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1. A disszertáció célja és hipotézisei 

 

A disszertáció fő témája a gazdasági integráció, a regionalizálódás és a regionalizmus 

összefüggéseinek vizsgálata Kelet-Ázsiában. A téma kifejtése során elsődleges hangsúly 

helyeződik a kelet-ázsiai gazdasági integráció 1985 utáni fejlődésére, amikortól kezdve a 

regionalizálódás és valamivel később (az 1990-es évek végén) a regionalizmus új és 

mindenképpen intenzívebb szakasza kezdődött el Kelet-Ázsiában. A megfogalmazott 

hipotézisek is alapvetően ehhez a korszakhoz kapcsolódnak. A disszertáció egyrészt abból 

a szempontból vizsgálja a regionalizmust (FTA-k formájában), hogy az mennyire volt 

képes megtámogatni a gazdasági integrációt, annak ellenére, hogy relatíve későn 

bontakozott ki, amikorra már a termelési hálózatok jelentős módon integrálták a kelet-

ázsiai régiót.  Másrészt a disszertáció arra is keresi a választ, hogy milyen mértékben 

teljesültek az ún. Kelet-Ázsia Munkacsoport kelet-ázsiai regionalizmus jövőbeli fejlődési 

irányait meghatározó, 2002-es ajánlásai (Kelet-ázsiai Szabadkereskedelmi Övezet 

(EAFTA), Kelet-ázsiai Közösség (EAC) kialakítása és az ASEAN+3 találkozók ún. Kelet-

Ázsia Csúcstalálkozóval történő felváltása), és ebben milyen szerepet játszott Japán és 

Kína regionális vezető szerepért folyatott rivalizálása. A disszertáció harmadrészt nem 

csak a regionális hatalmak, Kína és Japán közötti versengés kelet-ázsiai regionalizmusra 

gyakorolt hatásaival foglalkozik, hanem azzal is, hogy milyen módon képes az USA 

(amely Kelet-Ázsia számára meghatározó gazdasági partner (exportpiac, befektető) és 

bizonyos országok esetében katonai szövetséges) akadályozni vagy saját érdekei alapján 

alakítani a kelet-ázsiai országok államközi együttműködését. Negyedrészt a disszertáció 

külön fejezetben foglalkozik a globális gazdasági válság kelet-ázsiai gazdasági integrációra 

és regionalizmusra gyakorolt hatásaival. 

 

Hipotézisek 

 

1. hipotézis: A kelet-ázsiai gazdasági integráció elsődlegesen piac által vezérelt.  

2. hipotézis: Az ezredfordulót követően a szabadkereskedelmi megállapodások (pl. AFTA, 

ASEAN+1 FTA-k) hozzájárultak Kelet-Ázsia dinamikus gazdasági fejlődéséhez. 

3. hipotézis: A Japán és Kína közötti rivalizálás elősegíti, de egyben korlátozza a kelet-

ázsiai regionalizmus fejlődését. 
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4. hipotézis: Az Amerikai Egyesült Államok a kelet-ázsiai regionalizmus fejlődésének 

legfontosabb külső (gazdasági, politikai és biztonsági) befolyásoló „tényezője”. 

5. hipotézis: Az EU mintáját követő, regionális integrációs szervezet, ún. Kelet-ázsiai 

Közösség létrejötte nem várható. 

 

2. A kutatás módszertana 

 

A kutatás során másodlagos forrásokat dolgoztam fel. A disszertáció elkészítésekor 

egyrészt különböző nemzetközi szervezetek (pl. IMF, UNCTAD, UNESCAP, WTO, ADB, 

ASEAN, WB) rendszeres kiadványaira, könyveire, statisztikáira, másrészt a kelet-ázsiai 

regionalizmussal foglalkozó kutatóintézetek (pl. ISEAS, RIETI, KIEP, East-West Center, 

ERIA) kiadványaira, harmadrészt neves magyar és külföldi szakértők (pl: Amitav Acharya,  

Artner Annamária, Christopher M. Dent, Inotai András, Kaname Akamatsu, Kiyoshi 

Kojima, Masahiro Kawai, Richard Higgott, Richard Stubbs, Palánkai Tibor, Shujiro Urata 

stb.) publikációira, könyveire vagy folyóiratokban megjelent szakcikkeire támaszkodtam.  

