosztott”. Jellemző a belső széttöredezettség és gyakran terepei a
nagyhatalmi versengésnek. Ide tartozik Észak-Afrika, az Andok területe (Inka-Amerika),
Kaukázus régi és Kelet-Európa.
A vitatott térségek (compression zones), amelyeket még súlyosabban szakít szét a belső
megosztottság és a térségben található szomszédos államok beavatkozása. Ide tartozik NyugatAfrika, Közép-Afrika, Kelet-Afrika, valamint a Közel-keleti széteső övezet.
A „konvergencia zónák” az olyan régiók, amelyeket a birodalmak között helyezkednek el. Ide
tartozik Cohen szerint Kelet-Európa, Közép-Ázsia és Mongólia.
Cohen a kapuállamok és kapurégiók (gateway regions) fogalmára egyértelmű definíciót nem
ad. Megfogalmazása szerint vannak kapuállamok (mint pl. Szingapúr, Hongkong, Bahrein,
Dubai). Bár a kelet-közép-európai térségre, mint potenciális kapurégióra tekint, amely a
jövőben összekötné a tengeri erőteret és az eurázsiai kontinentális erőteret. A kapuállamok
fontos jellemzői: a stratégiai gazdasági helyzete, a népesség nagyfokú gazdasági affinitása, a
népesség magas képzettségi színvonala, a világgazdaságra való nagyfokú nyitottság, magas
szintű szolgáltatási tevékenységek és legfőképpen a világ fő szállítási, közlekedési útvonalainál
való stratégiai földrajzi elhelyezkedés. (Cohen B., 2015.).
Nemzet államok szintje Cohen értelmezésében öt rendből áll. Ebben a felosztásban a világ
vezető hatalmai azok, amelyek a geostratégiai területi egység életében meghatározók. Cohen a
geopolitikai erőtereket hét nagyhatalom köré építette fel: USA, EU, Japán, Kína Oroszország,
és a jövőben csatlakozhat ehhez India, mivel egy független geopolitikai régió magja és Brazília
egy dél-amerikai egység középpontjaként.
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A nemzetállamok második rendje olyan regionális hatalmakból áll, amelyek hatósugara kiterjed
saját geopolitikai régiójuk nagy részére és speciális módon a világ más részeire is. A regionális
hatalmak Cohen szerint (ezen belül kiemelt, közepes, és kis jelentőségű bontásban). Kiemelt
regionális hatalomként: Kanada, Törökország, Ausztrália, Irán, Dél-Afrika, Nigéria. Közepes
szintű regionális hatalomként: Indonézia, Dél-Korea, Vietnám, Mexikó, Pakisztán, Egyiptom,
Venezuela, Szaúd-Arábia, Izrael, valamint kis jelentőségű regionális hatalomként: Algéria,
Thaiföld, Argentína és Tajvan.
A harmadik, a negyedik és az ötödik szint azok az államok, amelyek elérhetősége általában
csak a régiók egy részére korlátozódik

21. ábra: Saul Bernard Cohen geopolitikai térfelosztása a 21. század elején valamint
régiótípusok és nemzetállami besorolás alapján

Forrás: Saul Bernard Cohen: „Geopolitics: The Geography of International Relations” (2009) –
a térkép eredeti címe: „A világ geopolitikai térképe a 21. század első negyedében”
Jelmagyarázat: A felső térképen Cohen 4 geopolitikai övezete, a geopolitikai övezeteken található
geopolitikai régió beosztásokat láthatjuk (kapurégió, ütközőzónák és vitatott terület), valamint a hét
nagyhatalmat nevesít.
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A nemzetállami szint szerinti csoportosítás más szerzőknél is megjelennek hasonló, vagy éppen
más struktúrában. Brzezinski által bevezetett öt geostratégiai játékos (Németország,
Franciaország, Oroszország, India és Kína), illetve öt geopolitikai pillér, amelyek a stratégiai
elhelyezkedésük miatt fontosak: (Ukrajna, Törökország, Azerbajdzsán, Irán, Dél-Korea).
Valamint az esetleg a hét potenciális geopolitikai játékosok (Nagy-Britannia, Üzbegisztán,
Kazahsztán, Pakisztán, Thaiföld, Tajvan, Japán, Indonézia) kategóriáját alkotja meg.
Paul Kennedy szerint a kilenc tengely állam: Mexikó, Brazília, Algéria, Egyiptom Dél-afrikai
Köztársaság, Törökország, India, Pakisztán és Indonézia. Huntington hat nagyhatalmat nevesít,
ezek az: Egyesült Államok, Kína, Európa, Japán, Oroszország, valamint India.
Hasonlóan Cohenhez, de mégis más geopolitikai strukturális beosztást követ José Alberto
Loureiro dos Santos, aki a globális hatalom térbeli szigeteinek ötfokozatú rendszerét vázolta
fel. (Santos L., 2008). A globális hatalom két szigete: az Egyesült Államok és Kína. A kvázi
globális hatalmaknak tekinthetőek: Oroszország, India és Brazília. A félig globális hatalmi
szigetek: az Európai Unió, valamint Eurázsia déli része (a Fekete-tenger, a Kaszpi-tenger, és a
Vörös-tenger által határolt terület), az Arab-félsziget, Irán, Törökország. A globális hatalom kis
szigetei: Kanada, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Japán. Valamint a globális
hatalom kvázi kis szigetei, akiket Santos a „nagy lehetőségekkel rendelkező államoknak” nevez
– Venezuela, Ausztrália, Dél-Afrikai Köztársaság, Irán, Törökország, Szaúd-Arábia (Santos L.,
2008). Santos térrendszere saját meglátásom szerint nem konzekvens, és bár kvázi globális
nagyhatalomnak tekinti Oroszországot, Indiát és Brazíliát, addig Japánt a globális hatalom „kis
szigeteiként” definiálja Németország és Franciaország mellett.
Azt látjuk, hogy a 21. század kezdetén számos tényező, játékos és nemzetközi szereplő hozza
létre a többpólusú nemzetközi rend kiépülésének és létrejöttének feltételeit. Európa (és az
Európai Unió) szerepe, relatív súlya és befolyása csökken a világban (Szilágyi I. 2019). Ezzel
szemben, nő Kína, Oroszország és az Eurázsiai térség jelentősége. Bruno Macaes az új
világrend alakulása és formálódása kapcsán Eurázsia megkerülhetelenségéről, Eurázsia
hajnaláról ír (Macaes B., 2018).
A globalizáció új szakaszában, a hatalom területi alapját a hálózatok, folyamatok, áramlatok
rendszere váltja fel. A globális világ politikája ugyanakkor fenntartja az áramlatok terét (space
of flows) éppen úgy, mint a modernitás viszonyaihoz köthető helyek területét, területi teret
(space of places).
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3.3.4 Új geopolitikai erőterek és a geofúziós térképek
Jelen PhD értekezés egyik hipotézise, hogy a kialakulóban lévő új világrend kihatással van a
geopolitikára, a nemzetközi kapcsolatokra és a világgazdaságra. PhD dolgozatomban Saul
Bernard Cohen térfelosztásából indultam ki, és alkottam meg egy 36 régióból álló térstruktúrát,
amely illeszkedik az országhatárokhoz is.
22. ábra – Saul Bernard Cohen és Csizmadia Norbert geopolitikai régió bontása

Forrás: Saját szerkesztés - Saul Bernard Cohen: „Geopolitics: The Geography of International
Relations” alaptérképe alapján (2009)

Amíg Cohen geopolitikai térfelosztása nem mindenhol veszi figyelembe az országhatárokat,
viszont, ha gyakorlati értelemben szeretnénk az eredményeket felhasználni, akkor az
országhatárokkal is kompatibilisnek kell lennie egy ilyen térfelosztásnak. Másfelől Cohen a
21. század első negyedére (2000-2025 között) határozta meg prognózisát, és nem számolt a
2008-as gazdasági és pénzügyi válság során kialakult új helyzettel, valamint nem vette
figyelembe, hogy a Kína által elindított Övezet és Út kezdeményezés átrajzolhatja (ahogy át is
rajzolja) a világ geopolitikai térképét. Cohen geopolitikai beosztása az angolszász geopolitikai
szemléletet tükrözi, amely Oroszország és az Atlanti-erőtér szembenállására épül, s amelyben
fel sem merül az, hogy létrejön egy új, Európa és Ázsia együttműködésén alapuló eurázsiai
kontinens, amely nem csak Oroszországot, hanem a kelet-ázsiai térséget és Európát is magába

78

foglalja. Cohen regionális erőközpontok meghatározásával kapcsolatban is különbséget tesz
kiemelt, közepes és kis jelentőségű regionális hatalmak között. Nigériát például kiemelt
regionális hatalomként definiálja, addig Dél-Koreát, Izraelt, Szaúd-Arábiát és Venezuelát
közepes jelentőségűnek. Azt látjuk, hogy a regionális erőközpontok esetén vannak olyan
országok, amelyek idő közben felemelkedhetnek (Skandinávia országai), míg mások
(Venezuela, Nigéria) elveszíthetik regionális jelentőségüket. Nem értek egyet Cohen 12
geopolitikai régiós beosztásával sem. Az általam meghatározott geopolitikai régiók
részletesebben jelennek meg. Cohen 12 nagyrégiót nevez meg, azonban láthatjuk, hogy amíg
Cohen sok térséget egybevon, mint például Észak- és Közép-Amerikát, vagy az afrikai
kontinenst, de ugyanez vonatkozik az európai kontinensre is (Cohen 2 térséget nevesít: AtlantiEurópát, valamint a Mediterrániumot is és ide sorolja a Maghreb országokat is, addig én külön
vizsgálom a Brit-szigeteket, Nyugat-Európát, Skandináviát, Dél-Európát, valamint KeletKözép-Európát). Hasonlóan vonatkozik Délkelet-Ázsia régióbeosztásához is. Saját kutatásként
részletesebben, az országhatárokhoz igazodva vizsgálom az egyes régiókat (36 régiót
nevesítve). A saját vizsgálatnál meghagytam Cohen geopolitikai típus besorolását (erőtér vagy
központi tér, konvergencia zóna, vitatott térség, kapurégió), azonban az elmúlt évek
megváltozott geopolitikai helyzetéből kiindulva, újraalkotottam ezeket és 36 régióra
határoztam meg a különböző típusokat, amely különösen közép-kelet-európai nézőpontból
módosítottam.
Az általam használt geopolitikai régiótípusok a központi erőterek, azaz a centrumok.
A konvergencia zónákat a központi erőterekhez kapcsolódó, velük szomszédságban álló, de
különálló térszerkezeti egységként szerepeltettem, és ezek többsége regionális hatalom is
egyben. Külön fontos kiemelni a kapurégiók szerepét és jelentőségét. Cohen nem határozta meg
pontosan a kapurégiók fontosságát, de az elkövetkező időszakban – saját meglátásom szerint –
még jobban felértékelődnek ezen régiók. A kapurégiók, amelyek a központi erőterekhez
kapcsolódó régiókat tartalmazza és ezek kiemelten stratégiai földrajzi elhelyezkedésük miatt a
jövőben fontos szerepet tölthetnek be. Az ütköző övezetek (Cohenhez megfogalmazásához
hasonlóan) a geopolitikai erőterek között lévő stratégiai jelentőségű régiók, amelyek belsőleg
mélyen megosztottak. Jellemző a belső széttöredezettség és gyakran terepei a nagyhatalmi
versengésnek. A vitatott térségek pedig még súlyosabban szakít szét a belső megosztottság és
a térségben található szomszédos államok beavatkozása.
A mellékelt táblázat bemutatja a Cohen féle geopolitikai struktúrát, összehasonlítva az általam
meghatározott struktúrával.
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A GEOFÚZIÓ INPUT TÉNYEZŐI:
(S.B. Cohen és Csizmadia N: által szerkesztett) 21. századi geopolitikai régiókra vetítve

„Realm
s”
COHEN

RÉGIÓK (SBC; CSN)
CSIZMADIA szerint:
Globális nagyrégiók geopolitikai régiók (1-36)
COHEN alapján
megnevezés
ÉSZAK- ÉS
KÖZÉPAMERIKA

ANDOK
TÖRÉSÖVEZET

T

DÉL-AMERIKA

E
N
G

1. USA szuper-tömb

GEOPOLITIKAI
RÉGIÓ TIPUS
KÖZPONTI ERŐTÉR

ORSZÁGOK
Amerikai Egyesült Államok
Bahamák, Barbados, Dominika, Guyana, Haiti,
Jamaica, Kuba, Suriname, Trinidad
Kanada
Mexikó

2. Karib-szigetvilág

KONVERGENCIA ZÓNA

3. Kanada
4. Mexikó

KONVERGENCIA ZÓNA
KONVERGENCIA ZÓNA

5. Közép-Amerikai földhíd

KAPURÉGIÓ

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panama, Salvador

6. Inka-Amerika

ÜTKÖZŐ ZÓNA

Bolívia, Ecuador, Kolumbia, Peru, Venezuela

7. Brazília

KONVERGENCIA ZÓNA

Brazília

8. Latin-Amerikai

KONVERGENCIA ZÓNA

Argentína, Chile, Paraguay, Uruguay

9. Kelet-Afrika

VITATOTT TÉRSÉG

Eritrea, Etiópia, Kenya, Szomália, Szudán, DélSzudán, Tanzánia, Madagaszkár, Mauritius,
Comore szigetek, Seychelles

AFRIKAI

Benin, Bissau Guinea, Burkina Faso,
Elefántcsontpart, Gambia, Ghána, Guinea,
Libéria, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Sierra
Leone, Szenegál, Togo
Burundi, Csád, Gabon, Kamerun, Kongó, Kongói
Dem. Közt, Közép-Afrikai Közt, Ruanda,
Uganda

10. Nyugat-Afrika

VITATOTT TÉRSÉG

11. Közép-Afrika

VITATOTT TÉRSÉG

M

12. Dél-Afrika

KONVERGENCIA ZÓNA

Angola, Botswana, Dél-Afrikai Köztársaság,
Mozambik, Namíbia, Zambia, Zimbabwe

E

13. Észak-Afrika

ÜTKÖZŐ ZÓNA

Algéria, Egyiptom, Líbia, Marokkó, Tunézia

14. Brit-szigetek

KONVERGENCIA ZÓNA

Egyesült Királyság, Írország

15. Atlanti-Európa +
Ausztria, Svájc

KÖZPONTI ERŐTÉR

Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia,
Luxemburg, Németország, Svájc

16. Skandinávia

KONVERGENCIA ZÓNA

Dánia + Grönland, Finnország,
Izland, Norvégia, Svédország

17. Dél-Európa

KAPURÉGIÓ

Ciprus, Görögország, Málta, Olaszország,
Portugália, Spanyolország

18. Kis-Ázsia
19. Perzsiai magterület
20. Közel-Keleti széteső
övezet

KONVERGENCIA ZÓNA
KONVERGENCIA ZÓNA

E
R

TÖRÉS v
SZÉTESŐ
KONTINENS

L

ATLANTI

L

EURÓPA

É
K
I

MEDITERRÁNIUM

ÁZSIAI
PACIFIKUS

Törökország
Irán

VITATOTT TÉRSÉG

Afganisztán, Irak, Izrael (x), Jordánia, Libanon,
Szíria

21. Arab-félsziget és Öbölországok

KAPURÉGIÓ

Bahrein, Egyesült Arab Emirátus, Jemen, Katar,
Kuvait, Omán, Szaúd-Arábia

22. Japán és Dél-Korea

KÖZPONTI ERŐTÉR

Japán és Dél-Korea

23. Indonézia

KAPURÉGIÓ

Indonézia

24. Ausztrália és Új-Zéland

KONVERGENCIA ZÓNA

Ausztrália és Új-Zéland

SZEGÉLY
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RÉGIÓK (SBC; CSN)
Globális nagyrégiók
COHEN alapján

CSIZMADIA szerint:
geopolitikai régiók (1-36)
megnevezés

OROSZORSZÁG

GEOPOLITIKAI
RÉGIÓ TIPUS

ORSZÁGOK

25. Ázsiai Oroszország
(Szibéria)

KONVERGENCIA ZÓNA

Oroszország (Szibéria) Uráltól K-re

U

26. Európai Oroszország

KÖZPONTI ERŐTÉR

Oroszország
(Uráltól és Volga torkolattól NY-ra)

R

27. Kaukázus régió

ÜTKÖZŐ ZÓNA

Azerbajdzsán, Georgia (Grúzia), Örményország

Realms

COHEN

E

Á
Z

KELET-és

28. Kelet-Európa

ÜTKÖZŐ ZÓNA

Belorusszia, Ukrajna, Moldávia

S

KÖZÉP EURÓPA

29. Balkán

KAPURÉGIÓ

Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária,
Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia

30. Kelet-Közép-Európa

KAPURÉGIÓ

Csehország, Horvátország, Lengyelország,
Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Észtország,
Lettország, Litvánia

31. Közép-Ázsia és Mongólia

KAPURÉGIÓ

Kazahsztán, Kirgiztán, Mongólia, Tádzsikisztán,
Türkmenisztán, Üzbegisztán

32. Kína szuper-tömb

KÖZPONTI ERŐTÉR

Kína

33. Malajzia és Szingapúr

KAPURÉGIÓ

34. Csendes-óceáni
Szigetvilág

KAPURÉGIÓ

Fülöp-szigetek, Fidzsi, Kiribati, Marshallszigetek, Mikronézia, Nauru, Palau, Pápua ÚjGuinea, Salamon-szigetek, Szamoa, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu

35. Indokínai

KAPURÉGIÓ

Kambodzsa, Laosz, Mianmar, Thaiföld, Vietnam

36. Indiai szubkontinens
+ Indiai-óceáni szigetek

KÖZPONTI ERŐTÉR

Banglades, Bhután, India, Maldív, Nepál,
Pakisztán, Sri Lanka

I
A
I
KÖZÉP-ÁZSIA

KELET
ÁZSIAI

KÍNA ÉS
HÁTSÓ-INDIA

INDIAI

INDIAI

-ÓCE-

SZUB-

ÁNI

KONTINENS

Malajzia és Szingapúr

Forrás: saját szerkesztés, 2019.
Megjegyzések:
1. A közel-keleti ún. széteső övezet – mint földrajzi egységhez soroltam Izraelt, azonban Izraelt a térség többi
országához képest regionális központként és hatalomként kell értelmezni.
2. Mind a Karib-szigetvilágnál (pl. Bahamák) mind pedig Kelet-Afrika (Indiai-óceáni szigetvilághoz tartozó
szigetek – pl. Seychelles) pénzügyi off-shore központjai jelentősek és kiemelkednek a régión belül – ezeket
külön nem jelöltem
3. A Csendes-óceáni szigetvilágot kapurégióként nevesítettem, azonban itt Fülöp-szigetek szerepe jelentős
4. Oroszországot a konnektivitás miatt 2 régióként nevesítettem (Oroszország európai része, valamint ázsiai
Oroszország – Szibéria), külön vizsgáltam, azonban egy országként szerepel, és mint kiemelten fontos regionális
nagyhatalomként vizsgálom.
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A dolgozat hipotéziseinek „geofúziós” elemzéssel történő bizonyítása a Cohen nyomán
kialakított globális-regionális beosztásra épül. A 21. század egyik fontos geopolitikai kihívása
az összekapcsoltság (konnektivitás), ezért is szükséges megvizsgálni, hogy az egyes
világgazdasági központok milyen új világrendet rajzolnak ki. A vizsgálat során Cohen 21.
századi geopolitikai térképének struktúrájából és felosztásából kiindulva alkottam meg a
36 régióból álló alaptérképet (23. ábra és a hozzátartozó táblázat).
23. ábra: 36 regionális beosztás Csizmadia N. vizsgálata alapján

Forrás: Saját szerkesztés
Az alaptérkép a Föld politikai világtérképe. A régióhatárokat az azokat alkotó országok
határaival jelöltem ki és digitalizáltam. Részletes „grid” négyzetháló segítségével határoztam
meg az adott tényező, milyen sűrűséggel jelenik meg az egyes régión belül. Az alaptérképre a
konnektivitási tényezőket (24-27. ábrák) figyelembe véve hét tematikus térkép-fedvényt
digitalizáltam: (1) vasúthálózat sűrűség, (2) autópálya sűrűség, (3) légi közlekedés, (4)
népsűrűség, (5) globális városok lakosságszáma, (6) tenger alatti internetkábelek
elhelyezkedése és sűrűsége, valamint (7) a tengeri közlekedés útvonalai a legfontosabb kikötők
elhelyezkedésével.
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24. ábra: Konnektivitási és geofúziós térépek a légi közlekedés, tengeri útvonalak, tenger
alatti internetkábelek összekapcsoltsága alapján

Forrás: Saját szerkesztés, ESRI -Cooper Thomas alaptérképe alapján
25. ábra: Konnektivitási és geofúziós térépek a légi közlekedés szerint a
36 geopolitikai régió beosztásával

Forrás: Saját szerkesztés, ESRI -Cooper Thomas alaptérképe alapján
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26. ábra: Konnektivitási és geofúziós térépek a légi közlekedés, az autóút hálózat, a tengeri
közlekedés, a tenger alatti internet kábelek összekapcsoltsági térképek alapján, valamint a
városok népességszámának növekedése szerint a 36 régió beosztásával

Forrás: Saját szerkesztés, ESRI -Cooper Thomas alaptérképe alapján
27. ábra: Konnektivitási és geofúziós térépek a légi közlekedés, az autóút hálózat, a tengeri
közlekedés, a tenger alatti internet kábelek összekapcsoltsági térképek alapján, valamint a
városok népességszámának növekedése szerint a 36 régió beosztásával, és négyzetrács
alkalmazásával.

Forrás: Saját szerkesztés, ESRI -Cooper Thomas alaptérképe alapján
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A világtérképen a „geofúziós” térképeket globális minősítéssel egy 36 régióból hálózatot
hoztam létre, melyen vizsgáltam az egyes konnektivitási tényezők térképeit, mint bemenő
(input) minősítési tényezőket. Ez alapján kvantils módszerrel meghatároztam a bemenő
minősítési térképek régiós értékeit 1-5 pont között, a hálózataik sűrűsége alapján, rácsháló
segítségével, amely 288 rácsból áll igazodva a hosszúsági és szélességi fokokhoz 15 fokos
bontásban. A kvantilis alkalmazását ebben az esetben azért is tartom fontosnak, mert ha
trendeket szeretnénk meghatározni, akkor a ez a módszer segít abban, hogy az ilyen egymással
nem összehasonlítható tényezők között, amelyek a konnektivitást alkotják az erővonalak
hatókörét keressük és a orientációkat határozzuk meg. A bejövő konnetiktivitási tényezők
adatait az „ESRI Human Atlas projekt” és a hozzá kapcsolódós adatbázis és térképek alapján
vettem alapul. A térképeket Cooper Thomas készítette. Mindegyik input térképen kialakult
régiókra jellemző hálózati sűrűség minősitése 1-5-ig. A tényező-adatokat a mellékelt táblázat
tartalmazza, valamint az egyes minősítési eredmények térképeit a függelék tartalmazza.
A tematikus térképek a MapViewer Hatch Map és Legend funkcióival lettek szerkesztve.
A régióazonosítókhoz rendelt tényezőadatok és minősítési eredmények a MapViewer
WorkSheet felületén lettek a grafikus objektumokhoz kapcsolva. A Hatch Map az [1,5]
értéktartománynak megfelelően 5 osztályközzel, User Defined – módban kategorizálta a
régiókat. A tematikus térképek az általános használhatósághoz JPG képfájlokba lettek
konvertálva. A térképek súlypontozásánál a legerősebb súlypont a városok szerepe
(legfontosabb 5-ös súlyozással), repülőgép sűrűség – (4), vasúthálózat sűrűség (3), autópálya
sűrűség - ugyanakkora súllyal (3), tengeri áruforgalom (2), népsűrűség (1), internethálózat (1),
quintilis alapú besorolással.
A vizsgálat tárgyaként tehát a régiókhoz 7 tényező minősítési értékei tartoznak 1-5 (quintilis)
egész értékekkel. A tényezők adataiból kétféle összesített minősítés készült:
-

átlagérték (j. régióra) (a tényezőértékek egyszerűszámtani átlaga) = Σi tényezőérték
(j,i)/7
j = 1,2,…N (a régiók száma), i = 1,2,…,7

-

súlyozott átlag (j. régióra) (a tényezőértékek súlyozott átlaga) =
Σi tényezőérték (j,i)*súly(i) / Σi súly(i)
j = 1,2,…N (a régiók száma), i = 1,2,…,7
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GEOFÚZIÓ input tényezői
(S. B. Cohen és Csizmadia N. által szerkesztett) 21. századi globális régiókra vetítve
ASSZOCIATÍV MINŐSÍTÉS RÉGIÓNKÉNT: 5 (NAGYON SOK/MAGAS) 4 (SOK/MAGAS) 3 (KÖZEPES)
2 (KEVÉS/ALACSONY) 1 (NAGYON KEVÉS/ALACSONY)
RÉGIÓK (SBC; CSN)

Tengeri

Repülő-

áru-

járat

forgalom

sűrűség

Népsűrűség

Út-

Internet

hálózat

adat-

sűrűség

forgalom

Metropolisz

Vasút
hálózat

ÖSSZ

Átlag

sűrűség

1.

USA szuper-tömb

5

5

2

5

5

4

4

30

4,28

2.

Karib-szigetvilág

4

3

3

5

5

2

2

24

3,43

3.

Kanada

2

3

1

2

3

1

3

15

2,14

4.

Mexikó

1

2

3

3

1

4

2

16

2,28

5.

Közép-Amerikai földhíd

4

2

2

4

4

3

3

22

3,14

6.

Inka-Amerika

1

2

2

2

2

3

1

13

1,86

7.

Brazília

2

3

1

2

2

3

4

17

2,42

8.

Latin-Amerikai

1

1

2

3

2

2

2

13

1,86

9.

Kelet-Afrika

1

2

4

2

2

2

1

14

2,00

10. Nyugat-Afrika

1

1

4

3

2

3

1

15

2,14

11. Közép-Afrika

1

2

3

2

1

2

1

12

1,71

12. Dél-Afrika

2

3

3

4

1

2

2

17

2,42

13. Észak-Afrika

2

2

2

2

3

1

1

13

1,86

14. Brit-szigetek

4

5

3

5

5

4

5

31

4,43

15. Atlanti-Európa + Ausztria, Svájc

3

5

4

5

5

5

5

32

4,57

16. Skandinávia

4

4

2

5

4

1

3

23

3,28

17. Dél-Európa

4

5

3

5

4

3

4

28

4,00

18. Kis-Ázsia

1

4

3

4

2

4

3

21

3,00

19. Perzsiai magterület

1

3

3

2

3

2

2

16

2,28

20. Közel-Keleti széteső övezet

1

4

4

2

2

3

2

18

2,57

21. Arab-félsziget és Öböl-országok

3

3

2

2

3

2

1

16

2,28

22. Japán és Dél-Korea

5

4

4

5

5

5

5

31

4,43

23. Indonézia

3

3

4

4

5

2

2

23

3,28

24. Ausztrália és Új-Zéland

2

3

1

3

4

1

3

17

2,42

25. Ázsiai Oroszország (Szibéria)

2

2

1

1

1

1

2

10

1,43

26. Európai Oroszország

1

3

2

4

1

3

4

18

2,57

27. Kaukázus régió

1

3

2

5

1

3

2

17

2,42

28. Kelet-Európa

1

3

2

5

2

3

4

20

2,86

29. Balkán

1

4

2

5

1

3

4

20

2,86

30. Kelet-Közép-Európa

1

4

2

5

1

3

5

21

3,00

31. Közép-Ázsia és Mongólia

1

2

2

4

1

1

2

13

1,86

32. Kína szuper-tömb

5

4

4

4

4

5

4

30

4,29

33. Malajzia és Szingapúr

5

5

3

4

5

5

4

31

4,43

34. Csendes-óceáni Szigetvilág

2

2

4

4

4

1

1

18

2,57

35. Indokína

2

3

3

5

2

4

2

22

3,14

3

3

5

5

3

5

4

28

4,00

36. Indiai szubkontinens +
Indiai-óceán szigetei

Forrás: saját szerkesztés, 2019.
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A vizsgálat eredményeként a bejövő konnektivitási tényezők egyszerű, illetve súlyozott
átlagolásával hasonló eredmény született.
28. ábra: az egyes konnektivitási tényezők és geofúziós eredmények a
tényezők átlaga alapján csoportosítva
(nagyon sűrű, magas, közepes és alacsony és ritka sűrűségű kategóriák)

Forrás: saját szerkesztés, 2019.
Jelmagyarázat – piros nagyon sűrű, narancssárga – magas, világos narancs közepes és
alacsony sűrűségű, citromsárga - ritka sűrűségű)
Konnektivitás tekintetében kiemelkedik négy régió: az észak-amerikai, az európai (nyugateurópai), Kína és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai szubkontinens. A vizsgálat bebizonyította
a régión és az országokon belül a globális városi csomópontok jelentőségét. Különösen fontos
a régiók közötti együttműködési kapcsolat és kapcsolódás, amely főként a légi közlekedési
összeköttetésnél látszik legjobban, de a szárazföldi közlekedés (autópályák és vasútvonal
hálózatok) esetében is. Amíg az eurázsiai kontinensen és Észak-Amerikában erősebbek a
kapcsolatok, addig mind Latin-Amerikában, mind Afrikában, valamint Ausztrália kontinensén
csak csomópont szerűen jelennek meg az erőközpontok (Rio de Janiero, Sao Paolo, Buenos
Aires, Fokváros, Sydney). A földrajzi tagoltságnak is jelentős szerepe van. Amíg az eurázsiai
hegységrendszertől északra összefüggő területeket találunk, addig a déli területeken
félszigetekkel és szigetekkel (Arab-félsziget, Hindusztáni-félsziget, Délkelet-Ázsia) tagolt
területeket, amelyeket főként a vízi és légi összeköttetések kapcsolnak össze.
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A geopolitikai hatalmi szintek meghatározása – a geopolitikai hatalmak, szereplők és
régiótípusok meghatározása
Ha a konnektivitási tényezők alapján a geopolitikai régiók sűrűségét, továbbá a 3.1.5 alpontban
meghatározott országokat, mint nemzetállami szinteket, valamint a 4.3.3 alpontban vizsgált
globális városokat és hubokat egyszere vizsgáljuk a geofúziós módszerrel (azaz a globális
városi csomópontokat a nemzetállamok fontosságát, és a konnektivitási tényezők alapján
létrejött gazdasági erőtereket) egymásra illesztjük, akkor ez alapján meghatározhatjuk e jelen
korszaknak geopolitikai / geoökonómiai erőtereit, valamint meghatározhatjuk a legfontosabb
geopolitikai játékosokat és szereplőket, és az egyes geopolitikai régiótípusokat. Ezek a saját
kutatásaim, amelyeket a fent vázolt saját, geofúziós módszertannal határoztam meg. Fontos
hangsúlyozni, hogy a jelenlegi világban az egymásra épülő hierarchikus térrendszereket
(globális városok, nemzetállamok, geopolitikai régiók) együttesen kell vizsgálnunk, mert ez
alapján tudjuk meghatározni az erőtereket, és ehhez nyújt segítséget a geofúziós módszertan
(azaz a konnektivitási tényezők, a nemzetállami szint és a hub csomópontok együttes
vizsgálata).
A nemzetállamokra, országokra épülő besorolással kapcsolatban a hatalom Max Weber
definíciója szerint az a képesség, amellyel valaki képes rákényszeríteni valaki mást annak
megtételére, amit amúgy önmagától nem feltétlen tenne meg. „Minden olyan esetben
hatalomról beszélünk, ha egy társadalmi kapcsolaton belül van rá esély, hogy valaki a saját
akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülvigye, függetlenül attól, hogy min alapul ez az
esély” (Weber M. 1987:77). A nemzetközi kapcsolatokban és geopolitikában ennek értelmében
a hatalom alatt azt a képességet értjük, amellyel egy állam rendelkezik egy másik állam
viselkedésének a megváltoztatásához. A szuperhatalom kifejezést olyan államokra értjük,
amelyek gazdasági, katonai és puha hatalmi képességével az egész világon képes érdekeit
érvényesíteni, így az egész világ eseményeire képes jelentős hatást gyakorolni. Regionális
nagyhatalom kifejezést azokra az államokra használjuk, amelyek gazdasági, katonai és puha
(kulturális) hatalmi képességével a földrajzi régiójában képes érdekeit érvényesíteni és a régió
életére képes jelentős hatást gyakorolni. A multipoláris nemzetközi rendben több állam szerepe
is meghatározó (Parchami, 2009).
A geopolitikai gondolkodóknál (Cohen, Brzezinski, Kissinger, Kennedy, Huntington, Santos)
korábban bemutatott nagyhatalmak és regionális hatalmak figyelembevételével, valamint saját
kutatásként megfogalmazott (földrajzi tényezőkre épített indikátorok) országok sorrendjének
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figyelembevételével és a konnektivitási tényezők által kapott sűrűsödések felhasználásával az
alábbi eredmény jött ki.
A vizsgálat által megszületett térképek és a korábbi geopolitikai struktúra beosztás alapján
36 regionális téregységen belül:
•

2 globális (nagykiterjedésű) geopolitikai erőteret nevesítek, ezek Amerika és Eurázsia,
ezen belül a 2 fő nagyhatalmi geopolitikai vezető állam Kína és az Amerikai Egyesült
Államok. (ezek egyben a G2 országok)

•

A vizsgálatok során 16 regionális hatalmat határoztam meg, ezek: Oroszország, India,
Japán, Dél-Korea, Ausztrália, Irán, Szaúd-Arábia, Törökország, Izrael, Németország,
Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszország, Skandinávia, Brazília, Dél-Afrikai
Köztársaság.