 

3. A hipotézisek igazolása 

 

1. hipotézis: A kelet-ázsiai gazdasági integráció elsődlegesen piac által vezérelt.  

 

Az első hipotézis viszonylag könnyen igazolható. Kelet-Ázsia gazdasági integrációját több 

évtizede a piaci erők formálják, nevezetesen a (japán, dél-koreai, tajvani, szingapúri, 

hongkongi, amerikai, európai) transznacionális vállalatok által kiépített termelési hálózatok 

és azokhoz kapcsolódó (alkatrész)kereskedelem. Míg Európában és Észak-Amerikában az 

EU illetve a NAFTA intézményi keretet kölcsönöz a gazdasági integrációnak és 

elősegítette annak fejlődését, addig Kelet-Ázsiában erős regionális integratív intézmények 

és átfogó regionális egyezmények nem jöttek létre, hogy megtámogassák az 1980-as 

években kibontakozó gazdasági integrációt.
1
 A regionalizmus bilaterális és plurilaterális 

FTA-k formájában csak az ezredfordulót követően (kivétel AFTA) jelent meg Kelet-

Ázsiában, amikorra már a regionális termelési hálózatok jelentősen integrálták a régiót. 

 

                                                 
1
 Sőt később az ASEAN+3 országok különböző szintű találkozói és a Kelet-Ázsia Találkozók sem 

teremtettek erős integratív intézményi rendszert. 
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Összességében azt állíthatjuk, hogy Kelet-Ázsiában a gazdasági integráció erősödése az 

egész régiót lefedő szabadkereskedelmi és befektetés-liberalizálási egyezmény nélkül ment 

végbe. (A regionalizmus hiányában elsősorban a multilaterális (GATT/WTO) és egyoldalú 

liberalizációs (országok szintjén pl. vámok egyoldalú leépítése, vámmentesség biztosítása 

exportra termelő övezetekben, KKB-rezsim liberalizálása stb.) intézkedések támogathatták 

a gazdasági integrációt.). Ugyanakkor az ezredfordulót követően megszületett bilaterális és 

plurilaterális FTA-k mégis fontos szerepet játszhatnak a termelési hálózatok további 

dinamizálásban, hatékonyabb működésük megvalósításában. Ezzel a kérdéssel azonban 

már a második hipotézisem foglalkozik. 

 

2. hipotézis: Az ezredfordulót követően a szabadkereskedelmi megállapodások (pl. AFTA, 

ASEAN+1 FTA-k) hozzájárultak Kelet-Ázsia dinamikus gazdasági fejlődéséhez 

 

A második hipotézis is igazoltnak tekinthető, bár a szakértői vélemények eltérnek arról, 

hogy milyen mértékben játszhatnak szerepet a bilaterális és plurilaterális FTA-k a kelet-

ázsiai termelési hálózatok dinamizálásban és a régió gazdasági növekedésében. Mivel 

relatíve fiatal regionális kezdeményezésekről van szó, ezért főleg az ASEAN esetében 

érdemes a regionalizmus gazdasági integrációra és növekedésre gyakorolt hatásait 

vizsgálni, mivel Kelet-Ázsián belül az ASEAN a regionalizmus (időben és fejlettségben) 

legelőrehaladottabb formáját képviseli. A délkelet-ázsiai országok 2015-re tűzték ki az 

ASEAN Gazdasági Közösség létrehozását, amely olyan egységes piac és termelési bázist 

takar, ahol az áruk, a szolgáltatások, a befektetések, a képzett munkaerő szabadon és a tőke 

szabadabban áramlik. Az egységes piac és termelési bázis kialakításával az ASEAN 

országok célja egyrészt a régióban kiépült/már meglévő termelési hálózatok hatékonyabb 

működését elősegíteni, másrészt újabb közvetlen külföldi befektetéseket vonzani. Az 