•

A geopolitikai régiók közül (mint regionális erőterek – különösen a közlekedésnek és a
kereskedelemnek köszönhetően) kiemelkedő fontosságúak a jövőre nézve a kapurégiók
szerepe. A vizsgálatom során 6 jelentős kaputérséget nevesítek, ezek: Délkelet-Ázsia ASEAN országai, Közép-Ázsia országai, Perzsa-öböl országai, Dél-Európa, KeletKözép–Európa (17+1 kezdeményezéshez csatlakozott országa) és Közép-Amerika.

•

64 globális városi erőközpontot határoztam meg, amelyek egy-egy adott nemzetállam
területén találhatóak és a geopolitikai erőterek fontos részei, csomópontjai. A 64
globális városi csomópont közül Latin-Amerikához 5, Afrikához 3, Ausztráliához 3
tartozik. 12 az észak-amerikai területekhez, és 41 az eurázsiai kontinenshez (ezen belül
20 található Ázsiában és 21 található Európában).

A geofúziós módszerrel elért eredmények (29-32. ábrák) azt mutatják, hogy geopolitikailag és
geoökonómiailag a többközpontú világrendben nemcsak az országok számítanak (amelyek
szerepe kiemelkedő), hanem a regionális együttműködésből létrejött térségek, és a gazdasági
és geostratégiai erőközpontok, globális csomópontok és globális városok, amelyek az
összekapcsoltság által új értelmet nyernek. A 29. ábra az egyes geopolitikai régiótípusokat
mutatja be központi erőtér (piros), kapurégiók (zöld), konvergencia zóna (rózsaszín), az
ütközőzónák (szürke), valamint a vitatott térségek (sárga) szerint. A 30. ábra jeleníti meg a
globális (piros) és regionális hatalmak (narancs) országait, valamint a kapurégiók (zöld)
országait, kiemelve az amerikai erőtér és Eurázsia térségeit. A 31. ábra térképe a konnektivitási
és fúziós csomópontokban ábrázolja a globális városokat és HUB csomópontokat, valamint a
32. ábra térképe összegezi a globális városok és csomópontok, geopolitikai régiók, hálózatok
és geopolitikai erőterek egységes egymásra épülő geofúziós szintézisét.
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29. ábra: Geopolitikai régió típusok Csizmadia N. szerint

Forrás: Saját szerkesztés, 2019.
Jelmagyarázat: piros – központi erőtér, rózsaszín – konvergencia zóna, zöld – kapurégió, sárga – vitatott
terület, szürke- ütközőzóna

30. ábra: Geopolitikai játékosok és szereplők globális régiók és geopolitikai erőterek
szerinti csoportosításban Csizmadia N. szerint

Forrás: Saját szerkesztés, 2019.
Jelmagyarázat: Piros – globális geopolitikai nagyhatalom, narancssárga – regionális hatalmak, zöld –
kaputérség, valamint az amerikai geopolitikai erőtér és az eurázsiai geopolitikai erőtér alapján
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31. ábra: Globális városi erőközpontok regionális bontásban

Forrás: saját szerkesztés – az ESRI Cooper Thomas alaptérképe alapján
Jelmagyarázat – a vonalak a légi közlekedés és a tudományos együttműködések kapcsolatát
jelenítik meg, a sárga pontok a globális városokat.

32. ábra: Geoökonómiai erőterek regionális bontásban

Forrás: Saját szerkesztés
Jelmagyarázat: kék – globális geopolitikai erőterek: amerikai erőtér, eurázsiai erőtér,
piros-

jelentős

geopolitikai

régiók

és

sárga – hálózati csomópontok, globális városok
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központok

a

konnektivitás

alapján,

4. FEJEZET
21. századi többközpontú gazdasági és geopolitikai világrend
4.1. A geoökonómia korszaka
4.1.1. Megatrendek és víziók
A 2008-ban kezdődő pénzügyi és gazdasági világválság átrendezte világunkat. Amíg 19802010 között a globalizáció volt a meghatározó, addig a 2008-as gazdasági válság hatására
új együttműködések, szereplők, gondolkodási formák, megoldások, új értékrendek alakultak ki.
A globalizáció egy új korszakába lépett a technológia és tudás korszakába, valamint egy hosszú
távú fentartható növekedésre építő eurázsiai korszakba (Cséfalvay Z. 2018; Csizmadia N. 2019,
Matolcsy Gy. 2019).
A 21. század szakít a hagyományos földrajzi térképekkel, ezért újra kell rajzolni őket
(Csizmadia N. 2016). Új megközelítésre van szükségünk, egyre eredetibb megoldások váltak
indokolttá. Új, asszociatív látásmódra, átfogó tudásra, egyedi ötletre és kreativitásra van
szükség. Az újszerű tudás megteremtéséhez először meg kell ismernünk a minket körülvevő
világot, a hálózati csomópontokat, az integrált ismereteket a lényeglátást segítő, kreativitást
mobilizáló asszociatív térképek segítségével.
Az új technológiákon alapuló 24/7 órás globális gazdaságnak köszönhetően a tehetség a
távolságokat áthidalva érvényesül. Azonban nemcsak az egyének – gazdasági és egyéb –
mobilitása nőtt az internet, a modern tömegközlekedés és az új iparágak megjelenésével, hanem
a nemzeteké, a közösségeké és az országoké is. Ahogyan ma egy kínai közgazdász, egy
amerikai geográfus és egy magyar mérnök könnyedén közös vállalkozásba kezdhet, úgy
kapcsolódhatnak össze a több ezer kilométer távolságban fekvő országok is közös érdekek,
gazdasági, politikai együttműködések mentén. Mindeközben a klímaváltozás, illetve annak
+2 °C-on belül tartása, az emberiség életfeltételeit fenyegető környezetpusztítás, az ezek
következményeihez való alkalmazkodás, a növekvő gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek,
a gazdasági válságok, a nemzetközi konfliktusok, a migráció együttesen soha nem látott
kihívások elé állítják az emberiséget. E folyamatokat térben szemlélve azt láthatjuk, hogy a
gazdasági erővonalak a korábbi centrumokról a perifériákra húzódnak, így a múlt
határvidékeiből alakulhatnak ki a jövő központjai. (Csizmadia, N. 2016)
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Ezáltal az egypólusú világ is többpólusúvá alakul, miközben a globális stratégiákat felváltják a
regionális együttműködések (Bernek Á. 2018). Ebben az új korszakban a földrajz és a
gazdaságföldrajz felemelkedéséről beszélünk, a geopolitikai folyamatokat a geoökonómiai
folyamatok váltják fel, a területszerzés helyett a piacokért folyik a verseny (Luttwak, E. 2009).
Hálózatok és a fúziók korában élünk. Ebben az összekapcsolt világban a komplex megközelítés
válik a legfontosabbá (Castells, M. 2005). A világgazdaság pólusa ismét kelet felé tolódik,
véget vetve egy 500 éves Atlanti korszaknak. Amíg a 19. század a Brit Birodalom korszaka, a
20. század Amerika korszaka volt (Khanna, P. 2019), a 21. század Eurázsia évszázada lesz.
Európa és Ázsia összekapcsolódásával pedig Eurázsia jön létre, amelyen belül Kína vezető
szerepet fog játszani.
A legfontosabb megatrendek a következő évtizedekre a következőképpen összegezhetők: az
emberiség egyre erősebb lesz, ám egyúttal fokozatosan öregszik: a technológiák révén egyre
több betegséget gyógyítanak sikerrel, de egyre többet költenek egészségügyre, gyógyszerekre,
egészség-turizmusra. Mindenki mindenkivel egyre szorosabb kapcsolatban áll majd a világon.
Mindeközben erősödik a lokalizáció, törzsi érzések alakulnak ki az új városállamokban, a helyi
érdekek kerülnek fölénybe a globálissal szemben. Megérjük a gépek „felemelkedését” a
genetika, a robotika, az internet és a nanotechnológia házasságából megszületik a GRINtechnológia. A 2010 és 2030 közötti 20 év pedig az élettudományok kora lesz, az
élettudományokon belül a biotechnológia, az orvostudomány és a gyógyszeripar lesznek a
legdinamikusabban fejlődő területek. A szingularitás egy olyan jövőbeni periódus, amely alatt
a technológiai változás olyan gyors és mélyen ható lesz, hogy az emberi élet ennek
következtében visszafordíthatatlanul átalakul. A szingularitás következményeként az emberi és
a gépi intelligencia egybeolvad, a gépek képessé válnak az önálló fejlődésre, ugyanakkor
bizonyos értelemben emberiek lesznek, megjelenik bennük az emberihez hasonló intelligencia
(Kurzweil, R. 2006). A környezetszennyezés, a globális felmelegedés, a nyersanyagok és az
energiahordozók hiánya egyre súlyosabb problémákat okoz: országok kerülnek víz alá,
miközben az édesvízért folyik majd a legnagyobb harc. A 2008-as pénzügyi válság után új
értékrendek alakulnak ki, amelyekben a rövid távú profit maximalizálása másodlagos lesz a
hosszú távú értékteremtés és értékőrzés mellett. Átalakulnak a felelősségi körök is, ezzel
párhuzamosan új iparágak formálják át a piacokat (Watson, R. 2010).
Mindezek egy olyan új világrendet rajzolnak meg, amelyben az erő birtoklása legalább olyan
fontos lesz, mint a profit és mindehhez az állam fokozódó gazdasági szerepvállalása társul; a
gazdasági hadviselés aláássa a gazdasági integrációt; a multilaterális rendszerek ahelyett, hogy
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globálissá válnának, inkább visszafejlődnek regionális szintre; az olajárak alacsonyak és
ingadozóak lesznek, ezáltal a verseny nem az erőforrásokért, hanem a piacokért fog zajlani. A
kereskedelmi és stratégiai célok egyre inkább összemosódnak az olyan ágazatok esetében, mint
a technológia és a pénzügyi szektor. A geoökonómia korában az államok már nem a
szabadpiacot próbálják előmozdítani, hanem ellenkezőleg, piaci eszközöket használnak ahhoz,
hogy a saját erejüket növeljék, vagyis a gazdaság a nagyhatalmi politika egyik eszközeként
jelenik meg
A hosszú távú előrejelzések és a különböző forgatókönyvek mindig is fontos szempontokat
adtak ahhoz, hogy megértsük a világ jövőbeli változásának a folyamatait. Ennek érdekében az
Economist Intelligence Unit (EIU) 82 ország hosszú távú gazdasági előrejelzését kísérli meg,
betekintést engedve azokba a kulcsfolyamatokba, amelyek 2050-ig várhatóan befolyásolják és
meghatározzák majd az üzleti világ működését. E szerint Kína 10 éven belül várhatóan
megelőzi az USA-t és a világ első számú meghatározó gazdaságává fog válni. India várhatóan
a harmadik helyre fog felzárkózni, átlagos növekedése 2050-ig 5% körül alakul, 2050-re ez a
három ország egyenként is gazdagabb lesz, mint az utánuk következő öt ország (Indonézia,
Németország, Japán, Brazília és az Egyesült Királyság) együttvéve. A nyugati gazdaságok
várhatóan nem fognak jelentős pozíciót elfoglalni a top 10-es listán. A EIU jelentése szerint
Ázsia növekedésének üteme változhat, de folytatódni fog, és a végső részesedése a világ GDPjéből várhatóan 53%-ra fog növekedni. Kína, India és Indonézia esetében az egy főre jutó́
jövedelem jelentősen nőni fog, sőt, 2050-re Kína várhatóan eléri Japán színvonalát.
A demográfiát tekintve 2050-ig nem várható globálisan drámai csökkenés a történelmi
korszakok átlagát figyelembe véve, ám ennek ellenére az összes régióban 2030-tól csökkenés
figyelhető majd meg.20 Ugyanakkor Afrika és a közel-keleti régió legtöbb országa profitálni
fog munkaképes korú lakossága növekedéséből, amely a fenntartható fejlődés egyik alapkövét
is jelenti a számukra.21 Azok az országok, amelyek kihasználják a kedvező demográfiai
trendeket, és növekedésbarát irányokat valósítanak meg, sikeresen fognak munkahelyeket
biztosítani a növekedő munkaerőnek, így hosszú távú növekedést érhetnek el. A legtöbb
európai és kelet-ázsiai országban a munkaerő csökkenése miatt lassulni fog a növekedés.

20

A hosszú távú demográfiai becslések azt mutatják, hogy az 1980–2014 közötti átlagosan 1,3%-os csökkenés
2015–2050 között 0,5%-ra mérséklődik. A világ munkaképes korú lakosságának növekedési üteme az 1980–2014
közötti időszak 1,7%-os értékéről a 2015–2050 közötti időszakban 0,3%-ra fog lassulni.
21
Nigéria, Angola és Kenya potenciális munkaereje várhatóan majdnem a háromszorosára növekszik 2014 és 2050
között. Algériában, Egyiptomban és Iránban szintén hasonlóan nagymértékű növekedés fog bekövetkezni 2050re.
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A munkaképes korúak létszámának csökkenése Japánban lesz a legnagyobb arányú, több mint
25% és létszáma 66 millióról 47 millióra csökken.22
Az Asian Development Bank tanulmánya szerint Ázsia fejlődési motorja 7 ország lesz: India,
Indonézia, Japán, Kína, Dél-Korea, Malajzia és Thaiföld. A 7 ország együtt 2010-ben Ázsia
teljes lakosságának 78%-át, GDP-jének pedig 87%-át tette ki. 2050-re Ázsia teljes
lakosságának már csak 73%-át fogják adni, GDP-jének viszont 90%-át. Ezzel 2050-re együttesen a világ egész termelésének 45%-áért felelnek majd, átlagos egy főre jutó GDP-jük (PPPalapon) 45 800 USD-ra fog emelkedni, amely a világ átlagánál (36 600 USD) jóval magasabb
lesz. Ázsia gyors felemelkedése az elmúlt időszak egyik legsikeresebb gazdasági átalakulása
volt. Ha a kontinens fejlődése az elmúlt pár évtizedben tapasztalt szinten marad, 2050- re Ázsia
adhatja a világ GDP-jének, befektetéseinek és kereskedelmének a felét, az egy főre számított
jövedelme pedig meghatszorozódhat, ezzel közelítve a mai európai jövedelmi szinthez.23
4.1.2. A földrajz felemelkedése és a geopolitika jelentősége a 21. században
Napjainkra a globalizációs folyamatok hatására az emberi társadalom és vele együtt a gazdaság
működése gyökeresen átalakult. A globális gazdaság integrálódása és hálózatosodása
évtizedről-évtizedre gyorsuló ütemben megy végbe. A gazdasághoz kapcsolódó korlátok
lebontása, a szabványok világszintű egységesítése és a fogyasztási szokások globális
homogenizálódása következtében olyan globális gazdaság születik, amely egyre inkább
szervesebb egészet alkot és egységként viselkedik. Ezt az egységesülést az is jól szemlélteti,
hogy a nagy pénzintézetek Hongkongtól New Yorkig, Londontól Buenos Airesig a
világgazdaság minden globális központjában kirendeltséget tartanak fenn, és a tőke szabadon
áramlik a világ különböző régiói között. Érthető tehát, hogy a gazdaság és a társadalom
szerveződésében a földrajzi tér szerepe is gyökeresen átalakult. A szállítási költségek
csökkenése és a fizikai téren átívelő technológiák nyomán a távolságok lerövidülnek, ám
egyúttal a tér be is „sűrűsödik” (Salamin G. – Csizmadia N. – Gutpintér J. 2016).

22

Kínában és Dél-Koreában várhatóan szintén 17-18%-kal csökken majd a munkaerő létszáma. Európában
Görögországban, Portugáliában és Németországban várhatóan 20%-kal fog csökkenni a munkaképes korú
lakosság aránya. Az európai feltörekvő (fejlődő) országok csoportját alkotó országokban (beleértve Kazahsztánt
és Törökországot is) szintén csökkenés figyelhető majd meg, amelynek mértéke várhatóan 20 és 30% között
alakul. (EUI, 2015.)
23
Ez a fejlődési pálya azonban egyáltalán nem vehető biztosra, hiszen Ázsia sokszínűségét és komplexitását
figyelembe véve, a nagy gazdasági fejlődés nemcsak lehetőségeket, hanem veszélyeket is hordoz magában.
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Az elmúlt évtizedben a szakmai-tudományos és a gazdaságpolitikai diskurzusban a világ
globális átrendeződésével összefüggésben felértékelődött a területi elhelyezkedés, ezáltal a
földrajz jelentősége. A világ globális gazdasági-társadalmi kérdéseit boncolgató gondolkodók
sora foglalkoznak a térbeliségnek, a helyeknek, a városok szerepének erősödésével. Richard
Florida a modelljében a gazdasági prosperitás forrásának tekintett kreatív osztály
felemelkedéséhez esszenciálisnak látja a helyek, azon belül a városok szerepét (Florida, R.
2005). Edward L. Glaeser, a Harvard Egyetem közgazdász professzora egyenesen a városok
(gazdasági) diadaláról írta egyik fő művét, „Triumph of the Citites” cimmel. Ma azt
tapasztaljuk, hogy különféle társadalomtudományi szakterületeken felértékelődik a világ és a
kisebb régiók földrajzának kutatása. A 2008-ban közgazdasági Nobel-díjjal elismert Paul
Krugman által leírt új gazdaságföldrajz a növekedés térbeli egyensúlyi modelljét állította fel,
és visszaemelte a földrajzi gondolkodást a közgazdaságtani gondolkodás fősodrába (Krugman,
P. 2009).
A globalizáció főbb következményeit a gazdaság térbeliségét illetően az alábbiak szerint
összegezhetjük: a főbb globalizációs folyamatok, az infokommunikáció elterjedése és a
dereguláció térnyerése következtében napjainkban kettős térbeli folyamat figyelhető meg: a
gazdasági tevékenységek földrajzi szétterjedésével párhuzamosan megerősödtek a lokális
tendenciák is. Másképpen, a térbeli koncentrálódás gazdasági szerepe felértékelődött,
miközben távoli üzleti partnerek között is megerősödhetnek a tartós kapcsolatok. A globális
iparágak vállalatai a termékpiacokat, értékesítést tekintve országcsoportokban terveznek, míg
az inputpiacokat és a termelést szervezve szubnacionális régiókban, általában városokban és
vonzáskörzetükben gondolkoznak. A globálisan versenyző cégek felismerték, hogy
versenyelőnyeik forrásai térben koncentrálódnak, ezért helyben kell lépniük ezen előnyök
megerősítésére (Krugman, P. 1999).
Ez az iparági verseny vonta maga után a régiók, területi egységek gazdasági szerepének
felértékelődését, ami egyrészt a régiók közötti rivalizálásban, a speciális jellemzőkkel bíró
városversenyben is tetten érhető, másrészt a térbeli koncentrálódásból eredő agglomerációs
előnyök (lényegében a térbeli külső méretgazdaságosság) fokozott üzleti kiaknázásában.
A fenti folyamatok következtében bizonyosan újra kell értékelni a közgazdaságtudomány több
kiinduló hipotézisét, így a területi verseny jelenségét, a hozzá szorosan kötődő gazdasági
növekedés és fejlődés értelmezését, valamint az új kihívásokra adott gazdaságpolitikai és
fejlesztési elképzeléseket is (Krugman, P. 2012).
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Az új világrend megértésében továbbra is fontos szerep jut a földrajznak. Gazdasági,
társadalmi, demográfiai és immár klimatikus értelemben is változékony világban élünk.
A változások szoros kapcsolatban állnak a technológia fejlődésével, és mindinkább globális
léptéket öltenek. Ezért beszélhetünk a máról mint kivételesen bizonytalan időszakról, és ezért
válnak egyre jelentősebbé a geopolitikai elemzések. Tim Marshall (Marshall, T. 2017) e
kérdéskörről írt könyvet „The Prisoners of Geography” (A földrajz fogságában) címmel.
Véleménye szerint az országok vezetőinek döntéseit sokkal jobban befolyásolják a földrajzi
tényezők, mint azt elsőre gondolnánk. Ez éppúgy igaz volt az ókori Athénra, Perzsiára vagy
Babilóniára, mint ahogy igaz minden egyes vezető döntésére, aki valaha olyan területet keresett,
ahol megvédheti törzsét. Ma, a technológia korában, hajlamosak vagyunk elfelejteni a földrajzi
tényezők jelentőségét, azonban bizonyos értelemben éppen ellentétes folyamatoknak lehetünk
tanúi: a földrajzi tényezők egyre meghatározóbbakká válnak a nemzetközi kapcsolatokban és a
politikai viták terén is. A geopolitikai folyamatok minden államra hatással vannak, háborúban
és békében egyaránt (Marshall, T. 2015).
Robert D. Kaplan (2013) szerint a világ, azon belül is a geopolitikai, külpolitika konfliktusok
mozgatórugóinak megértéséhez is a földrajzhoz kell fordulnunk. Arra világít rá, miért helytelen
hozzáállás az, ha a földrajzi tényezők emberi társadalmakra, a történelem menetére gyakorolt
hatását idejétmúltnak tekintjük, alábecsüljük és nem használjuk fel a konfliktusok
megértéséhez és megoldásához. Szerinte a földrajzi tényezők hatalmáról megfeledkezhetünk,
de attól azok még nem szűnnek meg. Még a technológiai fejlődés sem képes erre, bár sokan
úgy hitték. A technológiai fejlődés ugyanis nem, hogy nem hozta el „a földrajz halálát”, hanem
még fel is értékelte a területi szempontokat.24
Az Egyesült Államok számára a 21. században a legfontosabb terület Ázsia lesz. Kelet-Ázsia
országai a 20. század végére stabilizálódtak, sokan közülük stabil intézményrendszert, sikeres
és virágzó, világszinten is élenjáró gazdaságot építettek fel, amely lehetővé tette és sok
szempontból ki is kényszerítette, hogy kifelé nyissanak. Kelet- és Délkelet-Ázsia olyan
világrendet alakít ki, amelyet a területi viták, a természeti erőforrásokért és a kereskedelmi utak
feletti befolyásért folyó küzdelem jellemez (Kaplan, R. 2012).

24

Miközben a nyugat a nemzetközi kapcsolatokra kizárólag törvények és nemzetközi egyezmények rendszereként
tekint, addig a világ nagyobbik része sivatagokban, hegységekben, kikötőkben és édesvízben gondolkodik, és
tűnjék ez bármennyire idejétmúltnak, a területnek és a vele járó vérségi köteléknek központi szerepe van abban,
hogy (milyen) emberek vagyunk.
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A Pacifikus régió és Eurázsia szerepe és jelentősége
A 20. század végén a Pacifikus régió a világgazdaság egyik legfontosabb centrumát jelentette,
egyre inkább háttérbe szorítva az Atlanti régió jelentőségét. A térségben található a világ három
legfontosabb nemzetgazdasága: az Egyesült Államok, Kína és Japán, valamint a G20
országokból további hat (Oroszország, Dél-Korea, Indonézia, Ausztrália, Kanada és Mexikó).
A regionális integrációt tekintve legfontosabb nemzetközi szervezete az APEC. Noha a
megarégió gazdasági prosperitásához nem férhet kétség, mára a geopolitikai ellentétek és az
átalakuló világrendben megjelenő új geostratégiai koncepciók Eurázsiával szemben revideálták
a térséggel kapcsolatos hagyományos értelmezési kereteket, csökkentve korábbi jelentőségét.
A térség legerősebb hatalma az Egyesült Államok, amely ellensúlyozandó az Ázsiából való
visszaszorulást az Obama adminisztráció alatt meghirdetett, „Fordulat Ázsia felé” ("Pivot to
Asia", később „Rebalancing”, „kiegyensúlyozás”) új külpolitikai koncepcióval igyekezett
válaszolni. A 2012-ben meghirdetett külpolitikai terv azonban 2016-ra csupán részleges sikert
ért el, annak gazdasági elemét jelentő részét a Transz-Csendes-óceáni Partnerség (TPP) nevű
szabadkereskedelmi zónát nem sikerült tető alá hozni (az integrációt eleve nem segítette elő,
hogy az USA mindvégig Kína távolmaradásával számolt).
2016 után Donald Trump kormánya nem mutatott be új gazdasági és védelmi koncepciót a
regionális szövetségesei számára, amely érdemben képes lett volna a Kína felemelkedése
jelentette kihívásokat kezelni. 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, így a csenes-óceáni térségről az
indiai-óceáni térségre helyeződött át a hangsúly. A térség új elnevezése egyrészt az Obama által
folytatott politika végét is jelentette, mely Ázsiára, mint egyfajta tengelyre (Pivot to Asia)
tekintett. Az „Indo-csendes-óceáni” koncepció új értelmezést adott a térség geopolitikai
színterének, meghaladva az Ázsia-Csendes-óceán terminológiát, ami mára részben
újraértelmezte a térség integrációs kereteit. Való igaz, hogy 15, Kelet-Délkelet-Ázsia ország a
Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség révén Kína belépésével az USA nélkül is
megvalósítaná a szabadkereskedelmi együttműködést, ennek jövője azonban (pl. India
távolmaradása miatt) kétséges.
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A pacifikus térség integrációjának és gazdasági prosperitásának alapja a két legerősebb
hatalom, az Egyesült Államok és Kína együttműködése. Ugyanakkor a 2018-ban kirobbant
kereskedelmi háború – a kereskedelmi nézeteltéréseken túlmutatva – a két rivális hatalom
geostratégiai érdekellentétének a megnyilvánulása, amely hosszú távon is akadályozza az
együttműködést, lassítja a gazdasági fejlődést a Csendes óceán mindkét partján. (2019 őszén
ennek következtében a globális növekedés 0,7%-kal csökkent)
Kína geostratégiája nem véletlenül koncentrál Eurázsia integrációjára: Noha a csendes-óceáni
államok alapvetően szintén nyitottak a szorosabb együttműködésre (pl. 21. századi Új Tengeri
Selyemút) az USA és partnereinek (Ausztrália, Japán) aktív jelenléte akadályozhatja céljai
megvalósítását, egyben növeli a konfliktusok kockázatát, akadályozva a konnektivitás és
komplexitás kiteljesedését. Az ASEAN országok is, amelyek Délkelet-Ázsiában vannak is az
eurázsiai régióhoz tartoznak. 2019. szeptemberében pedig Japán és az EU együttműködési
megállapodást írtak alá az „EU-Asia Connectivity” Forum keretében, hogy a jövőben még
szorosabb együttműködés alakuljon ki. Az Amerikai Egyesült Államok India, Japán és
Ausztrália támogatásával 2020. februárjában indította el a Blue Dot kezdeményezést, amely a
minőségi infrastruktúra építésére koncentrál és riválisa lehet a BRI-nek. Ennek az új
koncepciónak az újdonságát jelenti, hogy Donald Trump amerikai elnök 2020 február 20-i
héten tárgyalt Indiában Modi miniszterelnökkel és jelentették be az új koncepciót. Kétségtelen
– és ezt az infrastrukturális fejlesztések is alátámasztják –, hogy jelenleg a tengeri szállítás
elsőbbséget élvez a szárazföldi útvonalakkal szemben, itt viszont meg kell említeni, hogy Kína
alapvetően az Európába tartó tengeri útvonalak fejlesztését tartja stratégiai jelentőségűnek nem
az Észak- és Dél-Amerika felé tartó útvonalakat, ami szintén a pacifikus térség csökkenő
jelentőségét, egyben Eurázsia növekvő szerepét bizonyítja.

4.1.3 Új geopolitikai gondolkodás – a geoökonómia felemelkedése
Napjainkban új gazdasági és geopolitikai világrend bontakozik ki a szemünk előtt, melynek két
domináns jellemzője van: az Egyesült Államok és Kína versengése, valamint a stratégiai célok
elérése érdekében a gazdasági eszköztárak nyílt bevetése. 2008-tól elkezdett változni a nyugati
gondolkodás a gazdaság és a biztonság kapcsolatáról, s ez a folyamat a 2010-es évtized
közepére csúcsosodott ki.
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Az új geopolitikai gondolkodás változásának három fő oka van:
•

Az első a globális gazdasági erőviszonyok átalakulása, azaz az Egyesült Államok és
Európa gazdasági hanyatlása és ezzel egyidejűleg Kína gyors gazdasági fejlődése.

•

A második ok a széteső nyugati társadalmi kohézió. Az államok közti egyenlőtlenség
ugyan lecsökkent a 90-es évekhez képest, de különösen a 2008-as pénzügyi válság után
a nyertesek és vesztesek közötti különbség a szabadkereskedelem árnyoldalaira
irányítja a figyelmet.

•

A harmadik ok, hogy az Egyesült Államok és Kína közti politikai és gazdasági
rendszerkülönbség növeli a két nagyhatalom közti stratégiai rivalizálást.

A továbbiakban az USA és Kína is erősebben fogja védeni a gazdasági és stratégiai
alapérdekeit, ezekbe nem fogja beengedni a nemzetközi megfigyelést és szabályozást,
nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. A globális politikai rendszer tekintetében egy szelektív
multilateralizmus fog működni, azaz csak azokon a területeken lesz többoldalú együttműködés,
amik nem képezik Kína, vagy az Egyesült Államok stratégiai érdekeit. Végül pedig a
„harmadik világbeli államok” és a nem állami szervezetek szerepe fel fog értékelődni (Roberts,
A. 2018).
A transznacionális kapcsolatok terjedése, a finanszírozás új formái, a kereskedelem,
technológia, energetika és a munkaerő három új és stratégiailag fontos földrajzi régiót teremtett.
Így a 21. század új gazdasági világrendjét az Indo-csendes-óceáni térség, az Északi-sark és a
Jeges-tenger, valamint a kettő között elhelyezkedő eurázsiai kontinens földrajzi térségeinek
összeolvadása fogja formálni (Saran, S. 2018).
A változás fokozatos, kölcsönösen egymástól függő és előremutató lesz.
1. Az Indiai-óceán és a Csendes-óceán együttese, azaz az Indo-csendes-óceáni régió,
mely Kína felemelkedésére adott reakcióként jött létre, nagyobb, mint az USA, az
ASEAN, vagy Kína. A régió biztonsági, kereskedelmi és fejlesztési kérdései három
kontinens szereplőit érintik.
2. A második az Északi-sarkvidék, mely a klímaváltozás következményeként alakult ki. A
felmelegedés hatására a csendes-óceáni és atlanti-óceáni politika összeolvad, még akkor
is, ha a fennálló struktúrák összeütköznek. Az Északi-tengeri út (Northern Sea Route)
egyre inkább realitássá válik, melynek bizonyítéka, hogy a Maersk, a világ legnagyobb
hajózási vállalata 2019. augusztusban jégtörők segítsége nélkül teljesítette első útját a
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térségben. E földrajzi régió felemelkedése közel sem lesz súrlódásmentes, ám a hatalom
és jólét új disztribúciójához vezethet.25
3. A harmadik egyesülés pedig Európa és Ázsia egy koherens stratégiai rendszerré való
olvadása. Eurázsia, mely egy régi, történelmileg átitatott elképzelés, új szókészletet
kapott. Azon piacok és közösségek közötti interakciók, melyek egykor egymástól
különálló földrajzi térségek voltak, most egy új, hatalmas kontinensnyi méretű
interdependenciát alkotnak. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Eurázsia kapcsán ne
állna fenn súrlódás. Peking prosperitásra tett ígéretének nehéz ellenállni, így Európában
Kína árnyéka egyre inkább kezd kibontakozni. Eközben Oroszország, az egykori
globális nagyhatalom szintén követeli helyét a régióban, a NATO tagállamai pedig
továbbra is Eurázsiában való jövőbeni szerepükről tárgyalnak (Saran, S. – Deo, A.
2019).
A három földrajzi térség felemelkedésével érdemes az alábbi 5 trendet figyelembe venni:
1. Az egymástól elkülönülő hidegháborúk kockázatát az említett földrajzi térségekben;
2. A „kényelmi szövetségek” (coalitions of convenience) növekedését;
3. Az intézmények közötti új párbeszéd lehetőségét;
4. Azt, hogy az Északi-sark nyitottá válása próbára teszi a hatalmak képességét a világ
többi részének nyújtott biztonság kérdését illetően;
5. Végezetül pedig, hogy e változásokra adott válaszként milyen intézményi mátrix fog
kibontakozni (Saran, S. – Deo, A. 2019).
Parag Khanna (Khanna, P. 2008) „The Second World: Empires and Influence in the New
Global Order” c. munkájának fő tézise az, hogy a nemzetközi rendszernek ma három birodalma,
illetve központja van: az Amerikai Egyesült Államok, Európa és Kína. Khanna szerint ez a
három entitás birodalomnak nevezhető, mivel kielégítik annak alapvető feltételeit.
A birodalmiság kritériuma ma már nem is annyira csupán a katonai hatalom, hanem olyan
tényezők, mint a népességszám, a nyersanyagokhoz való hozzáférés, a „nemzeti akaraterő”, a
diplomáciai ügyesség és a gazdasági befolyás: a technológiai innováció, a termelékenység, a
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Oroszország és Kína jelentős összegeket fektet a kereskedelmi infrastruktúra építésébe, a hajózási kapacitás és
katonai képességek fejlesztésébe. Peking aktívan ösztönzi vállalatait, hogy az Északi-sarki Selyemút (Polar Silk
Road) részeként használják ki az Északi-tengeri utat, Oroszország pedig, aki de facto ellenőrzés alatt tarja a
régióban a hajózási útvonalakat, igényt formál a hajózási jogok garantálására. Az Egyesült Államok azonban
jelezte, hogy ez szembemegy az ENSZ tengerjogi egyezményével.
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globális piaci részesedés. Ez a három „birodalom” háromféle módon építi ki a befolyását:
Amerika stratégiája koalíciókra, Európa a konszenzusra, Kínáé pedig konzultációra épül.
Khanna egyik fő tézise szerint a köztük zajló vetélkedést az fogja eldönteni, hogy a mögöttük
következő, ún. „második világ” országai körében ki fog tudni sikeresebben szövetségeseket és
befolyást szerezni magának.26 Khanna szerint a nemzetközi rendszer jelenleg képlékeny,
folyamatos változásban van, elsősorban azért, mert Amerika befolyása jelentősen csökkent az
utóbbi években. A szerző szerint ennek az lehet az oka, hogy Washington hibás külpolitikai
döntések sorozatát hozta meg az utóbbi időben (például az iraki háború elindítását),
belpolitikailag polarizálódik, társadalma egyre egyenlőtlenebbé válik, és rengeteg
állampolgárát börtönzi be. Vélekedése szerint az is egyértelműen kiderült az utóbbi években,
hogy a második világ annak ellenére is képes stabil és prosperáló lenni, hogy Amerika befolyása
folyamatosan csökkent (Khanna, P. 2008). A 2008-as pénzügyi és gazdasági válság azonban
egyértelműen bebizonyította, hogy Európa és az Európai Unió elveszítette jelentőségét.
A gazdasági szankciókkal, versengő kereskedelmi rezsimekkel, valuta-árfolyamokkal,
valamint alapanyag- és valutamanipulációkkal folytatott háborúk korában a World Economic
Forum (WEF) hét olyan kihívást nevezett meg, amelyek a geoökonómiai stratégiák megfelelő
kialakítását

érintik.

Ezek

a

gazdasági

hadviselés,

a

kereskedelmi

párbeszédek

„geopolitizálódása”, az államkapitalizmus 2.0, a zárt piacokért (és nem az erőforrásokért) zajló
verseny, a legnagyobbak túlélése, Kínai szövetségesi rendszer kiépítése az infrastruktúrafejlesztéseken keresztül, valamint az olajárak csökkenése.
A WEF (2014) jelentésében a geoökonómiát egy olyan versenyként definiálja, amely a
kereskedelem nyelvén, de a háború logikája mentén zajlik. A geoökonómia egyszerre jelenti a
globalizáció antitézisét és a legnagyobb győzelmét is. Nem kétséges, hogy hatékony globális
vezetés hiányában a globális normák és értékék eróziója, illetve egy multipoláris világ felé
történő elmozdulás várható, amelyben a nagyhatalmak gazdasági eszközökkel versenyeznek,
harcolnak, míg a regionális hatalmaknak növekszik a szerepük. A multilaterális intézmények
egyre inkább az erő kivetítésének eszközeként működnek, és a felek egyre kevésbé érdekeltek
abban, hogy a közös problémákat kezeljék. A nagyhatalmak egyre inkább zéró összegű
játszmákon keresztül tekintenek minden ügyre és csak akkor működnek együtt, ha az érdekeik
közösek. Ezt a helyzetet tovább súlyosbítja az egyre terjedő befelé fordulás csakúgy, mint a a
26

A második világ országainak a szerző azt a mintegy száz államot tartja, amelyek nem tagjai az OECD-nek, tehát
az első világnak, de nem is tartoznak a Világbank által a 48 legszegényebb államot magában foglaló, úgynevezett
„least developed countries” kategóriájába. A második világ államai e felosztás szerint például Mexikó, Brazília,
Chile, Egyiptom, Líbia, Irán, Indonézia, Üzbegisztán vagy a balkáni államok. (Khanna, P. 2008)
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nacionalizmus terjedése, miközben a kormányok új, saját maguk számára nagyobb kontrollt
biztosító eszközöket vezetnek be (World Economic Forum 2014). Mit tehetnek a világ államai
annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy a geopolitika lenullázta a globalizáció
eredményeit?
A jelentés az alábbi öt javaslatot fogalmazza meg: Az államoknak ki kell alakítaniuk a
gazdasági hadviselésre vonatkozó szabályrendszert, hasonlóan a hagyományos háborúk
lefolytatását szabályozó egyezményekhez, megállapodásokhoz. Az államoknak meg kell
találnia az egyensúlyt a gazdasági szerepvállalás területén. Fel kell készülni a legnagyobbak
megerősödésére és a perifériák kiüresedésére. Ez a kis országok számára különösen fontos,
hiszen a kis államoknak a siker érdekében egyesíteniük kell az erőiket. A vállalatoknak
továbbra is a globális piacon elérhető profit lesz az elsődleges, de már új szabályok szerint kell
játszaniuk. A globalizáció előbbre vitele is fontos, mert csökkenti a geoökonómiai verseny
kockázatait, és ebben a multinacionális vállalatoknak fontos szerepe van. Az államkapitalizmus
újjáéledésével bizonyos stratégiainak számító szektor terjeszkedésének akár gátakat is
szabhatnak, mások számára viszont új lehetőségek tárulhatnak fel. A nemzetközi intézmények
helyett a regionális szereplőkre és szubglobális politikára kell koncentrálni (World Economic
Forum 2015).
4.1.4 Gazdasági együttműködések – kereskedelemi és pénzügyi integrációk
A geoökonómia korszakában a nemzetközi együttműködések is egyre jelentősebb szereppel
bírnak. A hét legfejlettebb országot tömörítő nemzetközi gazdasági szervezet a G7 (Group of
Seven) országok – az Amerikai Egyesült Államok, Japán, Olaszország, Franciaország,
Németország, az Egyesült Királyság és Kanada – mellett egyre nagyobb és fontosabb szerepe
van a 20 országot tömörítő G20 nemzetközi szervezetnek. A G20-ak csoport tagja Argentína,
Brazília, Mexikó, Kanada, Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország,
Németország, Olaszország, az Európai Unió, Törökország, Szaúd-Arábia, Dél-afrikai
Köztársaság, India, Kína, Oroszország, Japán, Dél-Korea és Ausztrália. A 20 ország gazdasága
adja a világ bruttó nemzeti összetermékének 90 %-át, valamint a világkereskedelem 80 %-át.
A G33 országok egy politikai tömörülést jelentenek, amelynek tagjai összehangolják a
kereskedelmi és politikai tevékenységüket. Így tehát megállapíthatjuk, hogy a többközpontú
gazdasági és geoökonómiai világrendben a gazdasági, kereskedelemi és pénzügyi
integrációknak is egyre nagyobb szerepük lesz, és a közöttük lévő együttműködés pedig még
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inkább

meghatározó

lesz.

A

legfontosabb

integrációk

regionális

csoportokat

és

érdekszövetségeket alkotnak.
Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN)
Miután a fejlődő világ közös törekvését az egyoldalú függés és a neokolonizációs folyamatok
kivédésére nem igazán sikerült gyakorlatba ültetni, a regionális együttműködések felé
terelődött a hangsúly. (Schmidt P. 2005) E folyamat részeként hozta létre 1967-ben a Délkeletázsiai Nemzetek Szövetségét Indonézia, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Szingapúr és Thaiföld a
gazdasági növekedés, a stabilitás és a béke, valamint a társadalmi és kulturális fejlődés
előmozdítása érdekében. A mára tíz délkelet-ázsiai államot tömörítő kormányközi szervezet
együttműködése

számos

területre,

köztük

az

oktatásra,

tudományra,

kutatásra,

mezőgazdaságra, iparra, környezetvédelemre és a szállítmányozásra is kiterjed (ASEAN).
Egyik legnagyobb mérföldköve azonban az ASEAN Gazdasági Közösség létrehozása 2015ben, mely a fenntartható gazdasági növekedést, egy dinamikus, versenyképes és ellenálló
gazdasági rendszer előmozdítását irányozza elő az egységes piac megteremtésének reményében
(ASEAN Secretariat 2015). A világ harmadik legnagyobb munkaerőpiacával rendelkező
ASEAN növekvő gazdasági súlyát jelzi, hogy a tagállamok GDP mutatói 2008 és 2018 között
közel duplájára (Statista 2019) nőttek, ezzel a közösség a harmadik leggyorsabban növekvő
Indo-csendes-óceáni gazdasággá lépett elő (US-ASEAN Business Council 2019). A tendencia
várhatóan a jövőben is folytatódni fog, így előrejelzések szerint 2030-ra az ASEAN lesz a világ
negyedik legnagyobb gazdasága (Singapore Business 2018). Évente mintegy 3,4 billió USD
áthaladó áruval a közösség jelentős kereskedelmi csomópont is egyben (US-ASEAN Business
Council 2019).
Európai Unió (EU)
Az Európai Unió egy olyan 28 európai országot magába foglaló gazdasági-politikai társulás,
mely a második világháború tanulságaiból, a béke, a stabilitás és a polgári jólét előmozdítása
érdekében bontakozott ki. A kezdetben csupán gazdasági aspektusra irányuló integráció mára
számos szakpolitikai területre terjed ki, köztük az egészségügyre, környezetvédelemre,
élelmiszerbiztonságra, a foglalkoztatási és szociális ügyekre, az emberi jogokra, a
közlekedésre, kultúrára, a kül- és biztonságpolitikára, az energiaügyre, az éghajlat-politikára, a
fejlesztésre és együttműködésre, az igazságügyre, vagy a migrációspolitikára. A regionális
szervezet egyik fő mozgatórugója az egységes belső piac, melynek kiépítése napjainkban is
zajlik, hogy a négy szabadság elvének megvalósulása mellett a technikai, jogi, és adminisztratív
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akadályok is lebontásra kerüljenek (Európai Unió). Tagállamai együttesen a legtöbb
feldolgozóipari terméket és szolgáltatást exportálják, és mintegy nyolcvan ország számára
jelentenek első számú kereskedelmi partnert (Európai Bizottság).
Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU)
A Szovjetunió felbomlása után a volt tagköztársaságok számos kísérletet tettek az integráció
kialakítására, melyek azonban a szupranacionális intézmény- és jogrendszer hiánya miatt nem
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Ezt látszik megtörni az Eurázsiai Gazdasági Unió,
mely a vámunió és az egységes piac bevezetését követően 2015. január 1-jén jött létre
Oroszország, Kazahsztán és Fehéroroszország részvételével (Vigóczki M. 2016). Ugyanebben
az évben vette kezdetét az a folyamat, mely az unió és az Övezet és Út kezdeményezés
összekapcsolását kívánja megvalósítani (Shtraks, G. 2018). Az EAEU, melyhez Örményország
és Kirgizisztán is csatlakozott, elsősorban az áruk, a szolgáltatások, a munkaerő és a tőke szabad
áramlását igyekszik előmozdítani. Célja továbbá a versenyképesség növelése, valamint egy
koordinált, harmonizált és egységes politika kialakítása a különböző szektorokat illetően. Az
Eurázsiai Gazdasági Unió, melynek struktúrája több tekintetben hajaz az európai uniós
integrációs modellre, számos területen jár az élen. A tagállamok a globális olajtermelés
14,5 százalékát, a földgáztermelés 20,2 százalékát adják, ezzel előbbi kapcsán az első, utóbbi
esetében pedig a második helyen állnak. Az ásványi trágya előállításban szintén második,
tejtermelésben a harmadik, acélgyártásban pedig az ötödik helyet töltik be a rangsorban
Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO)
A „sanghaji ötök” utódának tekinthető Sanghaji Együttműködési Szervezet 2001-ben nyerte el
jelenlegi formáját, amikor Oroszország, Kína, Tádzsikisztán, Kazahsztán és Kirgizisztán mellé
Üzbegisztán is csatlakozott a szervezethez. Azóta India és Pakisztán is tagja lett a kormányközi
együttműködésnek, melynek így gazdasági, katonai és demográfiai súlya úgy megerősödött a
nemzetközi politikában, hogy néhány elemző a nemzetközi kapcsolatok új paradigmájaként
jellemzi a világ népességének közel felét tömörítő szervezetet (Usmanov, J. 2018). A kezdeti
katonai-biztonsági kérdések erős fókusza mellett az SCO ma már számos területen kívánja
előmozdítani a kölcsönös bizalmat és a közös erőfeszítéseket, köztük a regionális stabilitás, a
terrorizmus, szeparatizmus, extrémizmus és az illegális migráció elleni küzdelem, a gazdaság,
kutatás, technológia, igazságügy, kultúra, oktatás, turizmus, környezetvédelem, energetika és a
szállítmányozás terén (Sanghaji Együttműködési Szervezet).
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BRICS országok
A BRICS akronima öt jelentős, gyorsan fejlődő gazdaság, Brazília, Oroszország, India, Kína
és a Dél-afrikai Köztársaság társulását takarja, mely a világ népességének 42 százalékát, a
GDP-nek pedig 27 százalékát adja (BRICS). A tagállamok 2011-ben létrehozták az első
független nemzetközi szervezetként működő BRICS Nemzetközi Fórumot, mely a kormányzati
és nem kormányzati szervezetek segítségével egy társadalmi, gazdasági és környezeti
szempontból fenntartható blokk kiépítésén, és azon fáradozik, hogy előmozdítsa a 2009 óta
évente megrendezésre kerülő csúcstalálkozókon meghatározott agendát és elfogadott politikát
(BRICS Forum).
A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC)
Az OPEC 1960-ban, az akkori öt alapító állam, Irak, Irán, Kuvait, Szaúd-Arábia és Venezuela
kőolaj kitermeléssel kapcsolatos politikájának koordinálására és összehangolására jött létre
annak érdekében, hogy biztosítsa a termelők számára a tisztességes és stabil kőolajárat, a
fogyasztó államok számára pedig a hatékony, gazdaságos és állandó ellátást (OPEC).
A kormányközi szervezet tagjai együttesen a világ kőolajtermelésének 40 százalékát (U.S.
Energy Information Administration 2019) adják, és a világ bizonyított olajtartalékának
79,4 százalékával (OPEC) rendelkeznek. Az OPEC, mely az 1970-es évekre jelentős politikai
tényezővé nőtte ki magát, máig komoly befolyással bír a nemzetközi kapcsolatokra, hiszen
mivel a teljes olajexport 60 százalékát (U.S. Energy Information Administration 2019)
bonyolítja, nagy szerepe van a kőolaj világpiaci árának alakulásában.
Afrikai Unió (AU)
Az Afrikai Unió 2002-ben jött létre az egykori gyarmatrendszer elleni törekvéseket felkaroló,
és az afrikai egység megteremtését megcélzó Afrikai Egységszervezet utódaként. Az
55 tagállamot tömörítő regionális nemzetközi szervezet célja a szuverenitás és területi integritás
megőrzése, a kontinens békéjének és biztonságának előmozdítása, Afrika politikai, gazdasági
és társadalmi integrációjának elősegítése, valamint a világgazdaságban és a nemzetközi
kereskedelemben betöltött súlyának növelése (Afrikai Unió).
Dél-amerikai Közös Piac (MERCOSUR)
A MERCOSUR egy regionális kereskedelmi tömb, mely 1991-ben jött létre Paraguay,
Uruguay, Brazília és Argentína teljes jogú tagságával. Később Venezuela is csatlakozott az
önmeghatározás szerint nyitott és dinamikus integrációs folyamathoz, ám annak tagságát 2016106

ban felfüggesztették. A MERCOSUR célja az áruk, a szolgáltatások, a munkaerő és a tőke
szabad áramlása, valamint az egységes vámtarifa kialakítása (MERCOSUR). A részt vevő
országok együttes GDP-je évente mintegy 2800 milliárd USD, ezzel a blokk a világon a hetedik
legnagyobb gazdaság (European Commission 2017). Ha az Európai Unió és a MERCOSUR
által, közel két évtizednyi tárgyalás után kötött politikai megállapodás a szabadkereskedelmi
szerződés aláírásáról a valóságban is realizálódik, egy 780 millió fogyasztót tömörítő piac jöhet
létre, az európai uniós vállalkozások pedig 4 milliárd euró vámot spórolhatnak meg (Európai
Bizottság).
Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA)
A NAFTA a vámok fokozatos lebontásának céljából kötött háromoldalú szabadkereskedelmi
megállapodás, mely 1994. január 1-jén lépett életbe az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó
között. A kereskedelmi és beruházási korlátok lebontásával a szerződés legfőképp a
mezőgazdaságot, másodsorban a textil- és autóipart kívánja támogatni, de tartalmaz
új munkahelyek teremtésére, környezetvédelemre, növényegészségügyre, versenyképesség
növelésére, vitarendezési mechanizmus felállítására, vagy a szellemi tőke védelmére irányuló
rendelkezéseket is (Office of the United States Trade Representative). A tagállamok együttes
GDP-je több mint 23 billió USD, így a NAFTA a világ legnagyobb szabadkereskedelmi
egyezménye (Countryeconomy). Ugyanakkor számos vitás kérdés feszíti a résztvevők
együttműködését, ami a szerződés megújításához vezetett. Az USA-Kanada-Mexikó
Egyezmény (USMCA), mely a kölcsönös előnyöket, a méltányosabb kereskedelmet és az erős
gazdasági növekedést kívánja előmozdítani, jelenleg is ratifikálásra vár (USMCA).
Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO)
A NATO 29 európai és észak-amerikai állam politikai és katonai szövetsége, mely 1949-ben
jött létre a tagállamok szabadságának és biztonságának megőrzése érdekében. A politikai
színtér a demokratikus értékek előmozdítására, a problémák megoldására, valamint a védelmi
és biztonsági kérdéseket illető konzultáció és együttműködés elősegítésére hivatott a
bizalomépítés és a konfliktusok megelőzése céljából. Amennyiben a békés vitarendezés nem
hozza meg a várt eredményeket, a NATO katonai erőt alkalmazhat válságkezelési műveletek
végrehajtására. Utóbbi kapcsán a Washingtoni Szerződés 5. cikke a leglényegesebb, mely
kimondja a kollektív védelem elvét (NATO).
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Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC)
Az APEC a csendes-óceáni térség 21 államának regionális gazdasági fóruma, mely 1989-ben,
a növekvő interdependencia által nyújtott lehetőségek kiaknázása és a prosperitás előmozdítása
érdekében jött létre. A célkitűzéseket a tagállamok a kiegyensúlyozott, inkluzív, fenntartható
és innovatív gazdasági fejlődés támogatása, valamint a regionális gazdasági integráció
felgyorsítása által kívánják elérni. Ennek részeként az APEC a szabadkereskedelem és a
tőkeáramlás útjában álló akadályok lebontására, az energiahatékonyság növelésére, a
szabályozási rendszer összehangolására és a kedvező üzleti környezet kialakítására törekszik
(APEC). A tagállamok együttesen a világ GDP-jének 60 százalékát adják, a
világkereskedelemnek pedig közel a felét bonyolítják (APEC).
Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Társaulás (SAARC)
A Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Társulást 1985-ben hozta létre Afganisztán,
Banglades, Bhután, India, a Maldív-szigetek, Nepál, Pakisztán és Srí Lanka. A geopolitikai
uniót formáló kormányközi szervezet a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődést, a jólétet, a
regionális integrációt és a kölcsönös bizalmat kívánja előmozdítani. Az együttműködés
területei közé tartozik a humánerőforrás-fejlesztés és a turizmus, a mezőgazdaság és a
vidékfejlesztés, a környezetbiztonság és a biotechnológia, a gazdaság, a kereskedelem, a
szociális ügyek, a szegénység csökkentése, az energetika, a szállítmányozás, a tudomány és a
technológia, a biztonság, az oktatás, vagy a kultúra (SAARC). 2006 óta a tagállamok
szabadkereskedelmi övezetet működtetnek (ENSZ).
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4.2 A technológia kora – a nagy korszakváltás
4.2.1 A technológiaii forradalom – a negyedik ipari forradalom
A technológiai fejlődés exponenciálissá vált. Az összekapcsoltság és komplexitás terén olyan
robbanásokat okozva, amelyek megváltoztatják a világgazdaság eddigi működési rendjét.
Az exponenciális fejlődés nem egyenletesen oszlik meg, és csak éles egyenlőtlenségek árán
képes bőséget teremteni. Ahogyan a technológia exponenciálisan növekszik, új potenciált és
lehetőségeket teremt. Ennek kiaknázásához szükséges a gondolkodási mód átformálása,
valamint a rendszerek újratervezése (Mányádi Cs. 2017). A technológiai robbanás azonban
csupán a negyedik ipari forradalom segítségével érthető meg teljes mértékben. Az ipari
forradalom alapjaiban változtatta meg az emberiség természethez fűződő viszonyát, a gazdasági
termelés módját, ezekből fakadóan pedig a mindennapi életet. A szakirodalomban a
legelterjedtebb tagolás három korszakot különböztet meg, a gazdaságra legnagyobb hatást
gyakorló technológia alapján: az ipari forradalom kezdeti időszaka – más néven az első ipari
forradalom – 1760-as évektől az 1840-es évekig tartott, aminek legmeghatározóbb találmánya
a gőzgép volt, és mind a mezőgazdaságban, mind az iparban lehetővé tette a gépesített termelés
beindítását. A második ipari forradalom – mely nagyjából az 1870-es évektől az első
világháborúig tartott – legszignifikánsabb technológiai vívmánya az elektromos áram és annak
széleskörű elterjedése, ehhez kötődően pedig a tömegtermelés beindulása volt. A harmadik ipari
forradalom kezdete a 20. század második felére – nagyjából az 1960-as évekre – tehető, amit
az elektronika, információs technológia és a termelés automatizálása fémjelez. Napjainkra
pedig egy negyedik ipari forradalomról beszélhetünk, ami a harmadik szakasz digitális
forradalmára épít, ám egy attól elkülönülő új korszakot képez, a technológiai fejlődés
sebessége, kiterjedtsége és a rendszere – úgy, mint a termelési rendszerre, managementre, vagy
a kormányzásra – gyakorolt hatása miatt – érvel Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum
alapítója és ügyvezető elnöke (Schwab, K. 2018).
A negyedik ipari forradalmat a különböző technológiák fúziója jellemzi, mely elmossa a
határvonalat a fizikai, digitális és biológiai szférák között, ami a különböző tudományágak,
gazdaság és az ipar átalakítása mellett az emberi lény mibenlétének kérdését is felveti. Az ipar
4.0-nak is nevezett új érát olyan találmányok és kutatási irányok jellemzik, mint a mesterséges
intelligencia, a robotika, a dolgok internete (Internet of Things), az önvezető autók, a 3D
nyomtatás, a nanotechnológia, a biotechnológia, az anyagtudomány, az energiatárolással
kapcsolatos kutatások, vagy a kvantumszámítás. A tudományos-technológiai fejlődés
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gyakorlati következményeként a termelés egyre rugalmasabbá válik, válhat. A 21. században
az adat (Big Data) válik az egyik legfontosabb erőforrássá. A megnövekedett adatmennyiség
pedig a vevők igényeihez való jobb alkalmazkodást is lehetővé teszi (Czirják R., 2018).
A Big Data jelenség alatt különböző információs rendszerekben nagy mennyiségben
felhalmozódó́ adatokat és ezeknek az adatoknak a rendszerezését, strukturálását értjük. A Big
Data alapvetően az információ-feldolgozás automatizálásával egyidős: bár a vállalatok
korábban is számviteli adatok, analitikák, felmérések alapján hozták meg stratégiai döntéseiket,
ma már nemcsak statisztikák és projekciók állnak a rendelkezésünkre, hanem percre pontos,
minden egyéni felhasználóra lebontható strukturált és strukturálatlan adatcsomagok.27 Korunk
nagy kihívása és kiaknázandó lehetősége, hogyan használjuk fel ezeket az adatokat (Rózsás T.
2017). Ezek a forradalmi újítások új iparágazatokat hoztak létre, miközben katalizálták a
meglévőket: az oktatást, a tudományt, a gazdaságot és a politikát is. Azonban a 21. századra a
lépték, a minőség és a felhasználási lehetőségek megsokszorozódtak, így a tudományos
nyilvánosság még nagyobb katalizáló hatást vár a Big Datától.
Joe Hellerstein, a berkeley-i University of California számítástechnika tudósa szerint ma „az
adatok ipari forradalmát éljük” (Hellerstein, J. et al. 2017). Az adat lesz a gazdasági szféra új
nyersanyaga: olyan új inputot jelent, amely egyenértékű lehet a tőkével és a munkaerővel.
„Az adatközpontú gazdaság épp most van születőben” – vallja Craig Mundie (Mundie, C.
2015). Bár már látjuk a körvonalait, a technikai, infrastrukturális vagy éppen az üzleti modell
része pillanatnyilag még nem világos számunkra. Kitűnően illusztrálja ezt a folyamatot az is,
hogy amíg a 90-es évek legnagyobb vállalatai az olajipari cégek voltak, addig 2013-tól
globálisan a technológiai óriások vették át a vezetést. 2019-ben a világ 100 legnagyobb vállalata
között is egyre jelentősebb a a technológiai cégek szerepe.
A legnagyobb amerikai vállalatok sorsának alakulása alapján tökéletesen kirajzolódik, hogyan
formálták át az ipari forradalmak a világgazdaság szerkezetét, és hogyan jutottunk el a
nehézipar aranykorától az olajipar regnálása után a közösségi terek időszakába? Egy évszázad
alatt a nagy acélgyártó vállalatok helyére a legnagyobbak közé azok a tech-óriások kerültek,
amelyek ma már államként működnek az államokban (Desjardins, J. 2019b).

27

Például internetes keresések adatai, hitelkártya használata során keletkező adatok, vagy akár közösségi
portálokon megosztott információ például arról, hogy valaki beült a kedvenc kávézójába.
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A gazdaságban az információ szerepe hangsúlyosabbá válik, míg a nyersanyagoké csökken.
A vállalatok számára pedig egyre inkább a technológiák, a gyártási eljárások, a technikai
megoldások leírásai, dokumentációi, illetve azok adattartalma válik igazi értékké, nem pedig a
nyersanyagok, a gépek, a berendezések. A leglátványosabb fejlődés az elektronika terén ment
végbe, nemcsak azért, mert itt valóban nagy változásoknak lehettünk tanúi, hanem azért is, mert
ez a változás sok tekintetben szó szerint a szemünk előtt zajlott. Néhány évtizede még nem
nagyon vittünk volna haza egy új televíziót az üzletből a hónunk alatt, ma ezt is megtehetjük,
miközben a készülék teljesítménye jóval nagyobb, energiafogyasztása és káros sugárzása pedig
kisebb lett.
4.2.2. Az innováció és a geopolitika fúziója, mint korunk legnagyobb kihívása
George Friedman, magyar származású amerikai geopolitikai gondolkodó, a Geopolitical
Futures vezetője szerint az innováció számít az egyik legfontosabb geopolitikai csodaszernek,
hiszen először valósulhat meg, hogy erőforrásokban szegény országok, melyek az oktatásba és
a technológiába fektetnek, felvehetik a versenyt az erőforrásban gazdagabb régiókkal
(Friedman, G. 2019). Friedman szerint meg kell különböztetni tudományt, technológiát és
innovációt. Az innováció egy égető szükségre adott egyszerű válasz. A tudomány innovatív
eredményeit felhasználó technológiának azonban életciklusai vannak. Nagyjából 50 évre van
szükség, míg egy új technológia eléri a saját érettségét, és aztán hanyatlani kezd. Friedman
szerint jelenleg az internetet és a közösségi médiát is lehetővé tévő microchip-technológia
korában élünk, ami 1970 körül terjedt el, és mostanában éri el a csúcsát. Várhatóan a jövőben
is fontos marad, de már nem ez lesz a legmeghatározóbb innovatív terület. Az emberi
történelem mintázatából kiindulva valami újdonságot kell találni, ami most még nem látszik.
Ez George Friedman szerint a hadiipar és az egészségipar fúziójában található, mert mindig a
hadviselés volt az innováció forrása.
A mikrochip technológia vitathatatlan központja a Szilícium-völgy (Silicon Valley) amely az
Amerikai Egyesült Államokban, Kalifornia államban, a San Francisco-öböl déli részén
található, központja pedig a San-Francisco és San José közötti terület.28

28

A régió nevét a helyben gyártott szilíciumalapú chipekről kapta, amelyeket meglehetősen nagy számban
gyártottak és gyártanak ma is. A kifejezés a Ralph Vaerstől származik, Don Hoefler (Hoefler, 1971) használta az
Electronic News című gazdasági hetilapban.
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A Szilícium-völgy jelentőségét az adja, hogy olyan csúcstechnológiai fejlesztésnek volt a
helyszíne, mint az integrált áramkör, a mikroprocesszor, a személyi számítógép, melyek
évtizedekre meghatározzák az ipar és a mindennapi élet fejlődésének irányvonalát. Nagyszámú,
magasan képzett mérnök, tudós és gazdasági szakember mellett a legjobb egyetemek is itt
találhatóak (pl. Stanford és Berkley Egyetemek).
A Szilícium-völgy sikereinek hatására, az egész világon népszerűek lettek a technológiai
parkok és központok „szilícium” elnevezései. Ezek az üzleti hálózatok és tervezők
előszeretettel használják a „Szilícium-völgy, oázis, medence, folyosó” elnevezéseket.
A Szilícium-völgy típusú technológiai övezetek létrejöttének kritériumai, hogy milyen
mértékben költenek kutatásokra és fejlesztésekre, mekkora a technológiai foglalkoztatottak és
a technológiai cégek aránya, a terület kockázati tőke bevonási képessége és hogy hány jelentős
felsőoktatási intézmény van az övezetben? A 33. ábra mutatja be a technológiai övezeteket és
központokat. Ma a világban összesen 97 Szilícium-völgy típusú technológiai övezet jött létre,
amely a „Szilícium” nevet viseli (Csizmadia N. 2018).
33. ábra: Szilícium-völgy típusú technológiai övezetek a világon, 2018-ban

Forrás: saját szerkesztés, 2018.
Jelmagyarázat: piros – technológiai központok szilícium elnevezéssel, kék - technológiai
központok, narancs – technológiai folyosó
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4.2.3 A technológiai forradalom következményei – új növekedési paradigma és a nagy
korszakváltás
Cséfalvay Zoltán (2017b) „A Nagy Korszakváltás” című könyvében a technológiai
korszakváltásról

így

ír:

„Napjainkban

nagyon

gyors

már-már

követhetetlen,

technológiaváltozás sorozatban élünk függetlenül attól, hogy ezt az ipari forradalmak sorában
hányadik: új technológiák, új gazdaságszervezési elvek, új fogyasztási minták, új
foglalkoztatási modellek, új csataterek, új generációk, új mítoszok, új dinamikát, valamint új
„technológiai kontinensek” jöttek létre. A GAFA (a Google, az Amazon, a Facebook és az
Apple), vagy a platformokra építő NATU (Netflix, Uber, Alibaba, Airbnb) valamint a kínai
platform óriások is, amelyek mozaikbetűi a BATX (Baidu, Alibaba, Xiamoi, Tencent)
technológiai kontinenst rajzolnak meg. Amíg az 1980-as és a 2000-es évtized végéig tartó
időszak a globalizáció korszakát jelentette addig a 2010-es évtizedben már egy új korszakba, a
technológia korszakába léptünk át. A globalizáció legnagyobb innovációja a globális
értékláncok rendszerének segítségével a sok országot, sok vállalatot és sok telephelyet
összefogó termelési és értékteremtési hálózatok kiépítése volt. Ezzel szemben a technológia
korszakában a globális értékláncokon belül az értékteremtés súlypontja már fokozatosan a
digitális technológia és a tartalom felé tolódik el megteremtve a fogyasztó piac közelében való
gyártás lehetőségét ezáltal, így a globális értékláncok lehetősége a kisebb vállalkozások előtt is
megnyílik (Cséfalvay Z. 2017a).
Amint arra Cséfalvay rámutat, a digitális platformok megjelenése öt radikális változást indított
el: a tulajdon helyett a használatot, az ipari termék helyett a szolgáltatás megvásárlását, a
termelés termelékenysége helyett a piac hatékonyságának növelését, továbbá a vállalat helyett
a platformot, valamint a vállalatok esetében az osztott foglalkoztatás helyett az
önfoglalkoztatást helyezte előtérbe. A digitális platformok minden szolgáltatást átalakítanak
napjainkban az autóipartól a turizmuson át egészen a szolgáltatói szektorig. Fontos változás,
hogy a digitális gazdaságban mára a javak és a szolgáltatások egyre nagyobb köréhez ingyen
juthatunk hozzá gondoljunk csak a Google, a Gmail, vagy a Viber történetére.
A technológia korszakának éppen ezért azok az országok és városok lesznek a nyertesei,
amelyek rendelkeznek az ehhez szükséges feltételekkel, melyek közül a rugalmas
munkaerőpiac és jó oktatás nagy súllyal esik a latba. Amíg a globalizáció arról szól, hogy
miként helyettesíthető az egyik ember munkája a Föld egy másik régiójában élő ember
munkájával, addig az új korszak azt az esélyt kínálja, hogy „a technológia az emberi munka
kiegészítője és új értékek megteremtésének eszközévé válhat” (Cséfalvay Z. 2017a).
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4.2.4 Tudás és kreativitás - az új kambriumi pillanat
A gazdasági szerkezetváltás következtében, az iparosodási szakasz után a szolgáltatások
előtérbe kerülésével, valamint az információs forradalom kialakulásával egyre inkább az
emberi erőforrás, a tudás által hozzáadott érték az, ami a gazdasági növekedés motorját képezi.
Később azonban számos kutató, köztük a városi térségeket vizsgáló Richard Florida és a flow
elméletet megalkotó Csíkszentmihályi Mihály rámutatott, hogy a tudás és az információ́ mellett
a kreativitás az a tényező, amely még inkább megnöveli a tudás hasznosságát és értékét.
Az új gazdasági erőt jelentő tudás, innovációs képesség és hajlandóság, valamint a kreativitás
mind globális szinten, mind pedig az egyes nemzetgazdaságokban, valamint a fejlett világ
különböző érdekszövetségeit képviselő országcsoportjaiban kimutatható növekedési tényezőt
jelent. Ezek egyszerre eredményezik a foglalkozás átrétegződését, a társadalomnak az
oktatásban való egyre nagyobb arányú és egyre magasabb szintű részvételét, a kutatásfejlesztési ráfordítások növekedését, a bejegyzett szabadalmak számának emelkedését és a
szellemi tulajdonjogok szaporodását, összességében pedig a kulturális és kreatív iparágak
GDP-hez történő egyre jelentősebb hozzájárulását (Florida, R. 2014).
Közel 540 millió éve (a földtörténet ún. kambrium időszakában) a Földön az életfeltételek
gyökeresen megváltoztak, az életformák, az élő szervezetek differenciálódásnak indultak – a
kambriumi időszakra a bioszféra rohamos evolúciója miatt „kambriumi robbanásként” is
szoktak hivatkozni. Ludwig Siegele 2014-ben megjelent Economist cikkében a digitális
szférában működő vállalkozások (startupok) robbanásszerű elterjedését ehhez a kambriumi
„robbanáshoz” hasonlítja. E vállalkozások ugyanis újszerű szolgáltatásaikkal és termékeikkel
egész iparágakat képesek átformálni (Siegele, L. 2014).
Josh Lerner (Harvard Business School) szerint a digitális szolgáltatások és termékek alapelemei
(internet, webnyelv, különböző tartalmak és szolgáltatások valós idejű online megosztásának
lehetősége) már olyan fejlettek, olcsók és mindenütt elérhetők, hogy kombinálhatóvá és
folyamatosan újrakombinálhatóvá váltak. A Google vezető közgazdásza e jelenséget
„kombinációs innovációnak” tartja, amellyel a startupok a már létező technológiákat
alkalmazzák új problémák megoldására (Lerner, J. 2014). Számos nagyvárosnak (pl. Berlinnek,
Londonnak, Szingapúrnak) jelentős startup-közössége (startup-ökoszisztémája) van, startupiskolák (akcelerátorok) és (co-working) közösségi irodák és munkaterek százainak adva
otthont. E startup-ökoszisztémák közös jellemzője a magas szintű „összekapcsoltság”, ami
magyarázatot ad az internetes vállalkozások tömegének kialakulására, napjainkban ugyanis
bárki, aki képes a webes jelnyelv alkalmazására, webes karakter kódolására, bekapcsolódhat és
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vállalkozóvá válhat e szektorban. A startup-ok a városokba áramlás új mozgalmának is jelentős
hajtóerejét jelentik. A sokszínű városközpontok adnak helyet, teret e feltörekvő, új típusú
vállalkozásoknak. További különbség a korábbi viszonyokhoz képest, hogy míg régen egy
vállalkozás egy termékötleten alapult, ma az üzletek többsége egy csapatból indul ki, amelyben
a tagok képességei jól kiegészítik egymást, és többnyire jó ismerősök is. Az elmúlt egy
évtizedben világszerte számos nagyváros sikeresen startup-ok inkubátoraivá vált, ezáltal új
gazdasági övezetet hozva létre, s ezzel együtt a befektetési lehetőségek kínálata is növekedett.
Az Amerikai Egyesült Államok a világ top 10 startup városából 6-nak ad otthont. A Startup
Ecosystem Report (Startup Ecosystem Report 2017) jelentésében 8 kulcstényezőt soroltak fel,
amelyek a startup városokká váláshoz elengedhetetlen: megfelelő vállalkozásindító környezet;
megfelelő finanszírozás; megfelelő teljesítmény; vállalkozói gondolkodásmód; új trend
diktálása; megfelelő támogatás; tehetségek alkalmazása és egyediség (Függelék 36. ábra).
A világ vezető 20 startup városi régiója: 1. Silicon-völgy, 2. Tel-Aviv, 3. Los Angeles, 4.
Seattle, 5. New York City, 6. Boston, 7. London, 8. Toronto, 9. Vancouver, 10. Chicago, 11.
Párizs, 12. Sydney, 13. Sao Paulo, 14. Moszkva, 15. Berlin, 16. Waterloo (Kanada), 17.
Szingapúr, 18. Melbourne, 19. Bangalore, 20. Santiago.
A startup-ok mellett a „digitális nomádok” szerepe is felértékelődött (Gundi, G. 2016, Mohn,
T. 2014). Lassan vége annak az időszaknak, hogy délelőtt 9 és délután 17 óra között egy
irodában üljünk, különösen azokban a szektorban, amely a programozásra, az informatikára, a
kreativ iparágakra építenek. Egyre több fiatal keres függetlenséget és szabadságot a munkája
elvégzéséhez. Ez a digitális nomádok kora. A digitális nomádok egy olyan társadalmi réteget
alkotnak, akik főként a telekommunikációs eszközök és az internet segítségével végzik a
munkájukat, helytől függetlenül rugalmas munkaidőben, és munkakörük megengedi, hogy a
világon bárhol elvégezzék a feladatukat, független életvitelt és hozzáállást engedve meg ezáltal.
A digitális nomádok egy sajátos szubkultúrát alkotnak. Teljesen máshogy használják a várost,
mint a turisták és a helyi lakosok. Számuk viszont évről évre exponenciálisan növekszik és
2020-ra nagyjából egy 60 millió főről beszélünk. (Digital Nomad List; Binazir)29 Földrajzi
értelemben, Európában Olaszország, Spanyolország és Németország emelkedik ki. Berlin,

29

A digitális nomádok főként programozók, kreatív munkát végeznek a kreatív és kulturális iparágakban
dolgoznak különösen, az on-line marketing és design területén dolgoznak, de számos DJ, bróker, filmproducer,
grafikus, webfejlesztő, újságíró és blogger található köztük. Számukra a helyfüggetlenség a legnagyobb előny (úgy
hogy közel felük állandó lakhellyel rendelkezik, és az év hat hónapjában otthonról dolgozik.) A digitális nomádok
nem turisták, a legtöbb nomád egy-három hónapig van egy helyen és lép tovább (Sprinks, R. 2015).
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Barcelona, Budapest a legnépszerűbb digitális nomád célpont; de évszakoktól függően változik
a helyszín (Függelék 37. ábra). Egy digitális nomád évente akár 5 helyszínen is dolgozik évente.
A téli időszakokban különösen a délkelet-ázsiai helyek (Thaiföld, Indonézia, Malajzia) a
legfelkapottabbak (Elwes, E. 2016, Elgan, M. 2009).

4.3 Városhálózatok kora - a globális városok 21. század új erőközpontjai
4.3.1 A globális városok jelentősége
1800-ban a világ lakosságának mintegy 3 százaléka lakott csak városokban. Ez a szám a
20. század végére 47 százalékra ra emelkedett, 2015-re pedig meghaladta az 50 százalékot.
2018-ban a Föld népességének 51 százaléka (3,6 milliárd fő) városokban él, s ez az arány
2050-re 67,7 százalékra (6,3 milliárd fő) növekszik (UN 2018). A városi területeken használják
fel a természeti erőforrások 75 százalákát. A városokban állítják elő a globális GDP
80 százalékát és 60–80 százalékban a városokból eredeztethető a globális üvegházhatás.
A városok azonban a Föld felszínének mindössze 3 százalékát fedik le (UNEP 2013).
A városok egyben a növekedés, a paradigmaváltás fontos színterei. Amíg 1950-ben 83 olyan
város létezett, amelynek népessége meghaladta az egymillió főt, addig mára a világon 577
egymillió feletti város található, 384 kétmilliós város, 90 ötmilliós város, 64 hétmilliós város,
28 tízmilliós város, valamint 12 olyan város, amelynek lakossága meghaladja a húszmillió főt.
A legdinamikusabban Ázsia és Afrika városai növekednek (UN 2018).
Richard Florida, a Torontói Egyetem professzora, óriási adatbázissal bizonyítja, hogy életünk
legfontosabb tényezője, hogy hol élünk. A gazdasági fejlődés motorjai nem egyenletesen
oszlanak el a világban, hanem térben koncentrálódnak. A városoknak saját „személyiségük”
van. Nem a technológia teszi naggyá és prosperálóvá a gazdaságot, hanem az emberek, akik
formálják. A világ, és főleg a világgazdaság globális városokba és megarégiókba tömörül, és
ott csúcsosodik ki (Florida, R. 2003).
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34. ábra: A Föld városaiban élő lakosságszám növekedése 1950-2030 között

Forrás: World Urbanization Prospects Adatforrás: UN World Urbanization Prospects UN
(2015).
A globális városokat már nem a múltjuk, hanem a jövőjük határozza meg. Ezt a jövőt
befolyásolja a globalizáció, az urbanizáció és a technológiai fejlődés. Emellett pedig
figyelembe kell venni, hogy a városok milyen mértékben rendelkeznek a jövőre vonatkozóan
oktatási, innovációs potenciállal és a környezeti erőforrásokat hosszú távon fenntarthatóan
tudják-e hasznosítani? Egyre fontosabbak lesznek az új ötletek, az innováció-orientált
gazdaság, a technológia, a tehetségek vonzása, a befogadó munkaerőpiac, valamint a városok
ingatlanpiaci dinamikája. Az új világvárosok újra definiálják azt, hogy mit jelent a globális szó,
mivel számos kisebb város sikeresen versenyez a nagyobb szomszédok ellen.
A globalizáció korában nemcsak a nemzetgazdaságok, hanem a nagyvárosok is versenyben
állnak egymással a regionális szerepkörű vállalati központokért. A globalizálódó
világgazdaságban új, globális városi hierarchia alakul ki, aminek egyik fő mozgatója a
nemzetközi tőke-, információ- és szolgáltatásáramlás. Azok a nagyvárosok, amelyek magukhoz
tudják vonzani a nemzetközi nagyvállalatok regionális, vagy globális központjait, ennek a
hierarchiának vezető pozícióit foglalhatják el.

117

Az óriásvárosok – vagy más szóval megacity-k – azok a városok, amelynek lakosságszáma
meghaladja a tízmilió főt (UN 2015). A megavárosok élén Japán fővárosa Tokió áll a maga 35
milliós népességével, de jelentős megacity Sanghaj, Hong Kong, New York, Los Angeles,
Chicagó, Bombay, Új-Delhi, Mexikóváros, Sao Paoló és Rio De Janeiró is.
A megalopoliszok több óriásváros összeolvadásából alakulnak ki. Bostontól Washingtonig
húzódó mintegy 700 km hosszúságú megapolisz sávban 80 millió ember él. A technopoliszok
olyan települések, amelyben koncentrálódik a gazdasági és tudományos élet. A leghíresebb
technopolisz térség az USA nyugati partvidékén található Szilícium-völgy, ahol a
legjelentősebb csúcstechnológiai termelés születik és folytatódik. (Kovács Z. 2013).
A várostömörülések (konurbáció) olyan több település által alkotott városi területek, ahol a
lakosságszám növekedése és a beépített területek ebből fakadó bővülése miatt a települések
fizikai határai elmosódnak és összefüggő beépített területet alkotnak. A legismertebb európai
példa a Ruhr-vidék, ahol több mint 5 millió ember él, közel 40 településen (Kovács Z. 2013).
A világváros, vagy más néven globális város olyan város, amelynek meghatározó befolyása
van a társadalmi-gazdasági, a kulturális vagy pénzügyi és politikai területen. A globalizáció
térnyerésével egyre gyakrabban használjuk a globális város kifejezést. A globális városok
jellemzői között szerepel, hogy aktívan részt vesznek nemzetközi események szervezésében,
illetve jelentős nemzetközi intézmények helyszínei. Legalább egy nagy nemzetközi repülőtérrel
rendelkeznek, amely összeköttetésben áll a világ minden tájával, és a legnagyobb
légitársaságok desztinációs központja. (Sassen S, 2000.)
A globális városok központjaiban megtalálhatók a legfontosabb nemzetközi pénzügyi
intézmények, vállalatközpontok és tőzsdék, amelyek kihatással vannak az egész világra.
Nemzetközileg híres kulturális és oktatási intézményekkel, egyetemekkel és múzeumokkal
rendelkeziknek. Pezsgő kulturális életük van jelentős nemzetközi filmfesztiválokkal, virágzó
zenés és színházi élettel, nemzetközi terjesztésben elérhető médiaszolgáltatások központokkal,
kiadókkal. Pezsgő sportélet jellemzi őket, nemzetközi versenyek és világversenyek, olimpiák
megtartására szolgáló létesítmények helyszínei (Kovács Z. 2013).
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35 ábra: Városi agglomerációk népességszám szerint

Forrás: Cooper T., idézi Martineau P. (2018). https://theoutline.com/post/5287/a-cartographer-mapsthe-global-impact-of-humanity?zd=1&zi=jo4uifgz Letöltés ideje: 2019. július 3.

4.3.2 A globális városok hierarchiája
A

világvárosokkal

kapcsolatos

legfontosabb

tudományos

kutatások

az

angliai

Leichestershirben található Loughtborough-i Tudományegyetem Globalizációs és Világváros
Tanulmányi Osztályán (GAWC) tettek kísérletet arra, hogy definiálják és kategorizálják a
világvárosokat (Függelék 38-40. ábrák). A kutatási eredményként a városokat Alfa, Béta és
Gamma városok kategóriákban csoportosították (GAWC 2018). Később P. J Taylor vezetésével
kezdeményezték, hogy definiálják újra a világvárosok fogalmát, és más eszközökkel
csoportosítsák őket (Taylor, P. J. – Derudder, B. 2016).
•

Széles körben globális városok
o Nagyon nagy szereppel bíró városok: London és New York.
o Kisebb szereppel és kulturális befolyással rendelkező városok: Los Angeles,
Párizs, San Francisco.
o Kedvező helyzetben lévő globális városok: Amsterdam, Boston, Chicago,
Madrid, Milánó, Moszkva, Torontó.

•

Speciális helyzetű városok:
o Gazdaságilag speciális helyzetű városok: Hong Kong, Szingapúr és Tokió.
o Politikailag és társadalmilag speciális helyzetű városok: Brüsszel, Genf,
Strasbourg és Washington.
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•

Világvárosok:
o Kulturális értelemben: Berlin, Koppenhága, Melbourne, München, Osló Róma,
Stockholm.
o Politikai értelemben: Bangkok, Bécs, Peking.
o Társadalmilag: Manila, Nairobi, Ottawa.

•

Világviszonylatban vezető szerepet betöltő városok:
o Elsősorban gazdaságilag:
§

Frankfurt, Miami, München, Osaka, Sydney, Szingapúr, Zürich.

o Elsősorban nem gazdasági téren:
§

Abidjan, Addisz-Abeba, Atlanta, Basel, Barcelona, Bombay, Denver,
Harare, Kairó, Lyon, Manila, Mexikóváros, Shanghai, Új Delhi.

36. ábra: A GaWC által rangsorolt világvárosok globális eloszlása. 2011.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GaWC_World_Cities.png

2016 szeptemberében jelent meg a Brookings Institute által közzétett elemzés, melyben a
globális városok hét típusát különítik el. Az újszerű megközelítés mellett figyelemreméltó az
ázsiai városok globális szerepének egyre hangsúlyosabbá válása, mely az elmúlt évtizedekben
végbement urbanizációs trendek következménye (Trujillo, J. L. – Parilla, J. 2016). A globális
városok rangsorolása fontos a városok számára, mert szerepe lehet a befektetésvonzó-képesség
javításában, valamint szempontokat adhat a transznacionális vállalatok számára központjaik és
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irodáik telepítéséhez. A mai értelemben vett globális városi versenyképességi rangsorok alig
egy évtizede terjedtek el. Mivel számos szempont szerint lehet a tipizálást elvégezni, nem lehet
egy abszolút globális városról beszélni (Gere L. 2016). Vannak átfogó, részletes elemzéssel
közelítő rangsorok, mások összesítő rangsorok, makrogazdasági és jövőbeli növekedési
előrejelzéseken alapulnak, vagy társadalmi-gazdasági, vállalati trendek szempontjait követik.
Gere László (2016) összefoglalása a Brookings Institute elemzése alapján a globális gazdaságot
már nem csupán néhány pénzügyi központ irányítja, mint New York, London, vagy Tokió,
hanem a városok széleskörű, összetett hálózata vesz részt a javak, szolgáltatások, emberek, tőke
és az eszmék nemzetközi áramlásában, jelentősen hozzájárulva a globális növekedéshez. A
globális város tipizálás fókuszában a versenyképesség áll, valamint az exportképes ágazatok
megléte, az innovációs kapacitás, a tehetség, az infrastrukturális összeköttetések, a kormányzás,
az általános ipari és gazdasági jellemzők indikátoraiból számítva. A mintában részt vevő
városok átlagos népessége 7,6 millió fő. A globális növekedést természetesen nem csupán ezek
a metropolisz-térségek adják, ahhoz nagymértékben hozzájárulnak a kis- és közepes városok
is. A globális városok hét típusa: (1) globális óriások, (2) ázsiai központok, (3) felemelkedő
kapuvárosok, (4) kínai iparvárosok, (5) tudásközpontok (6) amerikai közepes súlyú városok,
valamint (7) nemzetközi közepes súlyú városok (Leff, S. – Petersen, B. 2015).
Globális óriások a legfejlettebb országok irányító központjai. Ide tartoznak az USA, Japán,
Franciaország és az Egyesült Királyság legnagyobb városai, New York és Los Angeles, Tokió
és Oszaka, Párizs, valamint London. Ezek a metropolisz-térségek nem csupán saját országuk
irányítását látják el, hanem itt koncentrálódik a legjelentősebb vagyon, a vállalati döntéshozás,
és a nemzetközi kereskedelem koordinálása is. Ezek a városok az emberek, tudás és a tőke
áramlásának legfontosabb csomópontjai. A hét várostípus közül itt a legmagasabb a képzettségi
szint, az egy főre jutó szabadalmak száma itt a második legmagasabb, csakúgy, mint az egy
főre jutó tudományos publikációk száma.
Az ázsiai központ típus képviselője 5 kelet-ázsiai metropolisz térség (Peking, Hongkong, Szöul,
Sanghaj és Szingapúr), valamint Moszkva. Ezek a városok kapuként szolgálnak a globális
befektetők és gyorsan növekvő országuk között. Nagy mennyiségű külföldi befektetés érkezett
ezekbe a városokba, melyet azóta még tovább erősítettek a helyi infrastruktúrára és képzésre
fordított befektetések. Ma már az ázsiai központokban a legnagyobb a népesség és a
kereskedelmi tevékenység koncentrációja. Itt a leggyorsabb az internetkapcsolat, és itt a
legnagyobb a relatíve jól képzett munkaerő.
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A felemelkedő kapuvárosok típusába 28 metropolisz-térség tartozik, melyek országuk és
régiójuk legnagyobb kereskedelmi, közlekedési, és legtöbbször politikai központjai is. A
városcsoport nagyjából egyharmada főváros (pl. Ankara, Brazíliaváros, Mexikóváros, Pretoria,
Santiago, Budapest és Varsó). Nyolc közülük országuk pénzügyi központjai, továbbá számos
közülük kapuként szolgál egész régiója számára.
A kínai iparvárosok kategóriában a kínai gyáripari központok találhatók, ez a 22 város jól
reprezentálja a kínai technológiai és ipari forradalom földrajzi diverzitását, ilyenek az ország
keleti partvidékén Hefei és Nantong, a belső országrészeken Chengdu és Zibo, valamint a
Gyöngy-folyó deltájában Foshan és Dongguan. A kínai iparvárosok gyorsan növekvő másodés harmadfokú népességközpontok.
A tudásközpontok egyre inkább globálisan közepes lakosságszámú központok, melyek a világ
legtehetősebb és legproduktívabb városai közé tartoznak. Az ebben a csoportban található 19
város átlagos lakosságszáma 4,2 millió fő. Az egy főre jutó nominál GDP, valamint az egy
dolgozóra jutó GDP itt a legmagasabb. A tudásközpontok a világ vezető tudásteremtő
centrumai. Infrastrukturális összeköttetéseik kiválóak, a legnagyobb hozzáadott értékkel
rendelkező gazdasági ágazatokban versenyeznek, jelentős humán erőforrásokkal, innovációs és
vállalkozói kapacitásokkal rendelkeznek. Az egy főre jutó kockázatitőke-befektetési arányok is
itt a legmagasabbak a világon (pl. San Jose, San Francisco és Boston).
A közepes méretű termelő központok, elszórtan találhatók az Egyesült Államok területén, ahol
jelentős népességnövekedés zajlott le az utóbbi időben (pl. Miami, Phoenix, Orlando, St. Luis,
Tampa, Sacramento).
A nemzetközi közepes súlyú városok megnevezésű csoport meglehetősen változatos,
szerepelnek benne Kanada, Európa, Ázsia és Ausztrália jelentősebb városai. A 26 metropolisztérség átlagos lakosságszáma közel 5 millió fő, gazdaságuk összetett, vannak köztük országos
és makro regionális jelentőségű vállalati és pénzügyi szolgáltató-központok (pl. Toronto,
Sydney, Frankfurt, Madrid, Koppenhága), valamint ipari központok (Fukuoka, Nagoja,
Stuttgart, Karlsruhe, Milánó, Barcelona) is. Egyre inkább specializálódnak a tudásigényes
ágazatokra, illetve a korszerű gyártási technológiákra, vagy ezek kombinációjára.
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37. ábra: A globális városok új osztályozása

Forrás: Brookings Institute, 2016.
4.3.3 Új globális városi versenyképesség – „Fúziopolisz”
Amikor a 21. századi városfejlődésről van szó, több várostípust is elkülöníthetünk.
Beszélhetünk a vertikális építkezéssel rendelkező zöld városról, rugalmas városról, amelyek
egyszerre gazdaságos és figyelembe veszi a természeti környezetet; sétálható városról;
kulturális központról és aeropoliszról is, amely utóbbi egy olyan várost jelent, mely egy globális
elosztó repülőtér körül épült. Az elkövetkező 15 évben a világ városainak súlypontja dél felé,
valamint még inkább kelet felé fog tolódni. Napjainkban a fejlett térségek nagyvárosi területei
kétségtelenül óriásgazdaságok. A 21. században a városok a gazdasági élet fő ütőerei, és
célterületei. A fúziók és hálózatok korában még jobban felértékelődnek a városok, a városok
szerepkörei. Az élhetőség, a sokszínűség, a kulturális adottságok, a nemzetközi
összekapcsoltság, a pénzügyi (Függelék 41. ábra) és tudományos életben betöltött szerepkör
(startup városok, smart városok, a világ legjobb egyetemeivel) új funkciókat jelöl ki. Az új
funkciók összekapcsolásával új fúziók alakulnak ki. Ezért ezeket az új típusú globális
világvárosokat jelen disszertációban „fúziopolisz” -nak (angolul „fusionopolis”-nak) nevezem
(Csizmadia N. 2018).
Az egyes városok globális versenyben elfoglalt helyét egyre inkább komplex elemzések alapján
állapítják meg, amelyek a gazdasági fejlettségen kívül alternatív környezeti és társadalmi
adatokat is figyelembe vesznek. A városok élhetőségi rangsorokban elfoglalt helye gyakran
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önálló szempontként is megjelenik a multinacionális vállalatok telep- és székhelyválasztása,
illetve földrajzi terjeszkedési irányainak, geostratégiájának a meghatározásakor. A meglévő
versenyképességi indexek alapján a kutatás során szintetizálam az eredményeket, és ez alapján
állítottam fel azt a globális városi versenyképességi sorrendet, amely minden tényezőt beleértve
egy új sorrendet eredményezett. A népességszám, gazdasági mutatók, technológiai, pénzügyi
és kulturális szerepkör, elérhetőség, a globális gazdaságba való bekapcsolódás, infrastruktúra,
valamint az új mutatók, mint a zöld területek nagysága, a digitális nomád munkahelyek száma,
a fenntartható városi közlekedés, a család- és gyerekbarát városok, a kultúra szerepköre, startup
vállalkozások száma, az egyetemek és fiatal high-tech vállalkozások kapcsolata, sport
lehetőségek az élhetőség, és a fenntarthatósági kritériumok is egyre fontosabb szerepet kapnak
a városok versenyképességében (Csizmadia N. 2018).
A kutatás és elemzés során megvizsgáltam a városok GDP-jét és lakosságszámukat, valamint a
szakirodalom részletes megismerését követően azonosítottam a 16 meglévő globális városi
rangsort, melyet a függelék tartalmaz. Jelentős súllyal szerepelnek az új típusú
versenyképességi tényezők, amelyek főként az innovációra, az oktatásra, az élhetőségre, a
fenntarthatóságra és a globális bekapcsoltságra fókuszálnak. A számba vett rangsorokat négy
fő indikátorcsoportba soroltam: a globális városi jelleg (ezek maguk is rendkívül összetett
szempontok szerint összeállított globális város-rangsorok), az infrastrukturális adottságok, az
élhetőségi faktorok és a tudásfaktorok. A kutatás eredményeként 64 funkcionális globális város
körvonalazódott, és a fúziopoliszok versenyképességében az első tizenhárom helyezett
sorrendben: Szingapúr, Hongkong-Shenzhen (Gyöngy-folyó delta), Tokió, London, New York,
Párizs, Szöul, Sydney, Amsterdam-Rotterdam, Torontó, Sanghaj, Los Angeles és Peking.

Fúziopolisz – globális városok funkcionális versenyképessége – módszertan
Az elemzés során a világ 240 városa, adataiból részletes elemzéssel vizsgáltam meg különböző
versenyképességi rangsorok alapján, hogy az adott város milyen pozíciót foglal el. A GDP, az
egy főre jutó GDP, valamint a lakosságszám tekintetében (a Mckinsey Urban World adatbázisra
építve) külön megahub csoportokat képezve vizsgáltam meg az egyes városok jelentőségét.
A GDP, a lakosságszám, az egy főre jutó GDP mellett megvizsgáltam a GAWC városi
besorolását, valamint 16 további városi versenyképességi index eredményeit. A különböző
városi versenyképességi rangsorokat 4 csoportra osztottam: a globális és gazdasági
erőtényezőkre, az infrastruktúra, konnektivitás és pénzügyi központ tényezőkre, az élhetőségi
és fenntarthatósági tényezőkre, valamint a tudás és technológiai tényezőkre.
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A négy tényezőcsoport közül a globális városi indexek és gazdasági erőközpontok ötszörös
súlyozással szerepelnek – (AT Kerney Global Ciries, Business Activity, Mori GPCI, MORI
Economic, IESE Cities in Motion: ‘Economy’ PwC Cities of Opportunity: ‘Economic'
indexek). Az infrasturktúra, konnektivitás és pénzügyi központok négyszeres szorzóval
(repüőlőterek látogatottsága, legfontosabb hajó kikötők, pénzügyi központok). Az élhetőség és
fenntarthatóság háromszoros súlyozással szerepelnek (GLCI 2025, Monocle élhetőségi index,
EIU Livebility, valamint a Sustianable Cities-overall index ranking indexe). A tudás és
innovációs indexek eredményei pedig négyszeres súlyozással (QS World University Rankings,
Innovation Cities, FDI Global Cities, Best Student City), és a turisztikai desztinációk kétszeres
súlyozással szerepelnek.
Az egyes versenyképességi rangsorok módszertanát és rövid összefoglalóját a legfontosabb
városokkal a dolgozat függeléke tartalmazza. Mivel teljesen különböző versenyképességi
indexek más-más módszertan alapján készültek, nem mindegyik város szerepel mindegyik
kategóriában (különösen igaz ez a legnagyobb kikötők esetében, mert számos város nem
rendelkezik tengeri kikötőkkel). Egy város így akkor szerepel jól, ha az adott kategóriákban
minél jobb helyezést ér el, azaz minél alacsonyabb a pontszáma (a helyezések alapján). Így az
adott pontszámokat elosztva a 16 tényezővel saját kutatási eredményként állítottam elő azt a
rangsort, amelyet fúziópolisnak (fúziopolisz) indexnek neveztem el, és egy új típusú városi
versenyképességet jelent. Újfajta abból a szempontból, hogy hangsúlyosan figyelembe veszi a
megatrendek alapján a tudás, a technológia, az összekapcsoltság, a globális gazdasági
világrendben betöltött központi szerepköröket, de emellett az élhetőségre, a sokszínűségre, a
kultúrára, az oktatásra, a tudásra az okos városi megoldásokra is reflektál.
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A globális városok funkcionális versenyképességi rangsora
(saját szerkesztés , 2019)

GDP/
Capita

GDP-2015
McKinsey
(millió dollár)

GDP/Capita
McKinsey
2015 (dollár)

McKinsey
2025 (dollár)

Besorolás (JLL)

Sorrend

Városok

Lakosságszám
(fő)

1

Szingapúr

5.619.000

334.205

83,74

102,.030

Vezető világváros

2

Hong Kong

7.314.000

309,066

56,370

70,800

Vezető világváros

3

Tokió

37.486.000

1.706.749

45,360

52,110

Vezető világváros

4

London

14.421.000

1.012.043

62,210

73,090

Vezető világváros

5

New York

20.195.000

1.463.072

72,450

84,650

Vezető világváros

6

Párizs

10.270.000

557,925

52,080

59,350

Vezető világváros

7

Szöul

10.034.000

320,804

38,990

51,030

Vezető világváros

8

4.818.000

307,819

53,010

61,980

Feltörekvő világváros
Feltörekvő világváros

9

Sydney
Amsterdam
(Randstad)

7.297.000

347,405

46,710

52,330

10

Toronto

6.161.000

263,139

44,860

50,330

Feltörekvő világváros

11

Sanghaj

25.609.000

487,277

31,260

43,840

Feltörekvő világváros

12

Los Angeles

13.367.000

900,887

67,390

77,760

Feltörekvő világváros

13

Peking

22.015.000

415,699

31,020

47,030

Feltörekvő világváros

14

Zürich

2.205.000

192,601

71,950

75,950

Befolyásoló

15

Vancouver

2.839.000

125,854

42,120

47,260

Befolyásoló

16

Bécs

4.223.000

221,549

46,250

51,290

Befolyásoló

17

San Francisco

5.154.000

457,654

76,300

88,800

Feltörekvő világváros

18

München

3.966.000

249,563

63,210

70,050

Befolyásoló

19

Melbourne

4.457.000

244,076

45,440

53,130

Befolyásoló

20

Chicago

9.581.000

582,143

60,760

70,590

Befolyásoló

21

Boston

4.769.000

373,992

78,430

93,150

Innovátor

22

Stockholm

2.409.000

166,801

55,400

62,450

Életmód város

23

Berlin

4.578.000

181,224

39,770

44,600

Innovátor

24

Oszaka

19.689.000

745,816

37,740

43,360

Befolyásoló

25

Madrid

6.606.000

227,411

40,720

48,490

Feltörekvő világváros

26

Koppenhága

2.993.000

173,263

44,720

49,230

Életmód város

27

Dubai

2.654.000

71,386

60,970

72,640

Hybrid

28

Washington DC

6.836.000

453,988

74,390

86,820

Nemzeti motor

29

Frankfurt

4.529.000

262,186

59,340

65,760

Befolyásoló

30

Barcelona

4.445.000

142,323

36,240

43,050

Befolyásoló

31

Brüsszel

6.186.000

286,493

48,840

52,220

Befolyásoló

32

Moszkva

12.080.400

258,946

66,320

85,180

Megahub

33

Dublin

1.207.000

86,136

69,240

95,540

Innovátor

34

Milánó

7.584.000

328,955

45,600

48,240

Innovátor
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Sorrend

Városok

GDP/
Capita
McKensey

Lakosságszám
(fő)

GDP-2015
McKensey
(millió dollár)

GDP/Capita
McKensey
2015 (dollár)

2025 (dollár)

Besorolás (JLL)

35

Hamburg

3.171.000

180,619

57,230

63,410

Életmód város

36

Kuala Lumpur

6.837.000

151,322

46,330

63,970

Megahub

37

Prága

1.954.000

55,934

45,170

58,680

Hybrid

38

Miami

6.040.000

277,456

45,930

52,410

Innovátor

39

Bangkok

8.621.000

99,946

30,480

41,960

Megahub

40

Helsinki

1.581.000

91,852

49,920

54,380

Életmód város

41

Varsó

2.918.000

91,952

55,010

76,070

Hybrid

42

Isztanbul

12.055.000

197,034

31,170

42,010

Megahub

43

Buenos Aires

13.928.000

256,028

32,750

40,790

Megahub

44

Budapest

2.882.000

66,125

39,390

51,940

Hybrid

45

Seattle

3.727.000

282,509

75,810

89,140

Innovátor

46

Oslo

1.440.000

117,649

56,520

57,920

Életmód város

47

Tel Aviv

3.929.000

165,425

40,510

51,450

Innovátor

48

Sao Paulo

23.073.000

367,308

25,930

29,910

Megahub

49

Johannesburg

9.141.000

77,177

17,280

22,090

Megahub

50

Dallas

7.115.000

442,55

62,200

72,310

Nemzeti motor

51

Mexikóváros

21.340.000

323,854

24,170

31,470

Megahub

52

Santiago

6.508.000

122,014

29,950

39,890

Hybrid

53

Rio de Janeiro

12.218.000

144,558

17,730

20,290

Megahub

54

Manila

12.844.000

118,338

21,420

31,190

Megahub

55

Jakarta

10.299.000

297,770

44,020

68,710

Megahub

56

Bombay

19.547.000

104,138

17,400

33,110

Megahub

57

Bogota

9.201.000

106,678

20,120

25,840

Nemzeti motor

58

Delhi

17.266.000

74,432

14,080

24,910

Megahub

59

Abu Dhabi

977,000

75,967

133,490

159,030

Hybrid

60

Fokváros

3.990.000

37,458

19,210

24,560

Megahub

61

Auckland

1.299.000

49,089

37,440

44,280

Nemzeti motor

62

Chengdu

8.456.000

130,984

25,450

44,670

Nemzeti motor

63

Kairó

17.625.000

113,602

20,160

26,560

Megahub

64

Bangalore

9 394 000

44,661

15,530

23,3400

Megahub

Forrás: Saját szerkesztés a McKinsey Urban World adatbázis alapján, 2015-ös és 2025-ös
adatokkal
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38. ábra: A világ globális fúziopoliszai