ASEAN gazdasági integrációját elősegítő egyezmények és kezdeményezések (AFTA, 

AFAS, AICO, AIA) megszületése és/vagy a bennük megfogalmazott célok 

megvalósításának felgyorsítása az 1997 és 2003 közötti időszakhoz köthetők, amikor az 

1997-1998-as ázsiai pénzügyi válság miatt az ASEAN régióba irányuló befektetések 

jelentősen visszaestek, illetve stagnáltak. 2003-tól felgyorsult az ASEAN Gazdasági 

Közösség alapját jelentő egységes piac és termelési bázis kialakítása. Az ASEAN országok 

a globális válság idején fogadták el az AFTA és az IGA és AIA egyezményeket megújító 

ATIGA-t és ACIA-t, amelyekkel újabb és szélesebb körű kötelezettségeket vállaltak az 

ASEAN Gazdasági Közösség 2015-re történő megvalósítása érdekében. Az előbb említett 
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regionális egyezmények és kezdeményezések fontos szerepet játszottak/játszanak az 

ASEAN-ba irányuló KKB 2003 utáni dinamikus bővülésében, amely csak átmenetileg, 

2008-ban és 2009-ben tört meg. 2012-ben az ASEAN-ba irányuló közvetlen külföldi 

beruházások értéke már rekord szintet ért el. A regionális egyezmények és 

kezdeményezések az intraregionális kereskedelem növekedéséhez is hozzájárultak, bár ez 

nem független a közvetlen külföldi beruházások által létrejövő termelési hálózatoktól. Az 

ASEAN+1 FTA-k, ugyan még csak most kezdenek kibontakozni, de azért feltételezhető, 

hogy valamilyen mértékben már hozzájárultak a kelet-ázsiai régió kereskedelmének 

bővüléséhez. Ezenkívül elég széleskörű FTA-k ahhoz, hogy elősegítsék a termelési 

hálózatok hatékonyabb működését. Időközben elindultak a tárgyalások egy régiót lefedő 

FTA (RCEP) kialakításáról is, amely a különböző modell-számítások alapján nagyobb 

gazdasági haszonnal járna, mint az ASEAN+1 FTA-k és még kedvezőbb lenne a termelési 

hálózatok és ellátási láncok számára. 

 

3. hipotézis: A Japán és Kína közötti rivalizálás elősegíti, de egyben korlátozza a kelet-

ázsiai regionalizmus fejlődését. 

 

A harmadik hipotézis kisebb módosítással igazolható. Japán és Kína között versengés 

figyelhető meg a regionális vezető szerepért. Mindkét ország hozzájárult a regionalizmus 

fejlődéséhez. Japán a pénzügyi együttműködést segített elő Kelet-Ázsiában, Kína pedig a 

szabadkereskedelmi megállapodások elterjedését, azáltal, hogy az északkelet-ázsiai 

országok közül elsőként kötött FTA-t az ASEAN-nal. A Japán és Kína közötti versengés a 

kelet-ázsiai regionalizmus fejlődését nem korlátozza, hanem sokkal inkább csak lelassítja 

(illetve eltéríti az eredetileg megfogalmazott irányvonalaktól). A régió két nagyhatalma 

közötti történelmi viták és a bizalom hiánya negatívan befolyásolja a regionális 

együttműködés fejlődését. A regionális FTA kialakításáról folyó viták évekig elhúzódtak. 