Forrás: Saját szerkesztés
A dolgozatban felvázolt „fúziopolisz” kutatási eredmény megszületése után, egy évvel később,
2018 nyarán a JLL (Nemzetközi pénzügyi és professzionális ingatlanpiaci tanácsadó cég)
Business of Cities kutatóközpontja újfajta besorolási módszert dolgozott ki városok vizsgálata
és csoportosítása céljából (JLL 2018). Már nem a városok versenyképességi rangsorával
foglalkoztak, hanem városi típusokat határoztak meg. Az újfajta tipológia a városok azon
különböző szerepén alapul, melyet a globális gazdaságban betöltenek, illetve azon
kereskedelmi, gazdasági tevékenységeknek és kulturális, valamint intézményi funkcióknak a
vizsgálatára épül, melyeket ellátanak. A JLL Business of Cities kutatóközpont több mint 300
globális szintű adatot gyűjtött össze, amelyek elsősorban a pénzügyi és üzleti aktivitásra,
beruházási profilokra, az infrastruktúrára, életminőségre, innovációs tevékenységekre,
kormányzásra és demográfiai viszonyokra vonatkoznak. A városok méretének, az egy főre jutó
GDP-nek, a város ipari struktúrájának vizsgálata is lényeges vizsgálati szempont.
A kutatás eredményeként 4 fő városcsoportot, azon belül összesen 10 alcsoportot azonosítottak,
amelyeknek sok közös tulajdonsága van, és több közös kihívással néznek szembe, valamint
több szempontból hasonló fejlődési utat járnak be. Az alapított világvárosok az első, az új
világvárosok a második, a felemelkedő városok a harmadik, a „hibridek” és a „növekedő városi
motorok” csoport a negyedik megnevezett fő csoport. A globális városok alapján az alábbi
10 alcsoport különböztethető meg:
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39. ábra: A globális városok típusai (JLL, 2018 besorolása alapján)
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Forrás: JLL and the Busines of Cities, 2018. január

1) „Big seven” vagyis a „Hét nagy világváros”. A világ összes ingatlanpiaci tőkebefektetésének
egynegyed része ezekbe a városokba irányul.
2) „Versenyzők csoportja”: az ide sorolt városok több jellemzőjükben utolérték az előző
pontban említett „Hét nagy várost”. Sikeresen versenyeznek a világ legtehetségesebb
embereiért, a tőkéért és a legnívósabb üzleti befektetésekért. A leggyorsabb növekedést érték
el az összes várostípus közül az ingatlanpiaci befektetések számát illetően az elmúlt években.
3) „Innovátorok” csoportjában a tudomány, a technológia és az üzleti élet kimagasló, ez
elősegíti az innováció és a vállalkozói készségek terjedését. Nagyon jelentős ingatlanpiaci
tőkevonzó képességgel rendelkeznek, méretükhöz képest a legnagyobbal, a „Hét nagy” után a
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legjelentősebb a tőkevonzó képességük. Külföldi befektetői körökben is kedveltek. Ezek közé
a városok közé sorolhatjuk Austint, Berlint, Bostont, Denvert, Dublint, Milánót, Münchent,
Stockholmot, San Diegót, Seattle-t, a Szílicium-völgyet és Tel Avivot.
4) „Életmód városok”: ezeket a városokat a lakosok magas életminősége jellemzi elsősorban.
A városi lakások bérleti díja nagy ütemben növekedett az elmúlt évek során. Auckland,
Brisbane, Koppenhága, Hamburg, Helsinki, Melbourne, Oslo, Vancouver és Zürich tartozik
ebbe a kategóriába. Közülük is Melbourne-t lehet kiemelni, mint a legnagyobb ingatlanpiaccal
rendelkező várost.
5) „Befolyásolók” csoportja: az ide tartozó városok elsődleges szerepe helyt adni a
transznacionális intézményeknek és ellátni a kereskedelmi funkciókat. Ez a csoport kevésbé
volt sikeres az „innovátorokhoz” és az „életmód városokhoz” képest az ingatlanpiaci befektetők
számára. Barcelona, Brüsszel, Frankfurt, Genf, Kyoto, Miami és Bécs tartoznak ebbe a
kategóriába.
6) „Megahubok” csoportja: fejlődésük gyors ütemű volt az elmúlt évtizedben. Fontos pénzügyi,
üzleti szolgáltatási központokká, ingatlan és vállalati székhelyekké és kereskedelmi
központokká is váltak. Továbbá jelentős előrehaladást értek el a felsőoktatás, a tudományos és
az egészségügyi területén. Itt a legalacsonyabb az ingatlan befektetési intenzitás. Ide sorolandó
Bangkok, Delhi, Isztanbul, Jakarta, Johannesburg, Manila, Mexikóváros, Moszkva, Mumbai és
Sao Paulo.
7) „Vállalkozó városok”: csoportja a feltörekvő gazdaságú országokban található és magas
innovációs és gazdasági produktivitású csoportként jellemezhető üzleti és vállalkozási
központok. Az üzleti szolgáltatások, a mérnöki tudomány, a pénzügyek és a kiskereskedelem
területén, valamint a kreatív iparban is jól teljesítenek. Ebbe a csoportba tartozik Bangalore,
Guangzhou, Ho Chi Minh város, Kuala Lumpur, Shenzhen és Taipei.
8) „Erőművek”: olyan, főleg kínai városokból álló csoport, amelynek tagjai elsősorban ipari
városok voltak. Az elmúlt években átalakultak magasabb értéktermelő várossá. Jelentős
kormányzati támogatásban részesülnek, ami tovább segíti növekvő értéktermelésüket. Ebbe a
csoportba Chengdu, Chongqing, Hangzhou, Nanjing, Suzhou, Tianjin, Wuhan, Xian városok
tartoznak.
9) „Hibridek”: egyszerre rendelkeznek mind a „felemelkedő”, mind az „új világvárosok”
jellemzőivel, és tipikusan közepes méretűek. Nagy javulást mutatnak az ingatlanpiaci
visszaélések kifehérítésében. Ide sorolhatjuk Abu Dhabit, Bukarestet, Budapestet, Fokvárost,
Dohát, Prágát, Santiagót és Varsót is.
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10) „Nemzeti növekedés motorjai” csoport: ezek a városok sokat profitálnak a széleskörű hazai
piacokból. Nagyon jelentős ingatlanpiaci befektetések helyszínei. Közéjük lehet sorolni
Atlantát, Dallast, Houstont, Nagoyát, és Osakát.
Összefoglalva a A JLL az alábbi típusokat állapít meg: a világ vezető 7 városát (London, New
York, Párizs, Hong Kong, Tokyo, Szingapúr, Szöul), az alapított világvárosokat, mint: Sanghaj,
Peking, Amsterdam, Madrid, valamint az észak-amerikai kontinens városai közül: Los Angeles,
San Franciscó, Chicagó, Wahsington DC, Torontó, valamint az ausztrál Sydney. Az új
világvárosok (28 város tartozik ide) körén belül megkülönbözteti a befolyással rendelkező
világvárosokat, mint Brüsszel, Osaka, Genf, Frankfurt, Miami, Barcelona, Bécs és Zürich; az
életmód városokat, mint Auckland, Melbourne, Helsinki, Koppenhága, Osló, Vancouver,
Hamburg, Stockholm és München, és az új világvárososok harmadik csoportja az innovátorok
(ide tartozik: Berlin, Tel-Aviv, Dublin, Milanó, Denver, Seattle és Boston).
A másik nagy csoport a feltörekvő világvárosok csoportja, amin belül a vállalkozó globális
városok, az városi erőközpontok (főként kínai városok) és a megahubok szerepelnek. Ebben a
csoportban a megahubok, vagy megavárosok tartoznak, mint Isztambul, Moszkva, Bombay,
Delhi, Sao Paolo, Mexikóváros, Bangkok, Jakarta, Manila, valamint Johannesburg. A JLL
csoportosításában van még két kategória – az egyik a nemzeti fejlődési motorok alkotta
városok, mint Buenos Aires, Dallas, Houston és Atlanta, valamint a fúziós vagy hibrid városok.
Ezek közé tartozik Doha, Dubai, Abu Dhabi, Santiago, Kuala Lumpur, Fokváros, valamint a
kelet-közép-európai régió városai Varsó, Prága és Budapest. Ezt a csoportot a magas
ingatlanárak jellemzik, és ezek a térségek lehetnek a következő évtizedek sikeres városai.
Ha a JLL által megalkotott világvárosi kategóriákat összehasonlítom az általam megalkotott
fúziopolisz index-szel, akkor eredményként azt kapjuk, hogy mind a világ vezető hét városa,
mind pedig az alapított világvárosok sorrendje ugyanaz lesz, és a feltörekvő világvárosok közül
elsősorban a befolyással rendelkező világvárosok tartoznak az első 20 város közé.
A 20-40. hely között főként az új világvárosok, életmódvárosok, és innováció-, vagy
tudásközpontok szerepelnek. A 40. helytől pedig a megahubok, a hibrid városok és nemzeti
gazdasági és városi erőközpontok sorolhatok ide.

131

4.3.4 A világvárosok jövője – hosszútávon fenntartatható növekedés
A városok globális rendszere állandó változásban van. Új és új vezető városok emelkednek ki,
és ez folyamatában újra értelmezi a versengést. A legfontosabb tényezők a jövőben a
technológiai cégek száma, az oktatás, a környezetvédelem, az átláthatóság, az infrastruktúra
fejlettsége és a nemzetközi szabadalmak száma. Megjelenik továbbá a városi GDP változása,
infrastrukturális beruházások, megépített új irodák száma és aránya az összes irodához képest,
a kiadott irodai szobák száma, az új bevásárlóközpontok mérete, befogadó képessége, a
szállodai szobák száma és a környezetvédelemmel kapcsolatos mérések is. A hosszú távon
fenntarthatóan fejlődő városok, a világviszonylatban leginnovatívabb gazdasággal rendelkező
városok a technológiai és digitális iparba jelentős pénzösszegeket fektetnek. A városok további
közös jellemzője, hogy a fenntarthatóság fontos részét képezi a várostervezésnek. Az oktatás is
szerepet kap, sok világszinten elismert egyetem és kutatóközpont található ezekben a
városokban. Kizárólag a világ legfejlettebb térségeiben találhatóak meg (Észak-Amerika,
Nyugat-Európa, Kelet-Ázsia, Ausztrália) a hosszú távon fenntarthatóan fejlődő városok.
A rövidtávon leggyorsabb ütemben növekedő városi gazdaságok hasonló elvek szerint
fejlődnek, és sok hasonló jellemzőjük van a hosszú távon fenntarthatóan fejlődő városokkal.
Jelentős népességszámuknál fogva nagyszámú és olcsó munkaerővel rendelkeznek.
Népességük nagyon gyorsan gyarapszik, gazdasági növekedésük üteme is kimagasló. A fejlett
technológiai és gyógyszeriparnak is fontos a szerepe. Elsősorban Kelet-Ázsia és Dél-Ázsia
gyorsan fejlődő régiói tartoznak ebbe a kategóriába.
A stratégiai vállalatok, és a nemzetállamok mellett a 21. század új erőközpontjai minden
bizonnyal a városok lesznek (Khanna, P. 2016). Ha a világ öt legjelentősebb globális városa
(New York, Los Angeles, Tokió, Párizs és London) egy államot alkotna, ez a képzeletbeli
terület lenne a világ harmadik legnagyobb gazdasága az USA és Kína után (Trujillo, J. L. –
Parilla, J. 2016).
A nemzetközi előrejelzések szerint a városiasodás tekintetében 2030-ra eltolódnak az arányok
a globális kelet és dél felé (Dobbs, R. et al. 2011). Növekedési tengelyek, övezetek kezdenek
kialakulni, amelyek központjait a városok adják a Boston – New York – Washington tengelytől
az európai új „Hanza városok szövetségén” keresztül az ázsiai, a Gyöngy-folyó deltáján
(Hongkong – Shenzen – Kanton) át egészen Szingapúrig. Az új versenyképességi rangsorokban
egyre jelentősebbek lesznek Ázsia keleti partvidékének városai.
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Ha az új típusú városi versenyképességi tényezőket is figyelembe vesszük, mint az
összekapcsoltság, a kreativitás, a tudás, a technológia, az innováció, a globális kereskedelembe
való bekapcsolódás mellett a jóléti tényezők, a biztonság, az élhetőség, a zöld területek
nagysága, akkor miden bizonnyal a keleti és délkelet-ázsiai városok (Szingapúr, Szöul, Tokió,
Sanghaj, Peking, Shenzen...) kerülnek ki a győztesen.
A városállamok fontos szerepet töltöttek be a történelem folyamán is: élénk kereskedelmet
folytattak, pénzügyi, gazdasági, oktatási és kulturális központként működtek például a
reneszánsz időszakában: gondoljunk csak Velencére, vagy Genova jelentőségére, akiknek a
legfontosabb tényezője a hely szerepe volt, és a világgazdaágba és kereskedelembe való
bekapcsolódás volt a legfontosabb célja. Akárcsak most, az új reneszánsz korában: utak,
övezetek, városok, hálózatok és központok csomópontjai.
A Kárpát-medence is egy ilyen természetes övezetként működik. Budapest jövőbeli
városhálózata már nem a Bécs – Budapest tengely lesz, hanem az egész Kárpát-medence. Ezért
is fontos, hogy autópályákkal, infrastrukturális fejlesztésekkel, oktatási és kulturális
együttműködésekkel még szorosabbra kössük a Kárpát-medence településeit, központjait. Nem
véletlen az sem, hogy a városaink elkészítették a modern városok és magyar falvak programját,
amellyel komplex gazdaságfejlesztési programok valósulhatnak meg. Ennek a fejlesztésnek a
részei az életképes vidéki kistelepülések is, amely egy hálózat részeként fontos szerepet kapnak.
Ezt kell kiterjesztenünk az egész Kárpát-medencére, hiszen a Kárpát-medence, mint
természetes, kulturális, gazdasági egységes téregység, övezetkét működik, természetes
határokkal, nagyszerű természeti adottságokkal és kiváló geostratégiai helyzettel. Az
infrastrukturális vonalak a Kárpát-medencében biztosíthatják a minél szorosabb együttműködés
kialakulását az összekapcsoltság korszakában (1/ 2014. (I. 3.) OGY határozat 2013). Ma
Budapest egy közel 2 milliós főváros, amely egy 4 milliós Budapest Gazdasági övezetet alkot,
egy közel 10 milliós ország fővárosa, egy 24 milliós lakosságszámú Kárpát-medence központja,
egy 64 milliós Visegrádi négyek központja, amely Szlovéniával és Horvátországgal kiegészítve
már 72 milliós lakosságszámot alkot, és egy 128 milliós kelet-közép-európai 16+1
kezdeményezés központja (Görögország 2019-ben csatlakozott a 17. tagként így a 17+1
kezdeményezés lakosságszáma 138 millió fő).
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4.4 Hosszú távú fenntartható növekedésre építő új Eurázsia korszaka
A 21. században egy összetartó Eurázsia kulcsfontossággal bír majd az új világrendben.
Intézményi megközelítésben a különböző globális intézmények, nemzetközi szervezetek másmás országok csoportját értik Eurázsia alatt. Ez egyfajta politikai földrajzi megközelítésnek is
tekinthető. A Világbank Eurázsia alatt a Szovjetunió 12 korábbi tagállamát érti, nevezetesen:
Azerbajdzsánt, Belaruszt, Grúziát, Kazahsztánt, Kirgizisztánt, Moldovát, Örményországot,
Oroszországot, Tádzsikisztánt, Türkmenisztánt, Ukrajnát és Üzbegisztánt. Ám működése során
alapvetően az „Európa és Közép-Ázsia” lehatárolást alkalmazza. Az OECD lehatárolásában
Eurázsiához 13 ország tartozik: Afganisztán, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán,
Kirgizisztán, Moldova, Mongólia, Örményország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna és
Üzbegisztán. Vagyis ez egy sokkal szűkebb földrajzi keretet jelent, mint a geológiai,
természetföldrajzi megközelítés. Az Eurázsia elnevezést bár az ENSZ is használja, a szervezet
a működéséhez kötődően alkalmazott területi felosztásnál az „Európa és Közép-Ázsia”
elnevezés szerepel, ahová összesen 18 országot sorol: Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán,
Türkmenisztán, Üzbegisztán, Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia, Belarusz, Moldova,
Ukrajna, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia, Macedónia,
Törökország. Az IMF tevékenységéhez kötődő területi felosztásában nem használja az Eurázsia
elnevezést. Európa külön régióként jelenik meg, Ázsia a pacifikus-térséggel alkot egy területi
egységet, míg Közép-Ázsia a Közel-Kelettel szerepel együtt a szervezet felosztásában.
Az Eurázsiával kapcsolatos geopolitikai-geostratégiai koncepciók közül érdemes megemlíteni
Halford Mackinder Eurázsiára vonatkozó elképzeléseit, aki munkássága során több elméletet
is alkotott, melyek a földrajz világpolitikára, világeseményekre gyakorolt hatását magyarázták,
nevezetesen a Pivot, Heartland, majd pedig a Lenaland elméletek. Az egymásra épülő,
világpolitikai aktualitások fényében revideált elméleteinek középpontjában Eurázsia áll –
melyet a különböző munkáiban eltérő névvel illet (Pivot area, Heartland). Elmélete(i) szerint
az Eurázsia felett gyakorolt hatalom a kulcsa a világhatalmi pozíciónak. Vagyis „aki uralja
Közép- és Kelet-Európát az parancsol a Heartlandnek, aki uralja a Heartlandot, az parancsol a
Világszigetnek, aki parancsol a Világszigetnek, az uralja a Világot”, Zbigniev Brzezinski,
lengyel származású amerikai geostratéga, a „Nagy sakktábla” c. munkájában a következőket
írta a térséggel kapcsolatban: „A geopolitikai szempontból tengelyszerepet betöltő Eurázsia a
legnagyobb földrész a világon.
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Egy Eurázsiában vezető szerepet játszó hatalom a világ három legfejlettebb és gazdaságilag
legtermékenyebb régiójából kettőt az ellenőrzése alatt tart. Elég egyetlen pillantást vetni a
térképre, hogy lássuk, az Eurázsia feletti ellenőrzés szinte automatikusan az Afrika feletti
uralmat is jelenti (…). A világ lakosságának mintegy 75 százaléka él Eurázsiában, és itt
összpontosul a világ anyagi javainak nagy része is, részint vállalatokban, részint a föld felszíne
alatt. (…) Az Egyesült Államok után következő hat legnagyobb gazdaság és hat legnagyobb
fegyvervásárló állam szintén itt van. Eurázsiában vannak – egy kivételével – az
atomfegyverekkel rendelkező, de azt nyíltan nem vállaló országok is. A világ két legnépesebb,
regionális hegemóniára és globális befolyásra törekvő országa is Eurázsiában fekszik”
(Brzezinski, Z. 2012). Stratégiai vízió című művében továbbra is fenntartja ezen állítások
aktualitását, és hangsúlyozza, hogy a politikailag aktivizálódott Eurázsiával kapcsolatosan az
USA-nak egy geostratégiára van szüksége, mivel Amerika globális helyzetére – egyben a
globális geopolitikai stabilitásra – ez a térség jelenti a legközvetlenebb politikai veszélyt.
A geostratégiának pedig egy egységként kell kezelnie a régiót.
Az Eurázsia elnevezés eredetileg természetföldrajzi, geológiai kifejezés, ami alatt az Európa és
Ázsia által alkotott kontinenst értjük. A földtörténeti (geológiai) hátterével kapcsolatosan azt
érdemes kiemelni, hogy Eurázsia önálló kontinenssé vált mintegy 400 millió évvel ezelőtt.
Eurázsia megközelítőleg 55 millió km2 kiterjedésű, ami Földünk felszínének 36,2%-át jelenti.
A területen él a világ lakosságának bő kétharmada, több mint 5 milliárd fő. Lemeztektonikai
értelemben Eurázsia nem csupán Európa és Ázsia szárazföldi területeit jelenti, hanem az
Eurázsiai-lemezt, mely a Föld litoszféráját alkotó 7 nagy kéreglemez egyike, ami az Atlantióceán északi részének keleti fele alatt, de többek között a Jeges-tenger, vagy a Japán-tenger
alatt is található. Az Eurázsia kéreglemez a legnagyobb összefüggő terület Földünkön.
A geológiai Újidőszakban pedig amikor délről a kisebb kőzetlemezek (arab, indiai
kőzetlemezek) Eurázsiához kapcsolódik létrejött a leghosszabb Kelet-Nyugat irányú
hegységrendszerünk

a
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Eurázsiai

hegységrendszernek nevezünk.
Eurázsia – 9000 km hosszúságú összefüggő természetföldrajzi egység
A legutolsó jégkorszak után kialakult jelenlegi földrajzi térképünkön pedig, ha megnézzük azt
az összefüggő sávot, amely az északi szélesség 40-50 foka között található a Kárpát-medencétől
egészen a Csendes óceánig, akkor azt tapasztaljuk, hogy egy összefüggő több mint 9000 kmen keresztül úgynevezett sztyeppe övezet található. Ezen a területen mintegy 20-24 millió km2
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geológiailag és természet-földrajzilag homogén terület, ezért átjárható volt, és egyben a
legfontosabb közlekedési útvonal – az ún „Puszta” útvonal (Grandpierre A. 2019), amely nagy
területű, termékeny talajú, folyamközökkel rendelkezik és mérsékelt, valamint szubtrópusi
övben fekszik. Ez pedig évezredes kapcsolatot jelentett az ősi Selyemút folyamatos keletnyugati irányú forgalmához.
Elena Kuzmina „The Prehistory of the Silk Road” c. könyvében az írja, hogy az ősi Selyemút
„fő útja” a sztyeppén vezetett Kína és a Kárpát-medence között. Grandpierre Attila (2019)
kutatásai alapján az ősi Selyemút főútvonalának egyik pólusát a Kárpát-medence, a másikat
Kína adta. Ez az ősi Selyemút volt a színhelye az akkori korszakok legfontosabb innovációinak
és technológiáinak, a fejlett mezőgazdaságnak, öntözéses földművelésnek, fémművességnek,
fazekasságnak. Az ősi Selyemút a korabeli filozófia főutja is volt. A Kárpát-medencétől a
Csendes-óceánig egy ősi, természetes világnézet uralkodott. Történelmi szempontok alapján
időben 4 nagy Selyemút korszakról beszélhetünk, amelyekről Grandpierre Attila „Az ősi
Magyarország a Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése” c. művében ír: Egy
40.000 éves őskőkori Selyemút, egy 7000 éves őskori Selyemút egy ie 2. században létrejött
ókori és középkori Selyemút egészen a 17. századig, és az Új Selyemút a 21. században
(Grandpierre A. 2019).
Kína 2007-től „ökológiai” civilizációt épít, ez az organikus gondolkodás, az ősi kínai filozófia
és egyben az eurázsiai ősműveltség 21. századi folytatása. Az Új Selyemút építése még
nagyobb előnyöket biztosítana a Selyemút körzetében lakó népeknek. „Ez vezethet Eurázsia
felemelkedéséhez. Az ökológiai civilizáció akkor válhat hatékonyabbá a modern civilizációnál,
ha megteremti a tudományos alapját - a helyi adottságra építve, sajátos műveltséget képezve.
Ahogy a reneszánsz idején az ókori görög tudás felélesztése tette lehetővé Európa
világelsőségét, úgy az őskori Eurázsia még magasabb minőségű tudásrendszerhez és
erkölcsiséghez való visszatérése lehet a legfontosabb kulcs.”, amely egy új geocivilizációt
jelenthet. A Selyemút népeinek ősi világlátása, ősi tudása, filozófiája, bölcseleti rendszere,
vallása, népzenéje, népmeséje, közös hagyománya, ökológiai értékrendet hordoz, az ősi magas
műveltség teljesebb felfedezése pedig elősegítheti a térség népeinek kulturális, társadalmi
fellendülését, egy új reneszánsz beköszöntését.
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4.4.1 A történelem ciklikus és civilizációs korszakai – az új eurázsiai korszak
A történelem során beszélhetünk ciklusokról, akár a 60 éves Kondratyev ciklusról, akár a
100 éves ciklusokról, vagy egy 250, valamint 500 éves nagyciklusokról (szoláris ciklusok),
vagy még hosszabb, 2200 éves ciklusokról. Ha megvizsgáljuk a történelem során hogyan
változtak a civilizációs korszakok, azt látjuk, hogy keletről nyugat felé először a folyamközi
civilizációk voltak kiemelkedőek (A kínai Sárga- és Kék-folyók között, az Indus-völgyi
civilizáció, az Eufrátesz- és Tigris-folyók között létrejövő Mezopotámiai civilizáció, valamint
a Nílus menti Egyiptomi civilizáció), majd a Földközi-tengeri népek felemelkedése következett
az ókori Görögországgal és a Római Birodalom korszakával. Az i.sz. 5. század középtől 1000
éven keresztül a gazdasági fejlődés a tengerekről a szárazföldekre vándorolt és Európa, Ázsia,
valamint a városállamok felemelkedését hozta el magával. A Selyemút, mint kereskedelmi
útvonal a 11-15. század között virágzott. A reneszánsz késői korszakában egyre fontosabb lett
a hajózás szerepe, az új területek felfedezése, a nyersanyagok (és különösen az arany) keresése,
és ezáltal megkezdődött a nagy földrajzi felfedezések korszaka. 1492-től a nagy földrajzi
felfedezésektől, de különösen Vasco De Gama útjától kezdve kialakult egy újabb 500 éven át
tartó Atlanti-korszak. Azok az országok, amelyek közel voltak az óceánhoz felemelkedtek, míg
a belső szárazföldi területek egyre jobban háttérbe szorultak. A különböző kereskedelmi
társaságok, először a portugál és spanyol, majd később a holland, francia és brit kereskedelmi
társaságok egyre több területet gyarmatosítottak a Távol-Keleten, ahol az ópium
elterjesztésével és kereskedelmével Kína és Ázsia gazdasága évszázadokra hanyatlani kezdett.
A 19. század egyértelműen a Brit Birodalom korszaka volt, a 20. század pedig Amerika
évszázada. Az Atlanti-korszak mellett megjelent Pacifikus-korszak (Csendes-óceán) is egyre
jelentősebbé vált. Egészen a kétezres évek elejéig, amikor Ázsia keleti része gyors
felemelkedésnek indult és 2013-tól, ismét egy szárazföldi korszak, Eurázsia korszaka
kezdődött. Ebben az új világrendi korszakban ismét jelentősége van a szárazföldi
kaputérségeknek, a közép pedig ismét felemelkedőben van.
A világgazdaság változó súlypontja – a gravitációs centrum kelet felé mozdul el
Danny Quah a London School of Economy and Political Science, valamint a szingapúri
National University of Singapore - Lee Kuan Yew Public School dékánja 2011-ben megjelent
“The Global Economy’s Shifting Centre of Gravity” c. cikkében a világgazdaság súlypontjának
változását modellezi a földfelszínen ábrázolva, a gazdasági aktivitás helyszíneinek átlagai
alapján. Számításaihoz a Föld összes megtermelt bruttó hazai termékeinek (GDP) összértékét,
a világ egymillió lakos fölötti városi agglomerációit és a vidéki gócpontjait azonosította és
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használta fel. Az így végzett számításai alapján, míg 1980-ban a világgazdaság gócpontja az
Atlanti-óceán közepén helyezkedett el, az Izmirrel és Minszkkel egybeeső hosszúsági vonalon.
Ez a változás jól tükrözi Kelet-Ázsia és Kína gazdasági növekedését, az eltolódás fő okát. Az
összesen közel 700 vizsgált helyszín gazdasági teljesítményét megbecsülve a szerző arra az
eredményre jutott, hogy 2020-re a súlypont Kínában fog elhelyezkedni. A változás mértéke a
Föld felszínén szemlélve az 1980-as állapotokhoz képest 9,300 kilométeres eltolódást jelentene.
Ebből kifolyólag a világgazdaságot és a világ vezetését érintő kérdésekben a múlt század fejlett
és gazdag országainak nyitnia kell kelet felé. Ezen kívül valószínűsíthető, hogy sok eddigi
globális kérdés továbbra is meghatározó lesz a 21. században, mint például a világgazdaság
további növekedésének biztosítása, azonban más kérdésekben változás várható, legyen az a
politikai befolyás vagy a katonai beavatkozás problémaköre (Quah, D. 2011).
A 19. században a világ európaivá vált, a 20.-ban amerikanizálódott és most, a 21.-ben
visszafordíthatatlanul ázsiaivá válik (Khanna, P. 2019). Valójában egy multicivilizációs rendről
van szó, ötmilliárd embert köt össze kereskedelmen, pénzügyeken és infrastrukturális
hálózatokon keresztül, amelyek együtt a globális GDP 40%-át adják. Kína nem az egyedüli
vezető lesz ebben a rendszerben, ugyanis Ázsia ahhoz a stabil multipoláris rendszerhez tér
vissza, amely már jóval az európai gyarmatosítás és az amerikai dominancia előtt létezett, ennek
megfelelően pedig India és Délkelet-Ázsia is jelentős gazdasági és stratégiai központtá válik.
Ázsia erősödése pedig átalakítja az üzleti és kulturális életet Észak-Amerikában és Európában,
Dél-Amerikában és Afrikában. Ha azonban hozzátesszük azt, hogy ebben az új, többközpontú
világrendben a két legfontosabb jelszó az összekapcsoltság (connectivity) és a komplexitás
(complexity), valamint a két legerősebb globális kereskedelmi térség Európa és Ázsia, akkor
azt mondhatjuk, hogy az összekapcsoltság tekintetében már nemcsak Ázsia, hanem Eurázsia
évszázadáról beszélhetünk.
Bruno Maçães „Eurázsia hajnala” c. könyvében (Maçães, B. 2019), szintén azt írja, hogy ez a
korszak már nem Ázsia és nem Európa korszaka lesz, hanem egyértelműen Eurázsia korszaka.
Maçães, szerint a bipoláris világrend felbomlása nem csak a korábban megosztott Európa újra
egyesülését hozta el, hanem az öreg kontinens Ázsiával való szorosabb összekapcsolódását,
melyben kiemelkedő szerepe van Kínának. Mára pedig a BRI (Egy Övezet, Egy Út)
kezdeményezés infrastrukturális beruházásai és szorosabb gazdasági együttműködés révén
hozza létre az új földrajzi entitást, Eurázsiát, amely Lisszabontól egészen Sanghajig, ill.
Jakartáig tart.
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Eurázsia új szerepével kapcsolatban a legeredetibben Robert D. Kaplan fogalmaz a „The Return
of Marco Polo’s World” (Visszatérés Marco Polo világába) c. könyvében (Kaplan, R. 2018).
Meglátása szerint Eurázsia új kapcsolódásai utak, vasutak, gázvezetékek, optikai kábelek
formájában azt jelentik, hogy a régi területi kategóriák, mint Közép-, Kelet- vagy Dél-Ázsia
egyre kevesebb értelemmel bírnak, mint geopolitikai fogalmak. A globalizáció, technológiai
fejlődés és földrajz közrejátszásának köszönhetően Eurázsia egy, változékony, képlékeny, de
megfogható egységgé válik. Eurázsia olyan értelmet nyer, amellyel korábban nem rendelkezett.
Kaplan szerint: „Minél jobban gyengül Európa, annál erősebb lesz Eurázsia. Eurázsia
infrastrukturálisan, kereskedelmileg, pénzügyileg kapcsolódik egymáshoz. Ez egy olyan világ,
amit a XIII. századi utazó Marco Polo ismert – ahogy a könyv címe is sugallja. Kína nagy
stratégiája felismeri, hogy a kereskedelem jobb fegyver a kardnál – csak úgy, mint a Pax
Mongolica

tette,

ami

képes

volt

uralni

Eurázsia

multikulturális

egészét.