Kína az ASEAN+3 FTA-t, Japán pedig az ASEAN+6 FTA kialakítását támogatta. Végül 

2013-ban, az ASEAN által javasolt RCEP-ről szóló tárgyalások indultak el. Most már Kína 

is támogatja az ASEAN+6 FTA-t, amely többek között annak köszönhető, hogy ezáltal 

valamilyen ellensúly képezhető az USA növekvő regionális szerepvállalásával (pl. TPP) 

szemben. A regionális pénzügyi együttműködés lassú fejlődése szintén visszavezethető a 

Kína és Japán közötti rivalizálásra. A Chiang Mai Kezdeményezés (CMI) 

multilateralizálása évekig elhúzódott, mivel a Japán és Kína – többek között – nem tudott 

megállapodni a hozzájárulás mértékéről. A globális válság során azonban kompromisszum 
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született. Kína hozzájárulása a CMIM-hez (Multilateralizált Chiang Mai Kezdeményezés) 

csak Hongkongéval együtt éri el a japán hozzájárulás mértékét. A CMIM felügyeleti 

szervének, az ASEAN+3 Makrogazdasági Kutatási Hivatalnak (AMRO) a kialakítása 

szintén elhúzódott. Kína és Japán egy ideig nem tudott megegyezni a szerv vezetőségét 

illetően. De végül sikerült kompromisszumra jutniuk, és így az AMRO 2011-ben elkezdett 

működni.  

 

4. hipotézis: Az Amerikai Egyesült Államok a kelet-ázsiai regionalizmus fejlődésének 

legfontosabb külső (gazdasági, politikai és biztonsági) befolyásoló „tényezője”. 

 

A negyedik hipotézis viszonylag könnyen igazolható, ha a II. világháborútól kezdve 

áttekintjük az USA Kelet-Ázsiával kialakított kapcsolati rendszerét. Ami leginkább szembe 

tűnik, hogy az USA számtalanszor megakadályozta a kelet-ázsiai regionalizmus fejlődését, 

amelyben gazdasági és biztonsági eszközök egyaránt segítségére voltak. A II. világháború 

után, Kelet-Ázsiában a nyugat-európaihoz hasonló regionalizmus nem bontakozott ki, 

amelynek egyik legfőbb magyarázata az USA-nak, mint hegemón hatalomnak a 

bilateralizmus melletti elkötelezettsége volt. Az USA ideológiai vonal mentén 

(kommunista – nem kommunista) fel/megosztotta a kelet-ázsiai régiót, ahol a nem 

kommunista országokkal szoros bilaterális kapcsolati rendszert alakított ki. A 

szakirodalomban gyakran csak „San Francisco Rendszerként” említett bilateralizmus főbb 

elemei a következők voltak: „kerékagy-küllők” (hub-and-spokes) típusú védelmi 

szövetségek és preferenciális kereskedelmi (és külföldi segélyekről szóló) egyezmények. 

Majd az új regionalizmus korában, az 1990-es évek elején a Mahathir Mohamad, maláj 

miniszterelnök által javasolt Kelet-ázsiai Gazdasági Csoport (EAEG) az APEC 

fejlődésében érdekelt Egyesült Államok erőteljes ellenzése miatt bukott meg. De pár évvel 

később a Japán által javasolt Ázsiai Monetáris Alap létrehozását is az USA hiúsította meg. 

2009-ben az USA új Ázsia-Csendes-óceán stratégiát hirdetett meg, amely kelet-ázsiai 

gazdasági, politikai és biztonsági szerepvállalásának erősítését célozta meg. Az USA új 

transz-regionális architektúra kialakítására törekszik. Egyrészt megújította a régió egyes 

országaival meglévő több évtizedes katonai szövetségeit, valamint szélesebb körű katonai 

jelenlét megteremtését ígérte, és 2011-ben, a Kelet-Ázsia Csúcstalálkozó (EAS) tagjává 

vált, amelyet nem titkolt módon transz-regionális biztonsági és politikai fórummá kíván 

alakítani. (Többek között Kína katonai hatalmát kívánja korlátozni.) Másrészt a Kelet-

Ázsiával kialakított gazdasági kapcsolatainak megerősítésére is törekszik. A gazdasági és 
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kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését nem az EAS hanem az APEC segítségével képzeli 

el. Az APEC-n kívül, de annak tevékenységétől nem függetlenül a Transz-csendes-óceáni 