A szuverenitások megsokszorozódhatnak, a városállamok virágoznak – mint Szingapúr, Dubai
- vagy Marco Polo idején Bukhara és Szamarkand. S ami egyszer már működött, az újra
megismételhetővé válik.”
Peter Frankopan (2018) „New Silk Roads” művében azt írja, hogy egy új Eurázsia alakult ki.
David Gosset (2018) pedig egy új Reneszánsz korszakról, egy új kínai reneszánsz korszakról ír
az Egy Övezet, Egy Út program megvalósításával.
Zhouying Jin, a kínai Társadalomtudományi Akadémia, Technológiai Innováció és Stratégiai
Tanulmányok Központjának igazgatója 2018-ban megjelent „The Future of Humanity” c.
könyvében arról ír, hogy az ún. kemény és puha technológia ugyanúgy egészíti ki egymást,
ahogy a kínai filozófiában és gondolkodásban a ying és yan elve. A globális civilizáció
legfontosabb célkitűzése a fenntartható fejlődésre és növekedésre való áttérés, a zöld
technológiák, a mesterséges intelligencia és a gyártási technológiák alkalmazásával. Ebből
születhet meg a nagyság civilizációja, amelynek alapja a kínai ökológiai civilizációs
gondolkodásmód.
4.4.2 Övezet és Út – Eurázsia legfontosabb programja
Gazdasági, geostratégiai és geopolitikai szempontból a 21. századi Eurázsia megteremtésében
a legfontosabb Kína hosszú távú fejlesztési terve: az Övezet és Út kezdeményezés (BRI),
másnéven Új Selyemút program, melyet Xi Jinping kínai elnök 2013-ban Kazahsztánban, az
asztanai egyetemen hirdetett meg 2013 szeptemberében. Az Övezet és Út kezdeményezés
legfontosabb célkitűzése, hogy a világgazdaság tengelyét ismét áthelyezze az óceánoktól a
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szárazföldre, valamint helyreállítsa és újjáépítse Eurázsia egykori gazdasági, politikai, és
kulturális szerepét. A hosszú távú program valójában egy komplex hálózatként értelmezhető,
amely időben és térben rugalmasan bővíthető. Állami, gazdasági intézmények és városok
összefogása, egy együttműködésen alapuló békés felemelkedés, és win-win kapcsolatok
hálózata. Az Új Selyemút köti össze azokat a szereplőket, amelyek a globalizáció új szakaszát
alkotják: ez a világ GDP-jének mintegy 40 %-át, a Föld lakosságának 70 %-át jelenti. Az
Övezet és Út (BRI), amely egyben jelent infrastrukturális összekapcsolódást, politikai
koordinációt, a kereskedelem akadálymentesítését, pénzügyi integrációt, valamint a humán
szféra erősítést. Az Övezet és Út kezdeményezéshez a meghirdetéskor 64 ország csatlakozott,
2019 tavaszáig a világ 125 országa, 29 nemzetközi intézménye, összesen 170 megállapodást irt
alá és kezdett megvalósítani 1000 milliárd USD értékben.
Az Övezet és Út program 6 pontban így foglalható össze: Egy koncepció és kezdeményezés.
Kettő szárny - a szárazföldi és tengeri útvonal, azaz a Selyemút Gazdasági Övezet és a 21.
századi Tengeri Selyemút. A „három elv”: mindenki érdekében mindenki által mindenki
számára épül. Négy kulcsszó: makro szinten - konnektivitás, stratégiai szinergia –
kapacitásnövelés, együttműködési szinten - a piacok közös fejlesztése; működtetési szinten üzleti vezetés, piaci műveletek, kormányzati szolgálat és nemzetközi szabványok. Öt irány,
amely a konnektivitás öt fő célja is egyben - a politika, infrastruktúra, kereskedelem, pénzügy
és az emberek közötti kapcsolatok összekapcsolása, mindez pedig hat: (6) gazdasági folyosón
keresztül valósul meg.
Az Övezet és Út kezdeményezés a 21. század legfontosabb geostratégiai programja, és egyben
a világtörténelem legnagyobb beruházása is. Tengeri útvonalak és szárazföldi gazdasági
folyosók összefüggő hálózata. A szárazföldi gazdasági folyosókon belül is legfontosabb az „Új
eurázsiai földhíd” gazdasági folyosó, amely 108 várost köt össze. Egy év alatt 14000 vonat
közlekedik Kína és Európa legfontosabb városai között, több mint 1,1 millió tonna konténer
áru szállításával. Eddig több mint 600 projekt valósult meg a terv meghirdetése óta, 41
csővezeték, 203 híd és autópálya fejlesztés, 199 erőmű, új vasútvonalak épülnek és 2019. év
elején Európában 12 új kikötő fejlesztés indult el. Az Övezet és Út kezdeményezéshez
szárazföldi (3 fő útvonal) és tengeri (3 fő útvonal) útvonalakon és 6 fő fejlesztési övezet
csatlakozik (Függelék 42-43. ábrák):
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Az Új Selyemút Gazdasági Övezet szárazföldi részének három fő útvonala van:
1. a Kínát Európával összekötő útvonal, amely Közép-Ázsián és Oroszországon át
vezet;
2. a Kínát a Közel-Kelettel összekötő útvonal, amely Közép-Ázsián keresztül vezet;
3. a Kínát Dél-Ázsiával és Délkelet-Ázsiával (az Indiai-óceán térségének államaival)
összekötő útvonal.
Az Új Selyemút Gazdasági Övezet tengeri részének három fő útvonala van:
1. a Kínát Európával összekötő útvonal, amely a Dél-kínai tengeren és az Indiaióceánon át vezet;
2. a Kínát a dél-csendes óceáni térséggel összekötő útvonal, amely a dél-kínai tengeren
át vezet.
3. Kínát az északi Jeges-tengeren keresztül Európával összekötő tengeri útvonalon
keresztül.
40. ábra: Az Övezet és Út gazdasági útvonalai és fejlesztési övezetei

Forrás: Merics, 2017.
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A hat fő útvonalhoz hat 6 fő fejlesztési övezet csatlakozik:
1. A „Kína – Mongólia – Oroszország” fejlesztési övezetben résztvevő három állam a
Sanghaji Együttműködés Szervezet Dusanbéban rendezett csúcstalálkozóján írt alá
megállapodást arról, hogy a közeljövőben erősítik a három oldalú együttműködést.
Terveik szerint ennek keretében fogják felújítani a térségben lévő orosz vasútvonalakat,
s ki fogják építeni az ún. „új mongol sztyepp útvonalat” is.
2. Az „Új eurázsiai földhíd” fejlesztési övezet alapja az a vasútvonal, amely a Sárga-tenger
partján lévő Jiangsu tartomány Lianyungang városából vezet Belső-Kínába, Xinjiang
tartományba, Alashankou városába. E város a legfontosabb kazah-kínai határ –
átjárónál, a Dzsungár-kapunál található, amely már a nomád törzsek népvándorlásakor
is az egyik fő hegyszoros volt. A fejlesztési övezet nyugati végpontja a hollandiai
Rotterdam kikötője, s az övezet keretében Kína közvetlen vasúti áruszállítási
útvonalakat épít Chongqingból Duisburgba, Wuhanból a cseh Melnikbe és Pardubicéba,
Chengduból a lengyel Lódzba, valamint Zhengzhouból Hamburgba.
3. A „Kína – Közép-Ázsia – Nyugat-Ázsia” fejlesztési övezet Kínát az öt közép-ázsiai
országon és Iránon át Törökországgal köti össze. Ennek keretében Kína az öt középázsiai állammal együttműködési megállapodást írt alá, s ezen államok nemzeti
fejlesztési stratégiáikat összehangolják az Új Selyemút gazdasági program
célkitűzéseivel.
4. A „Kína – Pakisztán” fejlesztési övezet fő célja, hogy a belső-kínai Xinjiang tartományt
vasút- és autóúton összekösse Pakisztán Gwadar kikötőjével.
5. A „Banglades – Kína – India - Mianmar” fejlesztési övezet keretében Kína 2013
májusában írt alá közös fejlesztési megállapodást Indiával, s majd ezt 2013
decemberében Bangladesre és Mianmarra is kiterjesztették. (HKTDC)
6. „Kína - Indokínai” fejlesztési övezet az Indokínai-félsziget öt államával Kína új
együttműködési megállapodást kötött. Ez összekapcsolódik az ún. „Nagyobb Mekong
Szubregionális Gazdasági Együttműködéssel” is. Mindezek keretében több vasútvonal
és autóút építését tervezik.
Az útvonalak alapján geopolitikailag megállapítható, hogy mindezek révén a 21. században
lehetőség nyílik arra, hogy kialakuljon egy új eurázsiai erőtér. Sőt az útvonal mentén lévő
országoknak mindez egyedülálló, soha korábban nem létező infrastrukturális fejlődési
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lehetőségeket teremt. Ázsia e hatalmas infrastrukturális fejlesztéséhez pénzügyi alapot főleg a
Kína kezdeményezésével megalakult Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bank (Asian
Infrastructure Investment Bank – AIIB) biztosítja, amely 2016 januárjában kezdte meg
tényleges tevékenységét. Jelenleg 77 tagja van már, s hazánk 2017. június 26-tól lett az AIIB
tagja (Bernek Á. 2018).
Az Övezet és Út kezdeményezéshez kapcsolódóan is számos – egymással nem összhangban
álló – adat szerepel mind a beruházás számát, mind pedig a mértékét tekintve. Eddig több mint
1000 Mrd USD beruházás, több mint 250.000 újonnan létrehozott munkahely, közel 600
infrastrukturális beruházási projekt, energiaközpontok, erőművek, vasútvonalak, utak,
csővezetékek sokasága jellemzi.
Az elmúlt évtizedben is számottevő beruházás zajlott. Kína tudatos tervezése és gondolkodása
és a Selyemúton is túlmutató, immár 21. századi új globális Selyemút térképe az egész világot
átszővi a 2000-es évek eleje óta.
A kínai beruházások világszerte számottevőek, szinte az összes gazdasági szegmenset érintve
a mezőgazdaság, pénzügyek, energiaszektor, közlekedés, fémérc kitermelés és feldolgozás,
ingatlankereskedelem stb. területeken. Afrikában a legjelentősebb jellemzően több milliárd
USA dollár értékű kínai beruházások közül a legtöbb az energiaszektort érintette (Egyiptom,
Etiópia, Kenya, Mozambik, Niger, Nigéria, Tanzánia, Uganda). Meghatározóak még a
közlekedési szektor beruházásai (Algéria, Csád, Etiópia, Kenya, Líbia). Szintén lényeges a
fémérc kitermelés a kontinensen (Guinea, Kongói Demokratikus Köztársaság, Sierra Leone).
Ázsiában, Kína szomszédos országaiban az energiaszektorba való befektetések száma
kimagasló (Afganisztán, Kambodzsa, India, Indonézia, Irán, Kazahsztán, Laosz, Pakisztán,
Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emirátus, Szingapúr, Türkmenisztán, Vietnám). Ezenkívül a
fémérc kitermelés is jelentős (Afganisztán, Indonézia). Akárcsak Észak- és Dél-Amerikában az
energiaszektor a meghatározó (Argentína, Brazília, Kanada, Kuba, Ecuador, Egyesült
Államok). A világ legnagyobb értékű kínai beruházása Kanadában valósult meg. A kínai
CNOOC vállalat több mint 15 milliárd USA dollárért felvásárolta a kanadai Nexen kőolaj és
földgázkitermelő vállalatot. A fémérc kitermelés is jelentős a kontinensen (Brazília, Chile,
Peru). Venezuelában a közlekedési szektorba, az Egyesült Államokban pedig a pénzügyi
szektorba történő befektetések kimagaslóak, illetve a mezőgazdasági szektorba is több milliárd
dollár kínai tőke került befektetésre. 2012 óta a kínai beruházások 50%-os arányt tesznek ki az
összes külföldi beruházásból. Egyedül 2014-ben pedig több mint 14 milliárd USA dollárt
fektetett be Kína az Egyesült Államokban.
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Az energiaszektor Európában is meghatározó (Olaszország, Norvégia, Portugália, Oroszország,
Svájc). De emellett egyre fontosabbak a közlekedési szektor beruházásai (Görögország,
Magyarország,

Svédország),

a

pénzügyi

beruházások

(Belgium,

Németország);

a

mezőgazdaságiak (Hollandia, Oroszország); az ingatlanszektorban (Magyarország, Ukrajna
területén). Ausztrália és Óceánia kontinensén a fémérc kitermelés abszolút meghatározó. A
kínai Chinalco vállalat 12,8 milliárd dollárt fektetett be a Rio Tinto ausztrál vállalatba, amely
bauxitbányászattal és alumíniumkohászattal foglalkozik. A kínai energiaszektor beruházás is
jelentős még Ausztráliában.
41. ábra Kína befektetési regionális megoszlásban és szektorális megoszlásban:

Forrás: American Enterprise Institute, Grafika: MekkoGraphics
4.4.3 Az Övezet és Út program jövője – digitalizáció és fenntarthatóság
A BRI fejlődésével az elmúlt évek során tovább bővült Kína globális projektje. A BRI szerves
részét képezi már a Digitális-, Zöld-, Arany- és Sarkköri Selyemút is. A kezdeményezés a latinamerikai országokra és Afrikára történő kiterjesztése révén egyre inkább a megaregionális
integrációk motorja lesz. A nemzetközi közösség részéről gyakran merül fel kritika az
„Övezet és Út” kezdeményezés fenntarthatóságát, környezettudatosságát, átláthatóságát és
nyitottságát illetően. Ennek megfelelően a 2019-es „Övezet és Út” pekingi fórumon
Xi Jinping kínai elnök egy magas minőségre törekvő, nyitott, zöld, tiszta, átlátható és befogadó
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BRI kialakítását hirdette meg. Kína nagy jelentőséget tulajdonít az innovációs fejlesztéseknek,
a mesterséges intelligencia (AI) valamint a tudományos és technológiai fejlesztéseknek (K&F),
az ipar optimalizálásának és korszerűsítésnek, ahogyan a termelékenység növelésének is.
Szükség van továbbá a pénzügyi szektor magas minőségű fejlesztésére is, különös tekintettel a
pénzügyi szolgáltatások fejlesztésére és a pénzügyi kockázatok megelőzésére.
2017-ben az Övezet és Út Nemzetközi Együttműködési Fórumon nemzetközi koalíció
megalapítását kezdeményezte, amely a BRI zöld fejlesztését tűzte ki célul (Zöld Selyemút).
A zöld fejlesztésnek a ciklikus és fenntartható fejlesztést és az alacsony szén-dioxid-kibocsátást
kell figyelembe vennie. Xi elnök továbbá́ egy, az ökológiára és környezetvédelemre
koncentráló adatszolgáltatási platform elindítását is javasolta. Az infrastrukturális és szállítási
együttműködés megkönnyíti a kereskedelem élénkülését a BRI országok között, amely nem
csak gazdasági kapcsolatok, hanem a fogyasztók szempontjánál is előnyös. Az új, vagy
felújított kereskedelmi útvonalaknak köszönhetően a fogyasztók számára bővül az elérhető
termékek és szolgáltatások köre, illetve egyre több munkahely válik hozzáférhetővé a javuló
konnektivitás miatt.
Az infrastruktúra-fejlesztés mellett a turizmusra is pozitív hatással van, amely szintén segíti
egymás kultúrájának megismerését, a „people-to-peolpe” (p2p) kapcsolat fejlődését.
A turizmus további élénkítését elősegíthetik az új közvetlen légijáratok létesítése, valamint a
vízummegállapodások bővítése. Kína 57 országgal kötött már kölcsönös vízummentességi
megállapodást és további 15 országgal egyszerűsítette a vízumügyintézés rendjét. 2018-ban a
kiáramló turisták száma Kínában 150 millió fő volt, míg 30,54 millióan érkeztek az országba a
világ számos pontjáról. A turizmus további erősítése a kulturális kapcsolatok fejlődésén túl
gazdasági előnyöket is tartogat a BRI országoknak.
Az Övezet és Út program nagy hangsúlyt fektet a kulturális és emberek közötti, „people-topeople” kapcsolatok fejlesztésére. A kulturális együttműködés egyre több formában ölt testet:
művészeti, zenei és filmfesztiválok, kiállítások, könyvvásárok, valamint nemzetközi
együttműködések révén létrejövő médiatartalmak segítik egymás kultúrájának megismerését.
Az együttműködés az orvostudomány terén is számos előnyt jelent a BRI országok
lakosságának. Az egyészségügyi szektorban történő együttműködésről Kína már 56 BRI
országgal írt alá megállapodást. Az oktatás szintén fontos területe a BRI együttműködésnek: a
Kína által létrehozott ösztöndíjak révén a fiatal generációknak egyre több lehetősége van
személyes tapasztalatot szerezni az országban, emellett egyre aktívabb a kínai diákok jelenléte
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külföldön, így Magyarországon is. Kína már 24 országgal írt alá megállapodást a felsőfokú
diplomák kölcsönös elismeréséről. A kulturális kapcsolatok erősödésének egyik kiemelkedő
példája a Konfuciusz Intézetek növekvő száma világszerte. A tudományos és technológiai
kooperáció révén a BRI országok részesülhetnek az innovatív megoldások adta előnyökből,
amelyek közül kiemelendő a FinTech szektor (Horváth M. 2018).
4.4.4 Kelet-Közép-Európa felemelkedése és Magyarország jelentősége
Az

Eurázsiai

korszakban

a

transzkontinentális

együttműködés

felértékelődésének

köszönhetően Magyarország és a Kelet-Közép-Európa térsége a 21. századi geopolitika
kulcsfontosságú térségévé vált, összeköttetést biztosítva Európa és Ázsia között. A kelet-középeurópai térség és Kína együttműködési mechanizmusának kiváló platformja a V4 együttműködés, valamint a 16+1, illetve Görögország csatlakozásával 17+1-re bővült formáció is ezt
a célt szolgálja, a két- és többoldalú kooperáció elősegítése révén. 2017-ben Budapesten
rendezték meg a 16+1 csúcstalálkozót, és 2018-ban Budapesten rendezték meg a 16+1
jegybankelnöki találkozót is. 2018 októberében a shanghai Fudan Egyetem, valamint a Magyar
Nemzeti Bank és a BCE egyetem együttműködésben egy közös MBA program indult el.
Magyarország keleti nyitás politikája szorosan illeszkedik az Övezet és Út kezdeményezéshez.
A közeljövőben a folyamatban lévő Budapest-Belgrád vasútvonal elkészülte további lökést
adhat a Magyarország és Kína közötti kereskedelemnek, illetve Magyarország ezáltal
logisztikai központtá válhat a Kínából Nyugat-Európába irányuló áruszállítás terén. Úgyszintén
a Magyarország által Triesztben bérbe vett tengeri kikötő is meggyorsítja az áruforgalmat a
Trieszt – Ljubljana – Budapest útvonallal, részben kiváltva a görög Pireuszt, amíg az új
Budapest – Belgrád vasútvonal elkészül. A két ország közötti mélyülő pénzügyi együttműködés
kedvező feltételeket teremtett a Magyarországon letelepedni kívánó kínai vállalkozásoknak.
Példaként említhető a kínai Huawei vállalat, amely regionális logisztikai központját 2013-ban
nyitották meg Biatorbágyon, valamint a BYD vállalat (Kína vezető elektromos járműgyártó
vállalata) 2017 áprilisában Komáromban nyitotta meg első európai elektromosbusz-gyárát.
Kína élen jár a digitális technológiákban, az intelligens közlekedési rendszerek, e-autók,
intelligens városok, az 5G technológia fejlesztésében és tesztelésében. Magyarország pedig a
digitális technológia regionális központjává kíván válni. Ennek egyik eleme az a
Zalaegerszegen épülő járműipari tesztpálya, amely Európában is egyedülálló, önvezető
járművek tesztelésére, vizsgálatára is alkalmas pálya lesz.
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Magyarország 70 éve elsők között vette fel Kínával a diplomáciai kapcsolatokat. A HKTDC
(Hong Kong Trade Development Council) által kibocsátott elemzés szerint hazánk számít az
Új Selyemút együttműködés egyik fő úttörőjének. Magyarországot úgy emlegetik, mint a
Kelet-Közép-Európába (KKE) irányuló kínai befektetések „bajnoka”, aki már régóta Kína
fontos partnerének számít a külföldi nyitás stratégiájában. Hazánk Kína egyik kulcs
kereskedelmi partnere, a KKE országok közül 2016-ban Magyaroroszág részesült a legnagyobb
arányban a kínai importból (3,5 milliárd dollár, ami 23 százaléka regionálisan az összes kínai
importnak), a Kínába irányuló export nagyságát tekintve pedig csak Lengyelország és
Csehország előzte meg (5,4 milliárd dollár, amely a régiós arányból 12,3 százalékot tesz ki).
2013-ban Magyarország volt az első ország a KKE régióban, aki aláírta a devizacsere
megállapodást a Kínai Népi Bankkal, majd 2015-ben a Magyar Nemzeti Bank bejelentette a
Budapest Renminbi Együttműködést a Renminbi Program keretein belül, amely támogatja a
kínai-magyar gazdasági együttműködést az RMB-HUF piachoz igazodva. Magyarország lett a
Bank of China (BOC) regionális központja, 2015 októberében pedig hazánk került kiválasztásra
a BOC által a KKE országok közül, hogy létrehozza első RMB klíring központját a régióban,
2017 januárjában pedig elindították az első kínai renminbi és a magyar forint betéti kártyát
Európában. 2016 áprilisában pedig hazánk volt az első kelet-közép-európai ország, amely RMB
alapú szuverén kötvényt bocsájthatott ki. Európában Magyarország volt az első ország, amely
megállapodást írt alá az Övezet és Út kezdeményezésen belül 2015-ben. Ez a megállapodás a
350 kilométeres gyorsvasúti vonal kiépítéséről szól Budapest és Belgrád között, amely a
jelenlegi nyolc óráról három órára csökkentené az utazás időtartamát jelentősen modernizálva
az infrastrukturális összeköttetést.
Magyarország emellett a Kínával való interkulturális kapcsolatok és csereprogramok aktív
támogatója is olyan területeken, mint a turizmus, vagy a művészet. Turisztikai vonalon érdemes
kiemelni a Kína – Kelet-Közép-Európa Turisztikai Koordinációs Központot, amely 2014-ben,
valamint a Kínai Nemzeti Turisztikai Hivatal első KKE-s irodáját, ami pedig 2016-ban nyílt
meg Budapesten. Mind a kettő jó példa a kínai-magyar turisztikai együttműködésre. Az 1953ban megrendezett első Kínai Film Fesztiváltól, a 2017 áprilisában az Uránia Nemzeti
Filmszínházban bemutatott Kung Fu Yoga-ig (amelyen a hongkongi filmsztár Jackie Chan is
részt vett) a filmek és a művészet is bizonyítják, hogy Kína jó kapcsolatot teremt a magyar
emberekkel. A két ország között létrejövő első filmes koprodukció a „Kína, Magyarország és a
foci” volt, amelynek sikeres debütálására 2013-ban került sor a Pekingi Magyar Kulturális
Intézet megnyitóján, Budapesten.
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A kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhetően eddig 4,5 milliárd USD volt a kereskedelmi
forgalom, és a turizmus érkezés tekintetében 2018-ban 235.000 kínai turista látogatott
Magyarországra, és ez a szám az éve elején már 32 %-os növekedéssel párosult.
2019 októberében közvetlen légiösszeköttetés jött létre Budapest, valamint a kínai városok
közül Peking, Shanghai, Csengdu, Csunking és Xian között.
Kelet-Közép-Európa felemelkedése - Közép-Európai Gazdasági Erőtér
A 21. században a geopolitikai erőviszonyok megváltoznak. Közép-Európa egyre fontosabb
szereppel és jelentőséggel bír a 21. századi geopolitikai világtérképén. A korábban
ütközőzónaként aposztrofált térség egy új Eurázsia kaputérségeként szerepel kelet és nyugat
közötti találkozópontként. David A. Jones, a Varsói Egyetem Amerikai és Európai
Tanulmányok Intézetének professzora budapesti előadásában azt tanácsolta, hogy toljuk
keletebre Európát, hiszen a térség több lehetőséget tartogat. Közép-Európa ma már nem az, ami
korábban volt: itt a legjelentősebb gazdasági növekedés a kontinensen, szigorú pénzügyi
stabilitással, ahol legkisebb az államadósság mértéke és a munkanélküliség is folyamatosan
csökken, a versenyképesség pedig folyamatosan erősödik.
Az Új Selyemút keretében kiépülő infrastrukturális hálózatok főbb csomópontjai átrajzolják az
egyes térségek jelentőségét is, és új központok jelennek meg. A Kazahsztánban található
Khorgosi szárazkikötő, amit a világ legnagyobb szárazkikötőjeként, is emlegetnek és Kína
szárazföldi útvonalának legfontosabb eurázsiai kapuja, fontos logisztikai központ, KeletKözép-Európa fejlődésére is kihatással bír. Ugyanúgy, ahogy a kínai – pakisztáni gazdasági
folyosó, amely a világ legmagasabban fekvő burkolt nemzetközi útján a „Karakoum Highway”en keresztül köti össze Kínát az Arab-tengerrel Gwadar kikötőjén keresztül. Gwadar
jelentősége többek között abból áll, hogy rajta keresztül a kínai áruk gyorsabban érhetik el az
európai kontinenst, mint a Malakka-szoroson áthaladó hagyományos szállítási útvonalon.
Az áruk egyik fő elosztó központja a görög Pireuszi-kikötő, amelyből az áruk várhatóan a
Belgrád – Budapest vasútvonalon érik el Magyarországot és onnan tovább indulnak Rotterdam
és Hamburg kikötői felé. A Pireuszi-kikötő 20 nappal rövidítheti le a tengeri szállítás hosszát,
a Xian-Duisburg vasúti útvonal pedig 24 nap alatt ér oda a korábbi 42 nap helyett. A vasúti
közlekedés nyugat-európai központjai a németországi Duisburg, a belorusz-lengyel határnál
található Brest, a lengyelországi Lodz, a görög kikötő Pireusz, valamint Budapest lehet.
Ennek értelmében egy új fejlődési tengely alakul ki, amely egyrészt északon Kelet-Nyugat
irányú, és a déli ágon pedig ÉNY-DK irányú, amely Pireuszt kapcsolja össze Rotterdammal,
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ill. a Hamburgi kikötőjével. Ezáltal kialakul egy Észak-Déli övezet a Balti-tengertől az Adriáig,
illetve Fekte-tengerig. A 16+1 (2019-től 17+1) tagországok és kezdeményezés pedig a
legfontosabb európai kapcsolatot jelenti Kínával. Kínai elképzelések szerint ebben a térségben
2 központ alakul ki; az egyik az északi Varsó központtal, amely főként a szállítás, a logisztikai,
az energetikai befektetések; míg a déli sávban Budapest, amely a pénzügyi szolgáltatási
kulturális és intellektuális együttműködések helyszíne.

42. ábra – A Vas Selyemút – Az Övezet és Út program vasúti eurázsiai összeköttetései

Forrás: Csizmadia Norbert, Geopillanat, 2016,
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43. ábra Kelet-Közép-Európa gazdasági tér

Forrás: Saját szerkesztés
44. ábra Kelet-Közép-Európa gazdasági tér

Forrás: OTFK, valamint saját szerkesztés
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Az új világrend átrajzolja a térképeinket. Az eddig perifériának számító területek kerülnek a
centrumba. A 21. század egyrészt a többközpontú világrend kialakulását hozta el, másrészt a
gazdasági gravitációs erőtér egyértelműen és jelentősen kelet felé mozdult el. Közép-Európa
számos lehetőséget tartogat, a térség már nem olyan, mint egy évtizeddel korábban volt. KözépEurópa mindig is fontos része volt és lesz Európának, a Visegrádi országoknak pedig érdeke az
erős Európa. A kiépülő hálózatok főbb csomópontjai átrajzolják az egyes térségek jelentőségét
is. Az Új Selyemút Európát a kelet-közép-európai országokon keresztül éri el, ezért a térség
jövőbeni szerepe még fontosabb lesz. Amíg Európa egy kelet-nyugati felosztásban
gondolkodik, addig Európa középső része egy észak-déli térséggé állt össze. Közép-Európa,
azaz kelet és nyugat találkozópontja egy új Eurázsia kapuközpontjává, valamint gazdasági és
geopolitikai erőterévé válhat. Közép-Európa nemcsak történelmi, földrajzi, hanem gazdasági,
szellemi és kulturális egység is. A közép-európai identitás feltámadhat „tetszhalott” állapotából
és a térség államai e régóval azonosíthatják magukat.
Ahhoz, hogy a közép- és kelet-európai országok a jelenleg formálódó́ eurázsiai kontinens
kaputérségévé váljanak mindenképpen önálló gazdasági erőtérré kell, hogy alakuljanak.
A nyugat-kelet megosztottság mellett egy új észak-déli irányú infrastrukturális folyosókra
épülő új kelet-közép-európai “geogazdasági erőtér” a térség válasza. Ez a térség lehet az új
Eurázsia kulcsövezete. Az EU-n belül a közép-európai gazdasági és geopolitikai erőtér négy
kiemelt eleme a Visegrádi együttműködés, a Három Tenger kezdeményezés (amely a Balti-,
Adriai- és Fekete-tengereket köti össze) a Via Carpathia autópálya (amely Görögországot köti
össze Litvániával Debrecenen és Miskolcon keresztül), a térség nyugati szélén futó Új
Borostyánút vasúti korridor, amely a szlovéniai Koper kikötőjéből indul egészen a Baltitengerig. Ehhez kapcsolódik Trieszt is a magyar kikötő bérletével. Ezek az útvonalak
Magyarország nyugati határát érintik. A Kína és a kelet-közép-európai országok 16+1
kezdeményezésével összefoglalva egy összefüggő - Pireusz és Rotterdam/Hamburg közötti téregység szerveződik, amelyet keleten a Via Carpatia autópálya, nyugaton az Új Borostyánút,
keletről és délkeletről az Új Selyemút érint. A térség földrajzi helyzetét kihasználva geopolitikai
értelemben is felemelkedik és egyre jelentősebb szerepet fog betölteni az elkövetkező
időszakban is. (43.– 45. ábra)
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45. ábra: Magyarország szerepe és jelentősége az új kelet-közép-európai
gazdasági erőtérben (az Új Selyemút, az Új Borostyánút, valamint a Via Carpathia
útvonalak metszéspontjában)