Társuláson (TPP) keresztül szeretné a transz-regionális gazdasági integrációt erősíteni. A 

TPP valamelyest konkurenciát jelent a Regionális Átfogó Gazdasági Társulással (RCEP) 

szemben, de legalábbis megosztja azon országok figyelmét, amelyek mindkettőben részt 

vesznek. A kelet-ázsiai regionalizmus fejlődésében mindig is akadályt jelentett a régió 

országainak USA-tól való exportfüggősége és bizonyos esetekben katonai/biztonsági 

függősége. Jelen helyzetben sincs ez másképp, sőt az USA erre próbál még jobban 

ráerősíteni. 

 

5. hipotézis: Az EU mintáját követő, regionális integrációs szervezet, ún. Kelet-ázsiai 

Közösség létrejötte nem várható. 

 

Az ötödik hipotézis több érvvel is alátámasztható. (1) A kelet-ázsiai regionalizmus egyik 

érdekessége, hogy az ASEAN és az északkelet-ázsiai országok közötti kapcsolatok inkább 

bilaterális, mint regionális jelleget öltöttek, legalábbis a kezdetekben: ASEAN+1 FTA-k 

jöttek létre Kelet-Ázsiát lefedő FTA helyett, a CMI az ASEAN országok között, már 

meglévő bilaterális swap egyezményeket bővítette tovább.  (2) Bár az utóbbi években 

megfigyelhető, hogy a kelet-ázsiai regionalizmus „normális” regionális formává kezd válni 

az RCEP létrehozása és a CMI multilateralizálása által, még sem beszélhetünk a Kelet-

ázsiai Közösség kialakulásáról, mivel az RCEP és a Kelet-Ázsia Csúcstalálkozók is átlépik 

Kelet-Ázsia földrajzi határait. (3) Ez pedig azzal magyarázható, hogy a kelet-ázsiai 

országokat gazdasági, politikai és biztonsági kapcsolataik és érdekeik szorosan kötik a 

régión kívüli fejlett országokhoz (politikai és biztonsági kapcsolatok esetében, elsősorban 

az USA-hoz). (4) A Kelet-ázsiai Közösség kialakításában nyilvánvalóan az is akadályt 

jelenthet, hogy a regionalizmusban fejlődésében az ASEAN-nak van központi szerepe, 

miközben relatíve jóval kisebb politikai és gazdasági súllyal bír, mint az északkelet-ázsiai 

országok (Japán, Kína és Dél-Korea). (5) A politikai elkötelezettség és bizalom (főleg a két 

nagyhatalom Japán és Kína részéről) is hiányzik erős regionális, szupranacionális 

intézmények kialakításához, amelyek alapját képezhetnék az EU-hoz hasonló közösség 

kialakításának. (6) Annak ellenére, hogy Kelet-Ázsiában a politikusok nyilatkozataikban és 

a regionális megállapodások tekintetében szívesen hivatkoznak az európai típusú 

regionalizmusra, bizonyosan állítható, hogy a kelet-ázsiai országok – a régió történelmi, 
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gazdasági, politikai fejlődése miatt – nem fognak EU mintáját követő közösséget 

kialakítani.  

 

4. A disszertáció tudományos eredményeinek összefoglalása 

 

A következő főbb kutatási eredményeket lehet megfogalmazni: 

 

(1) A kelet-ázsiai gazdasági integráció erőteljesebb fejlődése csak 1985 után figyelhető 

meg. Elsősorban a külföldi közvetlen befektetéseknek és a külkereskedelemnek 

köszönhetően a kelet-ázsiai országok között szoros gazdasági függőség alakult ki. Kelet-

Ázsiában a transznacionális vállalatok közvetlen befektetéseik révén kiépülő termelési 

hálózatok a fő integráló erők, amelynek köszönhetően az alkatrész-kereskedelem aránya 

magas az intraregionális kereskedelmen belül. Kelet-Ázsia esetében az intra- és 

interregionális kereskedelem szorosan kapcsolódik egymáshoz. Az intraregionális 

kereskedelmen belül magas arányt képviselő alkatrészekből előállított végső felhasználásra 

kerülő termékek elsődleges piaca az USA és az EU. Kelet-Ázsia végső felhasználásra 

kerülő termék-exportjának kétharmada a régión kívülre, elsősorban az USA-ba és az EU-

ba irányul. 