„

Forrás: Saját szerkesztés, 2019.,
Jelmagyarázat:
sárga: Via Carpathia útvonal,
zöld: Új Borostyán út és a
piros: „Új Selyemút” vonalai.
kékkel jelölt városok: kikötők,
pirossal jelölt városok: fontosabb központok.
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5. FEJEZET
Összefoglalás
A PhD disszertáció azt vizsgálja, hogy a 21. század első évtizedeiben lezajló világgazdasági és
geopolitikai változásokat hogyan tudjuk megérteni földrajzi aspektusból. A dolgozat
következtetése, hogy a 21. század nemzetközi viszonyai egyre összetettebbé és sokrétűbbé
válnak, s megértésükben a földrajznak fontos szerep jut. Számos kutató állítja, hogy egy új
világrend hajnalán vagyunk és a földrajz ismét középpontba kerül (Kaplan, Macaes, Castell,
Khanna, et al.). A globalizáció egyik legfontosabb kifejezése az összekapcsoltság lett. A 2008as pénzügyi és gazdasági válság hatására új együttműködések, új szereplők, új gondolkodási
formák, új megoldások, új értékrendek kezdtek kialakulni. A globalizáció egy új korszakába
lépett: a technológia és a tudás korszakába. A tudásnak a technológiai együttműködésnek és a
globális termékláncba való bekapcsolódásához a földrajzi tér szerepe, valamint a földrajzi
mozgatórugók felismerése és megértése egyre fontosabbá válik. A helyek közötti kapcsolatban
a földrajznak még dominánsabb szerep jut, különösen a harmadik fejezetben ismertetett
földrajzi tényezők szerepe bemutatásánál van szükség a földrajz ismeretére. Az összetett
tényezők a strukturális-gazdasági tényezők és a technológiai-konnektivitási tényezők is a
földrajzra építenek, hiszen a geoökonómia egyik kulcsa, hogy a területszerzés helyett a
piacokért folyik a verseny. A földrajz, a geoökonómia, a geopolitika és a globális gazdaság
összekapcsolódásával komplexen szemlélhetjük világunkat. A technológia korszakának az
egyik fő kérdése, hogy milyen szerepe lesz a helyeknek? A „geofúzió” különféle földrajzi
tényezők szintézisét jelenti a hálózatok korában. A technológiai fejlődés újra felértékeli a
földrajz jelentőségét (Csizmadia N. 2017).
A dolgozat első hipotézise szerint a többközpontú új geopolitikai és gazdasági világunk
megértéséhez a földrajzi tényezők és a geofúziós módszer segítségével az erőtereket és
központokat a geofúziós input tényezők segítségével is megállapíthatjuk. A hipotézis
bizonyítást nyert, tehát IGAZ. Ezt egyrészt a szakirodalom részletes elemzésével igazoltam,
másrészt az általam megalkotott és bevezetett geofúziós módszertannal. Egy új típus ún.
funkcionális földrajz van kialakulóban, amelynek alapja a „konnektográfia” kifejezés, amit az
angol szakirodalom connectography (a connectivity és a geography, azaz az összekapcsoltság
és földrajz szavak összekapcsolásából) néven illett Parag Khanna után; s ezt jelen
disszertációban fúziós földrajznak, azaz geofúziónak neveztem el.
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Az általam használt és bevezetett kifejezés a geofúzió a világ komplex jelenségeinek térbeli
összefüggéseit vizsgálja. Elmélet és módszertan egyszerre, modell melynek segítségével a
csomópontokban rendeződött hálózati világ értelmezésére irányul és az egymásra épülő térségi
szinteken zajló földrajzi, társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok kapcsolatát vizsgálja.
A geofúzió az új globális világrend feltérképezésének alapvető eszköze is egyben, és a
hálózatokban globalizálódott világ értelmezéséhez nyújtanak segítségek, a geofúziós térképek
segítségével. A geofúzió mint módszer a dolgozatom egyik tudományos eredménye, amellyel
a csomópontokba rendeződő, és a geoökonómiai funkcionális összekapcsolódást ábrázoló
különfélehálózati térképek (légi, szárazföldi, vízi, informatikai összekapcsoltsági funkcionális
hálózatok intenzitása, társadalmi, gazdasági potenciálja) szintézise révén körvonalazhatók,
feltérképezhetők világunk gazdasági erőközpontjai, kaputérségei, annak érdekében, hogy egy
ország

külgazdaságát

a

folyamatosan

változó

geopolitikai,

geostratégiai

trendek

megismerésével és figyelembe vételével lehessen tervezni.
A geofúzió a földrajzból kiindulva, összekapcsolja a különböző tudományterületeket
(közgazdaságtan, geopolitika, geoökonómia, hálózatelemzés, nemzetközi kapcsolatok,
világgazdaságtan), és mint új szintézis, a globális trendeket hivatott tükrözni új típusú (ún.
geofúziós térképek) segítségével. A geofúzió mint szintézis a globális folyamatok térbeli
folyamatait vizsgálja a hálózatok korában. Új eredményt hoz létre a földrajzban a
gazdaságpolitika, a közgazdaságtan, a technológia a design és vizualizáció egyszerre történő
használatával. A geofúziós térképek olyan új térképek, melyek a legkülönfélébb területről
alkotnak egy újfajta látásmódot, bemutatva ezzel a geopolitikai és geoökonómiai
összefüggéseket az összekapcsoltság segítségével. A geofúziós térképek a folyamatok hatására
mintegy átszővik a világot, kirajzolva a gazdasági és geopolitikai erőtereket és erőközpontokat,
valamint a gazdasági fejlődés által összekapcsolt csomópontokat és központokat (hubok és
globális városok, fúziópoliszok). A geofúziós térképek alkalmazásával a földrajzi tényezőkre
épülve meghatározhatjuk a geopolitikai struktúrákat és a többközpontú világgazdaság
legfontosabb erőközpontjait is kijelölhetjük.
A dolgozat második hipotézise, hogy a globális hálózatok új világrendjében megváltoznak a
geopolitikai, geoökonómiai és geostratégiai súlypontok, valamint erőterek, ehhez pedig a
geofúzió mint módszer segíthet a megértéshez. Az új globális erőterek és erőközpontok
csomópontokban, globális városi hálózatokban, azaz a „fúziópoliszokban” sűrűsödnek és
csúcsosodnak ki.
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Bár a hagyományos földrajzi térképek ugyanolyan fontosak; és az új térképek az új ábrázolásai
módok (az asszociatív kartográfia), csak a hagyományos térképek ismeretében értelmezhetők
megfelelően, ami azonban már egy újfajta, más tudományterületek ismereteivel is
összekapcsolt földrajzi tudásra épül. Ebben az összekapcsolt világban a komplex megközelítés
válik a legfontosabbá. Ahhoz, hogy megértsük a körülöttünk zajló változások jelentőségét, a
térképekhez kell fordulnunk. Azonban a korábbi klasszikus térképes ábrázolási módok mellett
új ábrázolási típusokra van szükség. Az általam megalkotott „geofúziós” térképek jelentősége
abban áll, hogy a legkülönbözőbb térképek rétegeit tesszük egymásra, amelyből kirajzolódnak
a legfontosabb gazdasági, közlekedési csomópontok, hubok és erőközpontok. A dolgozatban
használt közlekedési és konnektivitási térképek, mind a vasúthálózat, mind a szárazföldi
közlekedés, mind a tengeri közlekedés, a légi közlekedés csomópontjai, kiegészülve a tudás és
a tudományos együttműködések térképeivel, a városok lélekszámával és növekedésével, az
egyes városok GDP megoszlásával. Ezek alapján határoztam meg, a 21. századi új
világgazdasági és geopolitikai korszak legjelentősebb helyszíneit, amely illeszkedik a földrajzi
tényezők alapján kialakított országok sorrendjéhez és a globális városok újfajta
versenyképességi rangsorának (fúziópolisz) eredményeinek figyelembevételéhez.
Ebben az új komplex geofúziós struktúrában 2 globális (nagykiterjedésű) geopolitikai erőteret
nevesítek, ezek Amerika és Eurázsia, ezen belül a 2 fő nagyhatalmi geopolitikai vezető állam
Kína és az Amerikai Egyesült Államok. (ezek egyben a G2 országok). A vizsgálatok során 16
regionális hatalmat határoztam meg, ezek: Oroszország, India, Japán, Dél-Korea, Ausztrália,
Irán, Szaúd-Arábia, Törökország, Izrael, Németország, Franciaország, Egyesült Királyság,
Olaszország, Skandinávia, Brazília, Dél-Afrikai Köztársaság. A geopolitikai régiók közül (mint
regionális erőterek – különösen a közlekedésnek és a kereskedelemnek köszönhetően)
kiemelkedő fontosságúak a jövőre nézve a kapurégiók szerepe. A vizsgálatom során 6 jelentős
kaputérséget nevesítek, ezek: Délkelet-Ázsia - ASEAN országai, Közép-Ázsia országai,
Perzsa-öböl országai, Dél-Európa, Kelet-Közép–Európa (17+1 kezdeményezéshez csatlakozott
országai) és Közép-Amerika. Valamint 64 globális városi erőközpontot határoztam meg,
amelyek egy-egy adott országon belül találhatóak és a geopolitikai erőterek fontos részei,
csomópontjai. A 64 globális városi csomópont közül Latin-Amerikához 5, Afrikához 3,
Ausztráliához 3, az észak-amerikai területekhez 12, és az eurázsiai kontinenshez 41 globális
város tartozik (ezen belül 20 található Ázsiában és 21 található Európában).
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A geofúziós módszerrel elért eredmények azt mutatják, hogy geopolitikailag és
geoökonómiailag a többközpontú világrendben nemcsak az országok számítanak (amelyek
szerepe kiemelkedő), hanem a regionális együttműködésből létrejött térségek, és a gazdasági
és geostratégiai erőközpontok, globális csomópontok és globális városok, amelyek az
összekapcsoltság által új értelmet nyernek. Tehát ez a hipotézis is igaz és bizonyított.
A 21. század fontos geopolitikai folyamata, hogy a korábbi egypólusú világból többpólusú,
multipoláris világrend van kialakulóban. A geopolitikai verseny átalakítja a globális gazdaságot
és a globális erőviszonyokat.
Fontos kérdés az is, hogy az Övezet és Út kezdeményezés hogyan hat Eurázsia
összekapcsoltságára? A dolgozat harmadik hipotézise, hogy az Övezet és Út kezdeményezés
révén (BRI) Eurázsia szerepe felértékelődik, és az eurázsiai kontinensen lévő globális városok
és országok lesznek az új, több pólusú világrend nyertesei.
Eurázsia geopolitikai kifejezésként már a 20. században is meghatározó fogalommal bírt. John
Halford Mackinder, elmélete szerint Eurázsia felett gyakorolt hatalom a kulcsa a világhatalmi
pozíciónak. Eurázsia geopolitikai szempontból fontos „kulcsfogalom”, hiszen a földrajzi
tényezők között szereplő kereskedelemnél, ha Kína például nem a pacifikus erőteret építi az
Amerikai Egyesült Államokkal, hanem eurázsiai kontinens épít például Oroszországgal és
Európával, akkor ez az USA és a Nyugat hatalmának végét jelenti, és Mackinderre utalva, most
először a szárazföldi hatalmak előnyt szerezhetnek a tengeri hatalmak felett. Zbigniev
Brzezinski szerint geopolitikai szempontból tengelyszerepet betöltő Eurázsia a legnagyobb
földrész a világon és geostratégiailag egy egységként kell kezelni a régiót.
Az Övezet és Út kezdeményezés vasútvonalakból, tengeri és szárazföldi kikötők fejlesztéséből,
autópálya építésekből, logisztikai központok létesítéséből és fejlesztéséből áll, olyan
hálózatokból, amelyek gazdasági folyosókon keresztül működnek, összeköttetést jelentve
Európa és Ázsia között, egy új összekapcsolt Eurázsiaként. A program 2013-as meghirdetése
óta kínai részről komoly pénzügyi befektetések és tervek születtek meg annak érdekében, hogy
Eurázsiára kiterjedő gazdasági övezet valóban megvalósulhasson.
Az Övezet és Út kezdeményezés lényege, hogy a világgazdaság tengelyét ismét áthelyezze az
óceánoktól a szárazföldre, valamint helyreállítsa és újjáépítse Eurázsia egykori gazdasági,
politikai, és kulturális szerepét (Eszterhai V. 2016).
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Az Övezet és Út kezdeményezés egy komplex hálózatként értelmezhető, amely időben és
térben rugalmasan bővíthető. A Selyemút nemcsak infrastrukturális hálózatokból, de tudásmegosztásból, az emberek közötti kapcsolatokból, kulturális és pénzügyi együttműködésekből
is áll.
Az Övezet és Út kezdeményezés köti össze azokat a szereplőket, amelyek a globalizáció új
szakaszát alkotják: ez a világ GDP-jének mintegy 40 %-át, a Föld lakosságának 70 %-át jelenti
Az Új Selyemút keretében kiépülő infrastrukturális hálózatok főbb csomópontjai átrajzolják az
egyes térségek jelentőségét is, és új központok jelennek meg. Az Egy Övezet, Egy Út
kezdeményezéshez a meghirdetéskor 64 ország csatalakozott. 2019-ig a világ 125 országa, 29
nemzetközi intézménye, összesen 170 megállapodást irt alá és kezdett megvalósítani 1000
milliárd USD értékben.
Az Új Selyemút keretében kiépülő infrastrukturális hálózatok főbb csomópontjai átrajzolják az
egyes térségek jelentőségét is, és új központok jelennek meg. A görögországi Pireusz-kikötő
20 nappal rövidítheti le a tengeri szállítás hosszát, a Xian – Duisburg vasúti útvonalon történő
szállítás 24 napot vesz igénybe a korábbi 42 nap helyett. Egy új fejlődési tengely alakul ki,
amely egyrészt északon Kelet – Nyugat irányú, és a déli ágon pedig ÉNY-DK irányú, amely
Pireuszt kapcsolja össze Rotterdammal, illetve Hamburggal. Ezáltal kialakul egy észak – déli
övezet a Balti-tengertől az Adriáig, illetve Fekete-tengerig. Nem véletlen, hogy a kínai
elképzelések szerint ebben a térségben 2 központ alakul ki az egyik az északi központ Varsó
központtal, amely főként a szállítás, a logisztikai, az energetikai befektetések, míg a déli sávban
Budapest, amely a pénzügyi, szolgáltatási, kulturális és intellektuális együttműködések
helyszíne.
A dolgozat harmadik hipotézise tehát, hogy az Egy Övezet, Egy út kezdeményezéshez
kapcsolódva Eurázsia szerepe felértékelődik és az új eurázsiai kontinensen található globális
városok lesznek, az új, több pólusú világrend nyertesei – bizonyítást nyert. A legtöbb globális
város a versenyképesség alapján Eurázsiában található (64 globális városból 41- azaz a globális
városok 64 %-a), a kontinensek között Ázsia és Európa kereskedelme vált a legjelentősebbé és
a hosszú távú tudatos fejlesztési koncepcióra és stratégiára építő Övezet és Út kezdeményezés
még jobban össze fogja hangolni az összekapcsoltságot Európa és Ázsia legfontosabb
erőközpontjai között.
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Ezek a hipotézisek és eredmények fontosak és aktuálisak a magyar gazdaságpolitika és
nemzetstratégia számára is, hiszen a hosszú távú tervezésben és a stratégiák megalkotásában a
monetáris-, a gazdaság- és a geopolitika összehangolásában csak ezek ismeretében tudjuk
elhelyezni magunkat az új világrend geofúziós térképén. E vizuális geofúziós térkép ismerete
segíthet abban, hogy tudatos, hosszú távú tervezéssel és jövőképpel tudjuk megvalósítani
gazdasági, geoökonómiai és geopolitikai vízióinkat, stratégiánkat és céljainkat.
Az értekezés további kutatási területei:
A PhD értekezés eredményire építve további kutatási tématerületeket lehet meghatározni:
1. A geopolitikai erőterek, régiók részletesebb elemzése, a kapurégiók szerepének jövőbeli
szerepe és ezek vizsgálata.
2. Az Övezet és Út program eredményeinek összegzésével, a megvalósult beruházások
összehangolásával érdemes lenne megvizsgálni, hogyan alakul az egységes eurázsiai
összekapcsoltság az egyes gazdasági övezetek és folyosók mentén?
3. Milyen lesz Magyarország, a Kárpát-medence, a V4-ek és a 17+1 kezdeményezésben
részt vevő országok, valamint Kelet-Közép-Európa szerepe és jelentősége az új
eurázsiai világrendben.
4. Globális várososok és megarégiók esetén az eurázsiai összekapcsoltság, és különösen
az Övezet és Út kezdeményezés gazdasági folyósói mentén, milyen új típusú
együttműködések alakulnak ki?
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8. ábra: A Föld stratégiai ellipszise, 2015-ben
9. ábra: Kőolajtartalék országok szerint, 2018-ben (milliárd hordó. Gbbl-ben)
10. ábra: A ritkaföldfémek elhelyezkedése 2018-ban
11. ábra: Azon országok, ahol a megújuló energia aránya magasabb mint 80 %, az összes
energia használatából
12. ábra: Földünk ökológiai lábnyoma, 2015-ben
13. ábra: A Föld széndioxid kibocsájtásának megoszlása országok szerint 2015-ben
14. ábra: Az Emberi Fejlődési Mutatója (HDI) fejlettség szerint, 2016-an
15. ábra: Az Emberi Fejlődési Mutatója (HDI) fejlettség szerint, 2016-ban, szomszédsági
topologikus térképen ábrázolva
16. ábra: Föld országainak GDP aránya és megoszlása ágazatok szerint 2018-ban
17. ábra: Föld országainak GDP aránya nominális megoszlásban 2018-ban
18. ábra: Az egyes földrajzi régiók és országok GDP (nominális értéken számított)
növekedési arányának megoszlása 2019-ben
19. ábra: Földünk legjelentősebb TOP 2000 vállalata regionális megoszlás alapján
20. ábra: Az Egyesült Államok, Európa és Ázsia közötti kereskedelmin forgalom
megoszlása
21. ábra: Katonai kiadások nagysága országok szerint topologikus ábrázolásban
22. ábra: Katonai kiadások nagysága országok szerint 2018-ban, milliárd USD-ban
23. ábra: A világ útlevélindexe országok szerint 2018-ban
24. ábra: A világ 50 legforgalmasabb repülőtere, 2016-ban
25. ábra: Az Emirates légitárság desztinációs térképe Dubai központtal, 2018-ban
26. ábra: A legjelentősebb kikötők és nagyvárosok elhelyezkedése 2016-ban
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27. ábra: Délkelet-Ázsia HUB csomópontjai és konnektivitási kapcsolatai
28. ábra: Eurázsia HUB csomópontjai és konnektivitási kapcsolatai
29. ábra: Konnektivitás térképek a lakott terület, a népsűrűség, a városok lakosságszáma, a
tengeri közlekedés, a légi közlekedés, a tengeri alatti internetkábelek és az úthálózat
alapján
30. ábra: Tudáshálózati csomópontok az oktatási és tudományos együttműködések során
31. ábra: Légi közlekedés kapcsolódási pontjai és HUB központjai, 2019-ben
32. ábra: Légi közlekedés és kereskedelem kapcsolódási pontjai és HUB központjai,
2019-ben
33. ábra: Vasútvonalak térképe 2017-ben
34. ábra: A Google Car street View autó által felétrképezett területei térkpe
35. ábra: A Facebook felhasználók kapcsolati térképe
36. ábra: TOP 20 startup város és vállalkozói ökoszisztéma 2015-ben
37. ábra: A Digitális nomádok legnépszerűbb városai és országai 2018-ban
38. ábra: Globális városok a Globalization and World Cities (GAWC) besorolása alapján,
2016-ban
39. ábra: Globális városok osztályozása a GAWC besorolása alapján 2018-ban
40. ábra: Globális városok osztályozása a GAWC besorolása alapján 2013-ban
41. ábra: A világ pénzügyi központjai 2016-ban
42. ábra: Az Övezet és Út kezdeményezés legfontosabb útvonalai 2018-ban
43. ábra: Az Övezet és Út kezdeményezés gazdasági folyosói 2018-ban
44. ábra: Az Az Övezet és Út kezdeményezés gazdasági folyosói és útvonalai 2019-ben
45. ábra: Az egyes konnektivitási tényezők és geofúziós eredmények a sűrűsödés alapján
FÜGGELÉK 2. Fúziopolisz módszertana és eredmények
FÜGGELÉK 3. Az országok rangsora a földrajzi tényezők szerint
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1. ábra: Haushofer geopolitikai modellje

Forrás: Geopolitical Future, 2019
2. ábra: Mackinder geopolitikai modellje -a „Magterület” elmélet

Forrás: Geopolitical Future, 2019
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3. ábra: Spykman – „Peremterületre” vonatkozó geopolitikai elmélete

Forrás: Geopolitical Future, 2019, Megjegyzés: „Aki uralkodik a perem-területlen, az uralkodik
Eurázsián, aki uralkodik Eurázsián az befolyásolja a világot”

4. ábra: Mackinder és Spykman geopolitikai modelljének összehasonlítása

Forrás: Geopolitical Future, 2019.
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5. ábra: Saul Bernard Cohen, 21. századi geopolitikai térképe

Forrás: Saoul Bernard Cohen, Geopolitics, 2009
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6. ábra: Az országok nagysága, méret szerint, 2018. (196 ország térképe alapján)

Forrás: https://i.redd.it/3d2nw5g1l0nz.jpg , Tallinndesignhouse
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7. ábra: Kína hivatalos politikai világtérképe, 2015-ben

Forrás: https://priorprobability.files.wordpress.com/2017/04/img_5360.jpg
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8. ábra: A Föld stratégiai ellipszise, 2015-ben

Forrás: Geopolitcal Future, 2017.

9. ábra: Kőolajtartalék országok szerint, 2018-ben (milliárd hordó. Gbbl-ben)

Forrás: Visualcapitalist, 2019.
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10. ábra: A ritkaföldfémek elhelyezkedése 2018-ban

Forrás: HUG (Hungarian Geopolitics) magazin, 2019/1. Kína és a ritkaföldfémek geopolitikája – a
térképet rajzolta: Kovács Fülöp
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11. ábra: Azon országok, ahol a megújuló energia aránya magasabb mint 80 %, az
összes energia használatából

Forrás: MapMania, 2019
12. ábra: Földünk ökológiai lábnyoma, 2015-ben

Forrás: Geopillanat (Csizmadia N, 2016) 51. oldal – a Worldmapper.org térképe alapján
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13. ábra: A Föld széndioxid kibocsájtásának megoszlása országok szerint 2015-ben

Forrás: Geopillanat (Csizmadia N, 2016) 54. oldal – a Science-Based Life infografikája
alapján. Megjegyzés: az ábra 2007-es adatok nyomán készül az USA Energiainformációs
Igazgatóságának adatai alapján (a bal oldali ábra az egyes országok szén-dioxid kibocsájtását
mutatja, a jobb oldali ábra pedig az egy főre eső kibocsájtást)

179

14. ábra: Az Emberi Fejlődési Mutatója (HDI) fejlettség szerint, 2016-an

Forrás: ENSZ, 2016 – térkép: Reddit (https://i.redd.it/6p7x61o8ovc11.png)
15. ábra: Az Emberi Fejlődési Mutatója (HDI) fejlettség szerint, 2016-ban,
„szomszédsági topologikus” térképen ábrázolva

Forrás: Világban, ENSZ Népesedési Előrejelzése, IMF World Economic Outlokk. térkép: Benjamin
Hennig, www.viewsoftheworld.net.

180

16. ábra: Föld országainak GDP aránya és megoszlása ágazatok szerint 2018-ban

Forrás: World Bank (World Development Indicators database), 2017. február , Csizmadia
Norbert, Geopillanat, 2016. p 66.
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17. ábra: Föld országainak GDP aránya nominális megoszlásban 2018-ban

55

Forrás: Parag Khanna – The Future is Asian – futurmap project – 2019

18. ábra: Az egyes földrajzi régiók és országok GDP (nominális értéken számított)
növekedési arányának megoszlása 2019-ben

Forrás: Visual Capitalist, 2019
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19. ábra: Földünk legjelentősebb TOP 2000 vállalata regionális megoszlás alapján

Forrás: www.forbes.com
20. ábra: Az Egyesült Államok, Európa és Ázsia közötti kereskedelmin forgalom
megoszlása

Forrás: Parag Khanna – The Future is Asian – Future Map Project, 2019
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21. ábra: Katonai kiadások nagysága országok szerint topologikus ábrázolásban

Forrás: Global Peace Index, 2018, Térkép: Benjamin Hegging

22. ábra: Katonai kiadások nagysága országok szerint 2018-ban, milliárd USD-ban

Forrás: Sipri Military Expenditure Database
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23. ábra: A világ útlevélindexe országok szerint 2018-ban

Forrás: The Henley Passport index, 2018 (megjegyzés, a térképen minél sötétebben van
jelölve egy ország, annál erősebb az útlevél-index-e)

24. ábra: A világ 50 legforgalmasabb repülőtere, 2016-ban

Forrás: Artec, 2016.
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25. ábra: Az Emirates légitárság desztinációs térképe Dubai központtal, 2018-ban

Forrás: emirates.com
26. ábra: A legjelentősebb kikötők és nagyvárosok elhelyezkedése 2016-ban

Forrás: Nicholas Rapp térképe alapján Csizmadia N. Geopillanat (2016) pp.17
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Konnektivitási térképek
27. ábra: Délkelet-Ázsia HUB csomópontjai és konnektivitási kapcsolatai

Forrás: Shutterstcok, HUG (Hungarian Geopolitical magazin) 2019/3 pp 2.

187

28. ábra: Eurázsia HUB csomópontjai és konnektivitási kapcsolatai

Forrás: Shutterstcok, 2019
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29. ábra: Konnektivitás térképek a lakott terület, a népsűrűség, a városok
lakosságszáma, a tengeri közlekedés, a légi közlekedés, a tengeri alatti
internetkábelek és az úthálózat alapján

Forrás: Cooper Thomas, adatok, Világbank, openfilghts, UN, ETH Zürich, 2018.
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30. ábra: Tudáshálózati csomópontok az oktatási és tudományos együttműködések
során

Forrás: MIT, „Future Lab, 2019.

31. ábra: Légi közlekedés kapcsolódási pontjai és HUB központjai, 2019-ben

Forrás: Openflight, 2019
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32. ábra: Légi közlekedés és kereskedelem kapcsolódási pontjai és HUB központjai,
2019-ben

Forrás: FutureMap Projecet, 2019
33. ábra: Vasútvonalak térképe 2017-ben

Forrás: WorldProjectmapping, 2017
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34. ábra: A Google Car street View autó által felétrképezett területei térképe

Forrás: Google Street View World Map, 2018
35. ábra: A Facebook felhasználók kapcsolati térképe

Forrás: Facebook, 2015.
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36. ábra: TOP 20 startup város és vállalkozói ökoszisztéma 2015-ben

Forrás: Csizmadia N. (2016) – Geopillanat pp 312,
37. ábra: A Digitális nomádok legnépszerűbb városai és országai 2018-ban

Forrás: Nomad List, 2018
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38. ábra: Globális városok a Globalization and World Cities (GAWC) besorolása
alapján, 2016-ban

Forrás: Csizmadia N, Geopillanat (2016) a GAWC térképe alapján pp306-307.
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39. ábra: Globális városok osztályozása a GAWC besorolása alapján 2018-ban

Forrás: Gawc, Globalization and World Cities, 2018
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40. ábra: Globális városok osztályozása a GAWC besorolása alapján 2013-ban

Forrás: Gawc, Globalization and World Cities, 2013
41. ábra: A világ pénzügyi központjai 2016-ban

Forrás: Csizmadia N, Geopillanat (2016) Mathenson, Zara térképe alapján pp306-307.
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42. ábra: Az Egy, Övezet, Egy Út legfontosabb útvonalai 2018-ban

Forrás: Merics, 2018.
43. ábra: Az Egy, Övezet, Egy Út útvonalai és gazdasági folyosói 2018-ban

Forrás: Bernek Ágnes (2018). Közép- és Kelet-Európa a 21. század geopolitikai /
geoökonómiai stratégiáiban Budapest: Akadémiai Kiadó
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44. ábra: Az Övezet és Út kezdeményezés (Új Selyemút) útvonalai

Forrás: A Világbank térképe alapján, saját szerkesztés, készítette: Csizmadia Norbert és
Csizmadia Ármin, 2020, World Bank Group – Belt and Road Initiative, New Silk Roads, 2019.
(Belt and Road Economics)
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45. ábra: Az egyes konnektivitási tényezők és geofúziós eredmények a sűrűsödés
alapján
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Forrás: Saját szerkesztés
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FÜGGELÉK 2.
Fúziopolisz városok módszertana
A saját készítésű globális versenyképességi rangsor módszertani leírása és eredményei
A kutatás egyik központi elemét az adta, hogy a meglévő városi versenyképességi és egyéb
rangsorokat egy új rangsorban egységesítsük (fuzionáljuk), mely jól leírja a globális városok
működésének összetett és hálózatot voltát. Ennek első lépése az volt, hogy számba vettük a
témával kapcsolatos, egyetemek, kutatóintézetek, think tankek, államközi, állami és
magánszervezetek által készített, széles körben alkalmazott globális városi rangsorokat, majd
ezeket új szempontok alapján csoportosítva, az eredményeket kvantifikálva számszerű értékkel
láttuk el az egyes városokat, majd különböző súlyozási mechanizmusok révén
összehasonlíthatóvá téve egy új sorrendet állapítsunk meg. A számszerűsítés során azon
városok értek el előnyösebb helyet a rangsorban, melyeknek az összesített pontszáma minél
alacsonyabb volt, és azok értek el hátrányosabb helyet, melyeknek minél magasabb. Az összes
tényezőtípust öt indikátorcsoportba soroltuk, ez alapján kapott minden város egy részösszesített
pontszámot, amit aztán a végén szintén összegeztünk. A felhasznált várostipológiákat és
rangsorokat eszerint a négy indikátorcsoport szerint adjuk közzé:
1. Globális

város

indexek:

olyan

városrangsorok,

melyek

maguk

is

komplex

mutatórendszerek alapján vizsgálódtak (összességében azonban elmondható, hogy
leghangsúlyosabban a gazdasági szempontok jelennek meg ezeknek az elemzéseknek a
tartalmában). Mivel ezek a listák már eleve átfogó indikátorkészletek alapján készültek,
ezért a részösszesítés során a városok pontszámai ötös szorzót kaptak a végső érték
megállapítása során.
A T. Kearney Global Cities Index
Időpont: 2018, A vizsgálatba vont városok száma: 128
A rangsor megállapításának főbb tényezői: üzleti tevékenység, humántőke,
információáramlás, kulturális választék, politikai elköteleződés, személyes jóllét,
gazdaság, innováció, kormányzás. Az elemzés szemlélete szerint egy város üzleti
hálózatának működése, lakosainak képzettsége, tehetsége, a politikai intézmények
stabilitása és a kulturális intézmények sokszínűsége mind hozzájárulnak ahhoz, hogy

201

egy város gazdasága és az üzleti élet megfelelően működjön, az üzleti tevékenységek
száma növekedhessen és azoknak minősége is tovább javuljon. A mutató sokféle
mérőszámból tevődik össze. Azt is méri, hogy milyen a kapcsolat a városok között és
hogy a városok mennyire befolyásolhatók a médián, nyomtatott sajtón, világhálón
keresztül. A határon átnyúló befolyási övezet nagysága is mérési szempont.
A rangsor első tíz városa: New York, London, Párizs, Tokió, Hongkong, Los Angeles,
Szingapúr, Chicago, Peking, Brüsszel
Mori Memorial Foundation: Global Power City Index
Időpont: 2017, A vizsgálatba vont városok száma: 44
A rangsor megállapításának főbb tényezői: gazdasági erő, kutatás és fejlesztés,
kulturális kapcsolatok, élhetőség, környezeti állapot, elérhetőség. Az elemzés aszerint
rangsorolja a városokat, hogy mennyire vonzzák letelepedésre a kreatív szakembereket,
és az üzleti vállalkozásokat.
A rangsor első tíz városa: London, New York, Tokió, Párizs, Szingapúr, Szöul,
Amszterdam, Berlin, Hongkong, Sydney
Mori Memorial Foundation: Global Power City Index, Economic Power
Időpont: 2017, A vizsgálatba vont városok száma: 44
Az előző index gazdasági erőre készített rangsora
A rangsor első tíz városa: New York, London, Peking, Tokió, Sanghaj, Zürich,
Hongkong, Szingapúr, Sydney, Szöul
PwC Cities of Opportunity Index
Időpont: 2016 A vizsgálatba vont városok száma: 31
A rangsor megállapításának főbb tényezői: intellektuális tőke innováció, technológiai
felkészültség, városi kapu, közlekedés és infrastruktúra, egészség és biztonság,
fenntarthatóság és természeti környezet, demográfia és élhetőség, gazdasági erő, üzleti
tevékenység folytatásának lehetőségei, üzleti tevékenység költségei. A PWC által
készített index 3 csoportba sorolt 10 indikátor (melyeket 67 változó mentén állítottak
össze) segítségével rangsorolja a városokat, a szerint, hogy mekkora lehetőséget
kínálnak gazdasági entitások és a lakosság számára.
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A rangsor első tíz városa: London, Szingapúr, Toronto, Párizs, Amszterdam, New York,
Stockholm, San Francisco, Hongkong, Sydney
2. Infrastrukturális elérhetőség: a második indikátorcsoportot azok az indexek alkotják,
melyek kifejezetten az infrastrukturális elemekre koncentráltak. Az indikátorcsoport
elkülönítésére azért volt szükség, mert hálózatok korában a globális versenyképesség
megállapítása

során

az

infrastruktúra

kiemelt

jelentőséggel

bír.

Ebben

az

indikátorcsoportban négy rangsor került összesítésre, majd a kapott értékek négyes szorzót
kaptak a részösszesítés során.
Skytrax, World Airport Awards
Időpont: 2016, A vizsgálatba vont városok száma: 550
A rangsor megállapításának főbb tényezői: a rangsor a világ repülőterein megforduló
utazóközönség szubjektív véleményén alapul, sokféle kérdésre adott válasz alapján,
amelyek érintik a repülőtér infrastruktúrájának fejlettségét és a repülőterek által nyújtott
szolgáltatások széles körével való elégedettséget.
A rangsor első tíz városa: Szingapúr, Szöul, Tokió, Hongkong, Doha, München,
Nagoya, London, Zürich, Frankfurt

Lloyd’s List Intelligence: World Container Port Ranking
Időpont: 2017, A vizsgálatba vont városok száma: 100
A rangsor megállapításának főbb tényezői: a felmérés rangsorolja a világon a
legnagyobb teherforgalmat bonyolító hajókikötőket, a hajórakomány mennyisége
alapján.
A rangsor első tíz városa: Sanghaj, Szingapúr, Shenzhen, Ningbo-Zhoushan, Busan,
Hongkong, Guangzhou, Qingdao, Dubai, Tianjin
Z/Yen, Global Financial Center Index
Időpont: 2018, A vizsgálatba vont városok száma: 87
A rangsor megállapításának főbb tényezői: üzleti környezet, humán tőke, infrastruktúra,
pénzügyi szektor fejlesztése.
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A rangsor első tíz városa: London, New York, Hongkong, Szingapúr, Tokió, Sanghaj,
Toronto, San Francisco, Sydney, Boston

3. Élhetőség: a gazdasági szempontok mellett a társadalmi szempontoknak is hangsúlyosan
érvényesülnie kell egy összetett versenyképességi rangsorban. Éppen ezért az élhetőség,
jóllét, fenntarthatóság szempontjai külön indikátorcsoportot alkotnak, melyen belül négy
különböző rangsor kerül összesítésre. A kapott pontértékek hármas szorzót kaptak, ez adja
ki a részösszegeket ebben a kategóriában.