(2) Kína a kelet-ázsiai gazdasági integráció „főszereplője”. Az elmúlt évtizedekben 

felgyorsult kelet-ázsiai integráció egyre inkább Kína központúvá formálódott. Kína az 

intraregionális FDI első számú célterületévé és több kelet-ázsiai ország első számú régiós 

(sok esetben globális) kereskedelmi partnerévé vált.  

(3) A kelet-ázsiai gazdasági integráció elsődlegesen piac által vezérelt, de az ezredfordulót 

követően létrehozott FTA-k is hozzájárulnak a gazdasági integráció erősödéséhez és a 

régió gazdasági növekedéséhez.  

(4) A kelet-ázsiai regionalizmus a 2002-es eredeti célkitűzésektől eltérő módon fejlődik, 

amelyben a Kína és Japán közötti versengés, illetve ellentétek meghatározó szerepet 

játszanak. 

(5)  A 2002-es célkitűzések között szereplő (és elnevezésében az Európai Közösség 

mintáját követő) Kelet-ázsiai Közösség nem jött létre, bár világosan nem is lett definiálva, 

hogy mit is kell alatta érteni. Az ASEAN+3 országok által kezdeményezett EAS és 

regionális FTA (2013-tól RCEP) túllépi Kelet-Ázsia földrajzi határait, és magában foglalja 

Indiát, Ausztráliát és Új-Zélandot. 
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(6) Az ASEAN+3 országok nem alakítottak ki szabadkereskedelmi övezetet. Helyette az 

északkelet-ázsiai országok ASEAN+1 típusú FTA-k aláírását preferálták. Az ezredfordulót 

követően ugrásszerűen megnőtt a kelet-ázsiai országok által kötött bilaterális és 

plurilaterális FTA-k száma. A kelet-ázsiai országok régión kívüli és régión belüli 

országokkal egyaránt kötnek FTA-t. Kelet-Ázsiában az egymást gyakran átfedő FTA-k 

kusza rendszere jött létre, amely negatív hatásai („spagetti tál” hatások)
2
 – többek között – 

megnehezíti az FTA-k által kínált kedvezmények igénybe vételét. A regionális FTA 

(RCEP) kialakítása várhatóan lassú ütemben fog történni, de mindenképpen szükséges a 

„spagetti tál” hatások megszüntetése érdekében, és így többen élnének az FTA által kínált 

kedvezményekkel. 

(7) A regionális FTA kialakítása (nem csak a „spagetti tál” hatások feloldása által) 

kedvezőbb lenne a régióban működő termelési hálózatok számára. 

 (8) Tajvan és Hongkong miközben részt vesznek a kelet-ázsiai regionalizálódási 

folyamatokban, addig Kelet-Ázsiában az államközi regionális együttműködés formák 

(ASEAN+3, EAS) működéséből és egyezményeikből (CMIM,
3
 RCEP) – Kínához fűződő 

viszonyuk miatt – kimaradnak. 

(9) 2009 óta az Egyesült Államok az új Ázsia-Csendes-óceán stratégája keretében 

igyekszik még inkább megerősíteni a kelet-ázsiai régióval már több évtizedre visszanyúló 

jelentős gazdasági és katonai/politikai kapcsolatait. Az Egyesült Államok a saját érdekeit 

próbálja érvényesíteni a régióban, miközben kihasználja a kelet-ázsiai országok 

exportfüggőségét, valamint az egyes kelet-ázsiai országok közötti történelmi, területi 

vitákat azzal, hogy a katonai szövetségeseinek (pl. Japán, Dél-Korea, Fülöp-szigetek stb.) 

védelmet garantál. Az USA új transz-regionális architektúra kialakítására törekszik. 2011-

ben, a Kelet-Ázsia Csúcstalálkozó tagjává vált, amelyet nem titkolt módon transz-

regionális biztonsági és politikai fórummá kíván alakítani. A gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatok fejlesztését nem az EAS hanem az APEC segítségével képzeli el. Az APEC-n 

kívül, de annak tevékenységétől nem függetlenül a Transz-csendes-óceáni Társuláson 

(TPP) keresztül szeretné a transz-regionális gazdasági integrációt erősíteni. 

 

 

 

                                                 
2
 A „spagetti tál” hatások elsősorban az egyezmények eltérő vámleépítési ütemezéseiből és származási 

szabályaiból erednek.  
3
 Hongkong részt vesz a CMIM-ban.  
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1. The purpose of the dissertation and the hypotheses 

 

The main subject of the dissertation is the investigation on the connections among 

economic integration, regionalization and regionalism in East Asia. In the dissertation, I 

put primary emphasis on the post-1985 development of the East Asian economic 

integration, when a new and more intensive period of regionalization and regionalism 

(later, at the end of the 1990s) started. The hypotheses formulated are fundamentally 

related to this period. Firstly, the dissertation investigates how regionalism (in the form of 

FTAs) has been able to support economic integration, nonetheless, it evolved relatively 

late, when production networks had already integrated the East Asian region strongly. 

Secondly, the dissertation would like to answer the question how the East Asia Working 

Group’s recommendations of 2002, determining future development of the East Asian 

regionalism (e.g. the creation of the East Asian Free Trade Area (EAFTA) and East Asian 

Community (EAS), ASEAN+3 Summit being replaced with East Asia Summit) have been 

realized and what kind of role the rivalry for regional leadership between Japan and China 

has played in this realization. Thirdly, the dissertation does not deal only with the effects of 

the rivalry between Japan and China on the East Asian regionalism. But it also would like 

to illuminate how the United States (which is an important economic partner of East Asia 

and military ally of some East Asian countries) has been able to hamper or formulate the 

intergovernmental cooperation of the East Asian countries according to her own interests. 

Fourthly, in a separate chapter, the dissertation deals with the effects of the global 

economic crisis on the East Asian economic integration and regionalism. 

 

Hypotheses 

 

1. Hypothesis: The East Asian economic integration has been primarily led by market 

forces. 

2. Hypothesis: Since 2000, free trade agreements (e.g. AFTA, ASEAN+1 FTAs) have 

contributed to the dynamic economic development of East Asia.  

3. Hypothesis: The rivalry between Japan and China simultaneously promotes and 

constrains the development of the East Asian regionalism. 

4. Hypothesis: The United States is the most important external (economic, political and 

security) factor influencing the development of the East Asian regionalism.  
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5. Hypothesis: The creation of a so-called East Asian Community as an institution for 

regional integration following the pattern of the EU can not be expected. 

 

2. Research methodology 

 

During the research process I have worked with secondary sources. The research work of 

the dissertation is based on regular publications, books, statistics of different international 

institutions (e.g. IMF, UNCTAD, UNESCAP, WTO, ADB, ASEAN, World Bank), 

publications of several research institutions dealing with the East Asian regionalism (e.g. 

ISEAS, RIETI, KIEP, East-West Center, ERIA), and renowned Hungarian and foreign 

experts’ (e.g. Amitav Acharya, Artner Annamária, Christopher M. Dent, Inotai András, 

Kaname Akamatsu, Kiyoshi Kojima, Masahiro Kawai, Richard Higgott, Richard Stubbs, 

Palánkai Tibor, Shujiro Urata stb.) publications, book or articles.  

 

3. The validation of the hypotheses 

 

1. Hypothesis: The East Asian economic integration has been primarily led by market 

forces. 