Economist Intelligence Unit Liveability Index
Időpont: 2015, A vizsgálatba vont városok száma: 140
A rangsor megállapításának főbb tényezői: biztonság, egészségügy, kultúra és
környezet, oktatás, infrastruktúra.
A rangsor első tíz városa: Melbourne, Bécs, Vancouver, Toronto, Adelaide, Calgary,
Sydney, Perth, Auckland, Helsinki,
Monocle, Cities with the highest quality of life
Időpont: 2018, A vizsgálatba vont városok száma: 25
A rangsor megállapításának főbb tényezői: gazdasági teljesítmény, biztonság,
egészségügy, zöldterületek aránya, köztisztaság, kulturális lehetőségek.
A rangsor első tíz városa: München, Tokió, Bécs, Zürich, Koppenhága, Berlin, Madrid,
Hamburg, Melbourne, Helsinki
Economist Intelligence Unit Liveability Index
Időpont: 2017
A vizsgálatba vont városok száma: 69
A rangsor megállapításának főbb tényezői: biztonság, egészségügy, kultúra és
környezet, oktatás, infrastruktúra.
A rangsor első tíz városa: Melbourne, Bécs, Vancouver, Torontó, Calgary, Adelaide,
Perth, Auckland, Helsinki, Hamburg
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Arcadis, Sustainable Cities Index
Időpont: 2016, A vizsgálatba vont városok száma: 100
A rangsor megállapításának főbb tényezői: társadalom, környezet, gazdasági profit.
A rangsor első tíz városa: Zürich, Szingapúr, Stockholm, Bécs, London, Frankfurt,
Szöül, Hamburg, Prága, München.
4. Tudás: a versenyképesség, gazdasági teljesítmény egyik legfontosabb tényezője a
megfelelő tudás és szakképzettség megléte és hosszú távú biztosítása. A szakképzett
munkaerő biztosítja a hatékonyságot, a magasan képzett, kreatív réteg pedig innovatív
környezetet teremt, mely maga is a gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. A tudással,
oktatással kapcsolatos tényezőket vizsgáló rangsorok ezért külön csoportba kerültek. Az itt
elért pontszámok pedig négyes szorzót kaptak az részösszeg számítása során. Ezen a
tényezőcsoporton belül négy rangsor került vizsgálatra.
QS University Ranking
Időpont: 2018, A vizsgálatba vont városok száma: 98
A rangsor megállapításának főbb tényezői: a rangsor szubjektív véleményalkotás
alapján születik. A világ több mint 75 ezer egyetemén megkérdezték az egyetemen
kutató szakembereket, hogy véleményük szerint a saját szakterületükön melyik az az
egyetemi kar, ahol a legmagasabb szintű a kutatótevékenység.
A rangsor első tíz városa: Boston, Cambridge (USA), Santa Clara, Berkeley, Cambridge
(UK), Oxford, Atlanta, Pittsburgh, Princeton, Zürich
2thinknow Innovation Cities Index
Időpont: 2018, A vizsgálatba vont városok száma: 139
A rangsor megállapításának főbb tényezői: kulturális vagyon, humán infrastruktúra,
hálózati piac.
A rangsor első tíz városa: Tokió, London, San Francisco – San José, New York,
Szingapúr, Boston, Torontó, Párizs, Sydney
fDi Intelligence: Global Cities of the Future
Időpont: 2016, A vizsgálatba vont városok száma: 25
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A rangsor megállapításának főbb tényezői: gazdasági potenciál, humán tőke és
életstílus, költséghatékonyság, konnektivitás, vállalkozásbarát dimenzió. Az fDi
Intelligence által készített Global Cities of the Future rangsor a városok külföldi
működőtőkebefektetéseket (FDI) vonzó képességét vizsgálja.
A rangsor első tíz városa: Szingapúr, London, Hongkong, Dublin, Dubai, New York,
Tokió, Sanghai, San Francisco, Peking
-

QS Best Student Cities Index
Időpont: 2017, vizsgálatba vont városok száma: 74
A rangsor megállapításának főbb tényezői: egyetemi rangsorok, hallgatóság összetétele,
árszínvonal (tandíj, megélhetés költségei), egyetemek személyzetének, tanárainak
munkavégzése mennyire felel meg az elvárásoknak, valamint a város, illetve az ott
található felsőoktatási intézmények vonzereje. Olyan városokat vontak be a vizsgálatba
az index készítése során, ahol van legalább két felsőoktatási intézmény, és a nemzetközi
diákság igényeinek, elvárásainak a leginkább megfelelőek. Fontos elvárás továbbá,
hogy a vizsgálatba bevont város népessége meghaladja a 250 ezer főt.
A rangsor első tíz városa: London, Tokió, Melbourne, Montreal, Párizs, München,
Berlin, Zürich, Sydney, Szöul

5. Központiság: az utolsó kategóriában összesen csak egy rangsor szerepel, ez pedig egy olyan
lista, mely a turisztikai értékei alapján rendezte sorba a világ nagyvárosait. Az értékek kettes
szorzót kaptak.
Euromonitor International: The most important touristical destinations
Időpont: 2015,
A vizsgálatba vont városok száma: 97
A rangsor megállapításának főbb tényezői: A tanulmány az egyes városokban
megforduló turisták száma alapján alakítja ki rangsorát.
A rangsor első tíz városa: Hongkong, Bangkok, London, Szingapúr, Párizs, Makaó,
Dubai, Isztambul, New York, Kuala Lumpur
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Fúziopolisz eredmények az összetett pontszámok alapján
Global
Sorrend

Városok

Cities

Infrastruktúra

Élhetőség

Tudás

Szumma

1.

Singapore

145

24

279

108

560

2.

Hong Kong

160

48

243

240

693

3.

Tokió

140

148

213

216

789

4.

London

45

416

288

60

817

5.

New York

70

340

369

208

1003

6.

Paris

140

628

222

216

1226

7.

Szöul

230

340

333

252

1251

8.

Sydney

320

396

123

368

1321

9.

Amsterdam

320

228

180

596

1382

10.

Toronto

360

608

213

328

1615

11.

Sanghaj

335

204

633

512

1724

12.

Los Angeles

400

528

432

376

1788

13.

Peking

255

548

594

396

1843

14.

Bécs

515

644

99

576

1888

15.

Zürich

560

444

282

416

1898

16.

Vancouver

710

328

321

476

2005

17.

San Francisco

450

552

396

568

2052

18.

München

880

500

156

408

2062

19.

Melbourne

780

408

327

412

2109

20.

Chicago

425

812

402

328

2163

21.

Boston

660

796

345

176

2173

22.

Stockholm

460

824

129

620

2229

23.

Berlin

350

1132

138

592

2282

24.

Osaka-

795

312

441

568

2312

25.

Madrid

495

776

255

812

2400

26.

Koppenhága

655

692

330

544

2417

27.

Dubai

785

212

669

808

2500

28.

Washington

545

820

345

636

2530

29.

Frankfurt

600

504

351

904

2549

30.

Barcelona

695

768

432

728

2669

31.

Brüsszel

580

960

489

848

3013

32.

Moszkva

655

928

573

848

3052
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Sorrend
Városok
33.
Dublin

Global
955

Infrastruktúra
824

Élhetőség
519

Tudás
800

Szumma
3192

34.

Milánó

785

992

540

848

3249

35.

Hamburg

1320

568

318

924

3326

36.

Kuala Lumpur

745

952

573

1064

3346

37.

Prága

945

1040

492

908

3423

38.

Miami

865

1132

420

988

3449

39.

Bangkok

810

676

732

1332

3556

40.

Helsinki

1320

764

579

704

3563

41.

Varsó

990

960

477

1084

3585

42.

Isztambul

1045

796

801

980

3644

43.

Buenos Aires

780

1068

582

1132

3650

44.

Budapest

985

992

588

1092

3711

45.

Seattle

1320

860

555

852

3783

46.

Osló

1320

800

660

852

3828

47.

Tel Aviv

1025

932

819

876

3848

48.

Sao Paolo

805

984

708

1160

3851

49.

Johannesburg

955

736

732

1360

3903

50.

Dallas

970

964

879

976

3985

51.

Mexikóváros

800

1072

771

1256

3991

52.

Santiago

1005

1132

576

1256

4165

53.

Rio De Janeiro

945

996

723

1356

4200

54.

Manila

1010

856

822

1360

4206

55.

Jakarta

955

936

858

1360

4259

56.

Bombay

905

1080

855

1360

4300

57.

Bogota

975

916

858

1360

4305

58.

Delhi

1020

996

837

1360

4317

59.

Abu Dhabi

1320

660

828

1340

4320

60.

Fokváros

1065

820

996

1360

4437

61.

Auckland

965

1132

903

1360

4438

62.

Csengdu

1320

620

1014

1360

4480

63.

Kairó

1320

800

867

1360

4543

64.

Bangalore

1320

1132

606

1360

4580
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Indikátor
1
2
3
4
5
Országok terület szerint (km2) - The World Factbook (2018)
Oroszország (17,098,246)
Kanada (9,884,670)
Kína (9,596,961)
Egyesült Államok (9,525,067)
Brazília (8,515,767)
Országok tengerpart szerint - TWF (km) - The World Factbook (2018)
Kanada (202,080)
Norvégia (58,133)
Indonézia (54,720)
Oroszország (37,653)
Fülöp-szigetek (36,289)
Országok szomszédos ország szerint - The World Factbook (2018)
Kína (14)
Oroszország (14)
Franciaország (11 - tengerentúli is)
Brazília (10)
Németország (9)
Kőolaj (termelés - bbl/nap) - U.S. Energy Information Administration (2019) Egyesült Államok (15,043,000) Szaúd-Arábia (12,000,000)
Oroszország (10,800,000)
Irak (4,451,516)
Irán (3,990,956)
Földgáz (termelés - millió m3) - The World Factbook (2017)
Egyesült Államok (766,200)
Oroszország (635,500)
Irán (184,800)
Qatar (184,000)
Kanada (149,900)
Megújúló energia - IRENA (2018)
Izland
Svédország
Costa Rica
Nicaragua
Egyesült Királyság
Vízexportőr (millió $) - The World Factbook (2019)
Kína (649,1)
Egyesült Államok (101,7)
Franciaország (95)
Törökország (46)
Norvégia (35)
Aranykészlet (tonna) - World Gold Council (2019)
Egyesült Államok (8,133.5)
Németország (3,366.8)
Olaszország (2,451.8)
Franciaország (2,436.0)
Oroszország (2,241.9)
Ritkaföldfémek (metrikus tonna REO) - USGS (2017)
Kína (120,000)
Ausztrália (20,000)
Egyesült Államok (15,000)
Burma (5000)
Oroszország (2600)
Rizs (hektár millió) - USDA (2018)
India (43,20)
Kína (30,35)
Indonézia (12,16)
Banglades (12,00)
Thaiföld (9,65)
Búza (metrikus tonna) - FAOSTAT (2017)
Kína (134,3)
India (98,5)
Oroszország (85,9)
Egyesült Államok (47,3)
Franciaország (36,9)
Kukorica (metrikus tonna) - USDA (2018)
Egyesült Államok (377,5)
Kína (224,9)
Brazília (83,0)
India (42,3)
Argentína (40,0)
Energiafogyasztás (kW - h/yr) - The World Factbook (2017)
Kína (6,310,000,000,000)
Egyesült Államok (3,911,000,000,000)India (1,408,624,400,000) Oroszország (1,065,000,000,000)
Japán (934,000,000,000)
Ökológiai lábnyom (metrikus megatonna - CO2) - NFA (2017)
Kína (9056,8)
Egyesült Államok (4833,1)
India (2076,8)
Oroszország (2076,8)
Japán (1147,1)
Egy főre jutó ökológiai lábnyom (metrikus tonna - CO2) - NFA (2017)
Szaúd-Arábia (16,3)
Ausztrália (16,2)
Egyesült Államok (15)
Kanada (14,9)
Dél-Korea (11,6)
Lakosságszám - The World Factbook (2018)
Kína (1,433,783,686)
India (1,366,417,754)
Egyesült Államok (329,064,917) Indonézia (270,625,568)
Pakisztán (216,565,318)
Népsűrűség (pop./km2) - The World Factbook (2018)
Monaco (18,960)
Szingapúr (7,804)
Hongkong (6,765)
Vatikán (2,273)
Bahrein (1,983)
Egészségügy-fejlettség - WHO (2018)
Franciaország
Olaszország
San Marino
Andorra
Malta
Életkor (life expectancy - év) - UN (2015)
Japán (83.7)
Svájc (83.4)
Szingapúr (83.1)
Ausztrália (82.8)
Spanyolország (82.8)
K+F Kiadások (milliárd $, PPP) - World Bank (2017)
Kína (533,4)
Egyesült Államok (511,1)
Japán (165,7)
Németország (118,8)
Dél-Korea (91,6)
K+F Kiadások GDP alapján (százalék) - World Bank (2017)
Izrael (4,58)
Dél-Korea (4,55)
Svájc (3,37)
Svédország (3,31)
Japán (3,20)
HDI Index - Pozitív - UNDP (2019)
Norvégia
Svájc
Ausztrália
Írország
Németország
Népességszám növekedés (2015-2020, %) - The World Factbook (2018)
Bahrein (4,26)
Oman (4,08)
Niger (3,81)
Egyenlítői-Guinea (3,59)
Angola (3,28)
Legnagyobb városok (metropolitan area) - The World Factbook (2018)
Tokió (38,140,000)
Jakarta (30,539,000)
Chongqing (30,484,300)
Peking (24,900,000)
Shanghai (24,750,000)
GDP - nominális (millió $), World Bank (2019)
Egyesült Államok (20,490,100)
Kína (13,600,000)
Japán (4,970,900)
Németország (3,950,760)
Egyesült Királyság (2,830,200)
GDP - vásárlóerő-paritás (PPP, nemzetközi millió $) - IMF (2019)
Kína (27,300,000)
Egyesült Államok (21,430,000)
India (11,300,000)
Japán (5,750,000)
Németország (4,450,000)
GDP - vásárlóerő-paritás (PPP, per capita, nemzetközi $) - IMF (2019)
Qatar (130,475)
Luxembourg (106,705)
Szingapúr (100,345)
Brunei (79,530)
Írország (78,785)
Városok GDP szerint (millió $) - McKinsey (2018)
Tokió (1,706,749)
New York (1,463,072)
London (1,012,043)
Los Angeles (900,887)
Osaka (745,816)
GDP/fő ($) - McKinsey (2018)
Abu Dhabi (133,490)
Szingapúr (83,740)
Boston (78,430)
San Francisco (76,300)
Seattle (75,810)
Exportőr (millió $) - The World Factbook (2018)
Kína (2,157,000)
Egyesült Államok (1,576,000)
Németország (1,400,000)
Japán (683,300)
Dél-Korea (577,400)
Importőr (millió $) - The World Factbook (2018)
Egyesült Államok (2,352,000)
Kína (1,731,000)
Németország (1,104,000)
Japán (625,700)
Franciaország (625,000)
A világ 10 legnagyobb technológiai cége (bevétel alapján - milliárd $) - Fortune,Apple
global
Inc 500
(Egyesült
(2019)
Államok, 230)Samsung Electronics (Dél-Korea, 211) Amazon (Egyesült Államok, 177)
Foxconn (Taiwan, 155)
Alphabet Inc (Egyesült Államok, 110)
Legnagyobb vállalatok országok szerinti megoszlása (TOP 2000) - Forbes (2019) Egyesült Államok (525)
Kína (305)
Japán (125)
Egyesült Királyság (95)
Németország (95)
Milliomosok lakóhely szerint - Credit Suisse (2019)
Egyesült Államok (18,610,000)
Kína (4,500,000)
Japán (3,000,000)
Egyesült Királyság (2,460,000)
Németország (2,190,000)
Pénzügyi központok városok szerint - Long Finance (2019)
New York City
London
Hongkong
Szingapúr
Shanghai
Kultúra - olvasottság - US News and World Report (2018)
Olaszország
Franciaország
Spanyolország
Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Az oktatásba arányokban legtöbb pénzt fektető országok - UNDP (2017)
Dánia
Zimbawe
Málta
Izland
Svédország
Gazdasági komplexitás - AEC (2019)
Japán
Svájc
Dél-Korea
Németország
Szingapúr
Jó országok indexe (Simon Anholt) - GCI (2018)
Finnország
Hollandia
Írország
Svédország
Németország
Katonai erő - GFP (2019)
Egyesült Államok
Oroszország
Kína
India
Franciaország
Katonai kiadások (milliárd $) - International Peace Research Institute (2019)
Egyesült Államok (649)
Kína (250)
Szaúd-Arábia (67,6)
India (66,5)
Franciaország (63,8)
Katonák száma (aktív, félkatonák nélkül) IISS (2019)
Kína (2,035,000)
India (1,444,500)
Egyesült Államok (1,359,450)
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (1,280,000)
Oroszország (900,000)
Innovációs index - GII (2018)
Dél-Korea
Egyesült Államok
Japán
Svédország
Hollandia
Technológiai fejlettség - ICT (2018)
Japán
Egyesült Államok
Dél-Korea
Kína
Németország
Űrkiadások (millió $) - GSPR (2018)
Egyesült Államok (41,000)
Kína (5800)
Oroszország (4200)
Franciaország (3200)
Japán (3100)
Infrastruktúra fejlettsége - World Bank (2018)
Németország
Japán
Svédország
Hollandia
Ausztria
A legjobb repülőterek - Skytrax (2019)
Szingapúr (Changi)
Tokió (Haneda)
Szöul (Incheon)
Doha (Hamad)
Hongkong
Okosvárosok - IMD (2018)
Szingapúr
Zürich
Osló
Genf
Koppenhága
Vasútvonal fejlettsége - IUR (2018)
Egyesült Államok
Kína
Oroszország
India
Kanada
Legnagyobb kikötők (Forgalom - ezer TEU) - WSC (2018)
Shanghai (42,010)
Szingapúr (36,660)
Shenzhen (27,740)
Ningbo-Zhoushan (26,350)
Guangzhou (21,870)
Konnektivitási index - GCI (2018)
Egyesült Államok
Svájc
Egyesült Arab Emirátusok
Dél-Korea
Kína
Jóléti (well being) - happiness index - WHR (2019)
Finnország
Dánia
Norvégia
Izland
Hollandia
Green city index (fenntarthatóság)
London
Stockholm
Edinburgh
Szingapúr
Bécs
Soft power index - Portland's Report (2018)
Egyesült Királyság
Franciaország
Németország
Egyesült Államok
Japán
A világ legerősebb útlevelei - Global Passport Index (2019)
Egyesült Arab Emirátusok
Németország
Finnország
Luxembourg
Spanyolország
Legjobb egyetemek országok szerint - QSWU (2019)
Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Ausztrália
Kanada
Kína
Fenntarthatóság (Environmental Performance) - EPI, UNMDG (2018)
Svájc
Franciaország
Dánia
Málta
Svédország
A leggyorsabban fejlődő megavárosok (UN WORLD URBANIZATION PROSPECTS)Guangzhou
(2018)
- Guangdong (Kína)
Peking (Kína)
Kinshasa (DRC)
Lagos (Nigéria)
Dhaka (Bangladesh)
Robotmunkások országok szerint (per 10,000) - International Federation of Robotics (2018)
Dél-Korea (710)
Szingapúr (658)
Németország (322)
Japán (308)
Dánia (230)
Komputer exportőr országok (százalék) - Forbes 2000
Kína (40,5)
Mexikó (7,7)
Hollandia (7,5)
Egyesült Államok (7)
Hongkong (6,2)
Kreaitivitás index (World Economic Forum) - (2015)
Ausztrália
Egyesült Államok
Új Zéland
Kanada
Dánia
Az 50 leginnovatívabb cég (Fast Company) (2019)
Meituan Dianping (Kína)
Grab (Szingapúr)
NBA (Egyesült Államok)
Disney (Egyesült Államok)
Stitch Fix (Egyesült Államok)
A leginnovatívabb városok (JLL) (2018)
San Francisco
Tokió
Szingapúr
Peking
London
Az egészségügyben technológiákat használó országok (százalék) - WHO (2018)
Kína (94)
India (88)
Olaszország (88)
Hollandia (86)
Szaúd-Arábia (85)
Internet fogyasztók országonként - ITU (2018)
Kína (765,367,947)
India (461,350,000)
Egyesült Államok (244,090,850)
Brazília (141,200,000)
Japán (115,000,000)
A világ legnagyobb gazdaságai 2050-re - WFO (2019)
Kína
India
Egyesült Államok
Indonézia
Brazília
Egymilliárd dollárnál (unicorn) többet érő cégek országonként - CB Insights
Kína (206)
Egyesült Államok (203)
India (21)
Egyesült Királyság (13)
Németország (7)
A legversenyképesebb gazdaságok országok szerint - WEF (2019)
Szingapúr
Egyesült Államok
Hongkong
Hollandia
Svájc
Mesterséges intelligencia fejlettsége országok szerint - Analytics Insight (2018)
Kína
Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Kanada
Oroszország
Országok szerinti optimizmus ("A világ jobbá válik") - YouGov (2019)
Kína
Indonézia
Szaúd-Arábia
Thaiföld
Egyesült Arab Emirátusok
Kripto-valuta használók ország szerint - Statista (2018)
Törökország
Brazília
Kolumbia
Argentína
Dél-Afrika
Megújúló energiába legtöbbet fektető országok (milliárd dollár) - Statista (2018)
Kína (100)
Egyesült Államok (64,2)
Japán (27,2)
Németország (10,5)
India (10,1)
A legalacsonyabb munkanélküliségi ráta - ILO (százalék) (2018)
Kambodzsa (0,3)
Thaiföld (0,7)
Laos (1,5)
Egyesült Arab Emirátusok (1,6)
Csehország (1,9)
A legiskolázottabb országok felsőoktatás alapján (százalék) - OECD (2019)
Kanada (56,71)
Japán (51,40)
Izrael (50,92)
Dél-Korea (47,70)
Egyesült Államok (46,30)
Kormányzati hatékonyság - World Bank (2018)
Szingapúr
Svájc
Norvégia
Andorra
Finnország
Voice and accountability index - World Bank (2018)
Norvégia
Svédország
Hollandia
Új-Zéland
Svájc
Információs technológia exportőrök - World Bank (2018)
Hongkong
Fülöp-szigetek
Szingapúr
Malajzia
Kína
High tech exportőrök - United Nations (millió $) (2019)
Németország (209,000,000)
Dél-Korea (192,780,000) Egyesült Államok (156,000,000) Szingapúr (155,450,000)
Franciaország (117,800,000)
Életbiztosítás szintje országonként - Swiss Re (2018)
Hongkong
Tajvan
Dél-Afrika
Dél-Korea
Dánia
Legkevesebb súlyos bűnözés - United Nations (2018)
Szingapúr
Japán
Macao
Luxembourg
Hongkong
A legkevésbé sebezhető országok - Fund For Peace (2018)
Finnország
Norvégia
Svájc
Dánia
Izland
A legkevésbé hanyatló gazdaságok - Fund for Peace (2018)
Luxembourg
Svédország
Szingapúr
Dánia
Qatar
Közszolgáltatások minősége index - Fund for Peace (2018)
Finnország
Norvégia
Hollandia
Svájc
Svédország
Állami legitimitás index - Fund for Peace (2018)
Norvégia
Új-Zéland
Uruguay
Svájc
Luxembourg
Kompetitivitás index - IMF (2019)
Svájc
Egyesült Államok
Szingapúr
Hollandia
Németország
Legalacsonyabb szintű árnyékgazdaság - Medina and Schneider (2018)
Svájc
Egyesült Államok
Németország
Hollandia
Ausztrália
A leginkább inklúzív gazdaságok - WEF (2018)
Norvégia
Izland
Luxembourg
Svájc
Dánia
E-kormányzás fejlettsége - United Nations (2018)
Dánia
Ausztrália
Dél-Korea
Egyesült Királyság
Svédország
E-kormányzásban való jelenlét index - United Nations (2018)
Dél-Korea
Dánia
Finnország
Hollandia
Japán
Az "üzletre leginkább nyitott" országok listája - World Bank (2018)
Új-Zéland
Szingapúr
Dél-Korea
Egyesült Államok
Egyesült Királyság
A legtöbb 5G szabadalom létrehozói - Iplytics (2019)
Huawei (Kína, 3325)
Samsung (Dél Korea, 2846)
LG (Dél-Korea, 2460)
Nokia (Finnország, 2308)
ZTE (Kína, 2200)
A legtöbb AI specialista országok szerint - Analytics Inisght (2018)
Egyesült Államok
Kína
Egyesült Királyság
Németország
Kanada
Nanotechnológia szabadalmak országok szerint - StatNano (2018)
Egyesült Államok
Németország
Franciaország
Japán
Dél-Korea
A kibertámadásokkal legtöbbet célzott országok (százalék) - Inverita (2018)
Egyesült Államok (38%)
India (17%)
Japán (11%)
Tajvan (7%)
Ukrajna (6%)
A mesterséges intelligencia fejlőédésre leginkább felkészült megavárosok - UNISDR
London
(2018)
(Egyesült Királyság) New York (Egyesült Államok)
Párizs (Franciaország)
Los Angeles (Egyesült Államok)
Peking (Kína)
A legtöbb űrszatelittel rendelkező ország - WEF (2019)
Egyesült Államok
Kína
Oroszország
Japán
Egyesült Királyság
Digital adoption index - World Bank (2017)
Dél-Korea
Szingapúr
Hollandia
Luxembourg
Svájc
A legnagyobb tech költekezők országonként - Bitkom (2018)
Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Japán
Németország
Franciaország
Befektetők bizalma országokhoz - FDI (2018)
Egyesült Államok
Németország
Kína
Egyesült Királyság
Kanada
Franciaország (90)
Franciaország (2,080,000)
Tokió
Japán
Norvégia
Csehország
Dánia
Japán
Oroszország (61,4)
Pakisztán (653,800)
Kanada
Egyesült Királyság
Németország (2200)
Szingapúr
Nagoya (Centrair)
Auckland
Brazília
Busan (21,660)
Spanyolország
Svájc
Zürich
Kanada
Dánia
Németország
Egyesült Királyság
Shanghai (Kína)
Egyesült Államok (200)
Németország (4,1)
Finnország
Sweetgreen (Egyesült Államok)
San Jose
Szingapúr (82)
Oroszország (109,440,600)
Oroszország
Izrael (7)
Japán
Németország
Svédország
Mexikó
Egyesült Királyság (10)
Monaco (2)
Egyesült Királyság (45,70)
Hongkong
Finnország
Dél-Korea
Japán (111,000,000)
Svédország
Indonézia
Írország
Kanada
Németország
Írország
Hongkong
Japán
Svédország
Finnország
Új-Zéland
Tajvan
Ericsson (Svédország, 1420)
Japán
Svájc
Dél-Korea (6%)
Shanghai (Kína)
India
Japán
Olaszország
Japán

Microsoft (Egyesült Államok, 90)

Hitachi (Japán, 84)

India (75)
Dél-Korea (65)
Ausztrália (1,180,000)
Spanyolország (979,000)
Peking
Dubai
Brazília
Ausztrália
Senegal
Finnország
Ausztria
Finnország
Svájc
Norvégia
Dél-Korea
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság (50)
Németország (49,5)
Dél-Korea (625,000)
Irán (523,000)
Egyesült Királyság
Németország
Szingapúr
Oroszország
India (1500)
Olaszország (1100)
Egyesült Államok
Egyesült Királyság
München
London (Heathrow)
Taipei
Helsinki
Németország
Argentína
Hongkong (19,600)
Qingdao (18,260)
Franciaország
Németország
Svédország
Új-Zéland
München
Oslo
Svájc
Svédország
Olaszország
Hollandia
Hollandia
Svájc
Luxembourg
Ausztria
Chongqing (Kína)
Tianjin (Kína)
Olaszország (190)
Hollandia (172)
Csehország (3,6)
Thaiföld (3,3)
Svédország
Izland
Apeel Sciences (Egyesült Államok)
Square (Egyesült Államok)
Párizs
New York
Oroszország (81)
Franciaország (79)
Indonézia (85,240,000)
Mexikó (82,470,500)
Mexikó
Japán
Dél-Korea (6)
Indonézia (4)
Németország
Svédország
Norvégia
Svédország
Dánia
Norvégia
Chile
Kína
Ausztrália (9,5)
Spanyolország (7,8)
Kuvait (2,1)
Szingapúr (2,2)
Írország (45,60)
Ausztrália (45,30)
Kanada
Hollandia
Dánia
Luxembourg
Szlovákia
Mexikó
Malajzia (90,350,000)
Hollandia (85,780,000)
Japán
Olaszország
Egyesült Arab Emirátusok
Svájc
Svédország
Luxembourg
Németország
Ausztria
Dánia
Szingapúr
Németország
Kanada
Svédország
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Új-Zéland
Hollandia
Írország
Szingapúr
Új-Zéland
Ausztrália
Spanyolország
Thaiföld
Németország
QUALCOMM (Egyesült Államok, 1300) Intel (Egyesült Államok, 930)
Franciaország
Ausztrália
Kína
Olaszország
Brunei (4%)
Oroszország (4%)
Tokió (Japán)
Shenzhen (Kína)
Kanada
Luxembourg
Ausztria
Spanyolország
Spanyolország
Brazília
Franciaország
India

Huawei (Kína, 89)

Kanada (55)
India (759,000)
Shenzhen
Svájc
Costa Rica
Svédország
Franciaország
Törökország
Japán (46,6)
Vietnám (482,000)
Franciaország
Svájc
Egyesült Királyság (894)
Svájc
Tokió (Narita)
Bilbao
Ausztrália
Tianjin (16,000)
Hollandia
Kanada
Hongkong
Hollandia
Ausztria
Dánia
Írország
Karachi (Pakisztán)
Kanada (161)
Malajzia (2,5)
Szingapúr
Oatly (Svédország)
Boston
Lengyelország (77)
Pakisztán (77,600,000)
Németország
Franciaország (4)
Egyesült Királyság
Franciaország
Finnország
Indonézia
Hollandia (5,6)
Vietnám (2,3)
Finnország (44,30)
Svédország
Kanada
Csehország
Egyesült Királyság (76,500,000)
Szingapúr
Oman
Ausztrália
Ausztrália
Izland
Ausztrália
Finnország
Ausztria
Ausztrália
Franciaország
Egyesült Királyság
Japán
India
Hollandia
Vietnám (4%)
Osaka (Japán)
Németország
Svédország
Oroszország
Ausztrália

IBM (Egyesült Államok, 79)
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Ausztrália (7,692,024)
India (3,287,263)
Argentína (2,780,400)
Kazahsztán (2,724,900)
Japán (29,751)
Ausztrália (25,760)
Egyesült Államok (19,924)
Új Zéland (15,134)
Kongói Demokratikus Köztársaság (9)
Ausztria (8)
Törökország (8)
Szerbia (8)
Kína (3,980,650)
Kanada (3,662,694)
Egyesült Arab Emirátusok (3,106,077)
Kuvait (2,932,825)
Kína (138,400)
Norvégia (117,200)
Szaúd-Arábia (102,300)
Indonézia (86,940)
Németország
Uruguay
Dánia
Kína
Belgium (29,6)
Németország (28,3)
Izland (15,6)
Kanada (14,9)
Kína (1,948.3)
Svájc (1,040.0)
Japán (765.2)
India (618.2)
India (1800)
Brazília (1000)
Thaiföld (1000)
Burundi (1000)
Vietnám (7,66)
Burma (6,80)
Fülöp-szigetek (4,50)
Kambodzsa (2,90)
Ausztrália (31,8)
Kanada (30)
Pakisztán (26,7)
Ukrajna (26,2)
Ukrajna (39,2)
Mexikó (32,6)
Indonézia (19)
Franciaország (17,1)
Németország (533,000,000,000)
Kanada (528,000,000,000)
Brazília (518,000,000,000)
Dél-Korea (495,000,000,000)
Németország (731,6)
Dél-Korea (589,2)
Irán (563,4)
Kanada (540,8)
Oroszország (9,9)
Japán (9)
Németország (8,9)
Lengyelország (7,7)
Brazília (211,049,527)
Nigéria (200,963,599)
Banglades (163,046,161)
Oroszország (145,872,256)
Málta (1,510)
Maldív-szigetek (1,269)
Banglades (1,164)
Libanon (672)
Szingapúr
Spanyolország
Oman
Ausztria
Izland (82.7)
Olaszország (82.7)
Izrael (82.5)
Svédország (82.4)
India (66,5)
Franciaország (60)
Egyesült Királyság (44,8)
Oroszország (42,6)
Ausztria (3,16)
Dánia (3,10)
Németország (3,04)
Egyesült Államok (2,80)
Izland
Hongkong
Svédország
Szingapúr
Uganda (3,23)
Kongói Demokratikus Köztársaság (3,22)
Burundi (3,15)
Tanzánia (3,06)
Sao Paulo (21,700,000)
Mexikóváros (21,654,336)
Lagos (21,000,000)
Mumbai (20,748,395)
Franciaország (2,775,000)
India (2,725,300)
Olaszország (2,000,000)
Brazília (1,880,625)
Oroszország (4,350,000)
Indonézia (3,737,484)
Brazília (3,456,000)
Egyesült Királyság (3,130,000)
Norvégia (74,350)
Egyesült Arab Emirátusok (69,380)
Kuvait (67,000)
Svájc (65,000)
Chicago (582,143)
Párizs (557,925)
Shanghai (487,277)
San Francisco (457,654)
Washington DC (74,390)
New York (72,450)
Zürich (71,950)
Dublin (69,240)
Franciaország (551,800)
Hollandia (525,000)
Olaszország (500,000)
Hongkong (496,000)
Egyesült Királyság (602,000)
Hongkong (558,600)
Dél-Korea (455,000)
Kanada (440,000)
Indonézia (45)
Brazília (259,000)
Sydney
Svédország
Belgium
Magyarország
Spanyolország
Németország
Dél-Korea (43,1)
Egyiptom (438,500)
Ausztrália
Svédország
Dél-Korea (593)
Egyesült Arab Emirátusok
Zürich
Düsseldorf
Franciaország
Dubai (14,950)
Ausztrália
Ausztria
Frankfurt
Ausztrália
Portugália
Belgium
Finnország
Delhi (India)
Spanyolország (157)
Szingapúr (2,3)
Hollandia
Twitch (Egyesült Államok)
Szöul
Egyesült Államok (76)
Németország (69,300,000)
Egyesült Királyság
Brazília (4)
Dánia
India
Hongkong
Spanyolország
Svédország (5,5)
Japán (2,4)
Norvégia (43,20)
Dánia
Németország
Magyarország
Mexikó (76,280,000)
Franciaország
Norvégia
Új-Zéland
Svájc
Ausztria
Svédország
Japán
Szingapúr
Ausztria
Japán
Egyesült Államok
Kína
Dél-Korea
Egyesült Királyság
Pakisztán (3%)
Moszkva (Oroszország)
Spanyolország
Észtország
Kína
Szingapúr

Dell Technologies (Egyesült Államok, 78)
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Algéria (2,381,741)
Kína (14,500)
Tanzánia (8)
Brazília (2,515,459)
Türkmenisztán (83,700)
Marokkó
Malajzia (14)
Hollandia (612.5)
Vietnám (400)
Pakisztán (2,85)
Németország (24,5)
Dél-Afrika (15,5)
Franciaország (431,000,000,000)
Szaúd-Arábia (527,2)
Dél-Afrika (7,4)
Mexikó (127,575,529)
Barbados (668)
Japán
Franciaország (82.4)
Brazília (38,4)
Finnország (2,76)
Hollandia
Chad (3,01)
New York City (20,153,634)
Kanada (1,710,000)
Franciaország (3,061,000)
Hongkong (64,210)
Washington DC (453,988)
Los Angeles (67,390)
Egyesült Királyság (435,000)
Hollandia (435,000)

FÜGGELÉK 3. - Az országok rangsora a földrajzi tényezők alapján
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