 

The first hypothesis can be verified relatively easily. For several decades, the East Asian 

economic integration has been shaped by market forces, namely production networks built 

up by (Japanese, South Korean, Taiwanese, Singaporean, Hong Kong, American, 

European) transnational corporations and trade in parts and components related to those 

networks. Unlike in Europe and North America, where the EU and the NAFTA have 

provided an institutional framework for the economic integration and helped its 

development, in East Asia strong regional institutions and comprehensive regional 

agreements have not been created to promote economic integration evolving in the 1980s.
4
 

By the time regionalism in the form of bilateral and plurilateral FTAs (except AFTA) 

started to appear in the 2000s, the East Asian region had been integrated by production 

networks significantly. In sum, we can suggest that economic integration in East Asia has 

strengthened without a free trade agreement and an investment agreement covering the 

whole region. (For lack of regionalism, multilateral (GATT/WTO) and unilateral (e.g. 

                                                 
4
 Moreover, later ASEAN+3 countries’ meetings on different levels and East Asia Summits have not 

established strong institutional system either. 
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unilateral reduction of tariffs, duty exemption in the export processing zones, liberalization 

of the FDI regime) liberalization arrangements could primarily support economic 

integration). However, bilateral and plurilateral FTAs can play an important role in giving 

further impetus to production networks and achieving their more effective functioning. But 

in detail, I will deal with this question in my second hypothesis. 

 

2. Hypothesis: Since 2000, free trade agreements (e.g. AFTA, ASEAN+1 FTAs) have 

contributed to the dynamic economic development of East Asia.  

 

The second hypothesis can be verified too, although the opinions of experts are different 

how important role bilateral and plurilateral FTAs can play in activating East Asian 

production networks and increasing the economic growth of the region. Since East Asian 

regional initiatives are relatively young, the effects of regionalism on economic integration 

and growth are worth examining in the case of ASEAN, because ASEAN represents the 

most advanced form of regionalism in East Asia. The Southeast Asian countries would like 

to establish the ASEAN Economic Community by 2015, which is a single market and 

production base with free movement of goods, services, investments, skilled labour, and 

freer flow of capital. The aim of the establishment of a single market and production base 

is to facilitate more effective functioning of the production networks in the ASEAN region 

and attract new foreign direct investments. The birth of agreements and initiatives 

promoting the economic integration within ASEAN region (AFTA, AFAS, AICO, AIA) or 

the speeding up of the realization of their objectives are related to the period between 1997 

and 2003, when because of the Asian financial crisis of 1997-1998 foreign direct 

investments in ASEAN fell back significantly or stagnated. Since 2003, the establishment 

of the single market and production base has been accelerated. During the global economic 

crisis ASEAN countries signed ATIGA and ACIA, which renew AFTA, IGA and AIA and 

contain new and more comprehensive commitments to create ASEAN Economic 

Community by 2015. The regional agreements and initiatives aforementioned have played 

an important role in the dynamic inflow of FDIs into ASEAN since 2003, which broke 

only temporarly in 2008 and 2009. In 2012, FDI inflows into ASEAN reached a record 

level. The regional agreements and initiatives have also contributed to the increase of the 

intraregional trade, which is obviously dependent on the production networks created by 

foreign direct investments. Although the ASEAN+1 FTAs have started to evolve only 

recently, they have already contributed somehow to the increase of the East Asia’s trade. In 
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addition, they have a scope that is wide enough to promote more effective fuctioning of the 

production networks. Meanwhile, the negotiations on creating a region-wide FTA (RCEP) 

have been started, which would result in more economic gains than the ASEAN+1 FTAs 

according to various modeling calculations and would be more favourable for the 

production networks and supply chains. 

 

3. Hypothesis: The rivalry between Japan and China simultaneously promotes and 

constrains the development of the East Asian regionalism. 

 

The third hypothesis can be verified with some modification. There is rivalry between 

Japan and China for the regional leadership. Both countries have promoted the 

development of regionalism. Japan has facilitated the financial cooperation in East Asia. 

China has promoted the proliferation of free trade agreements, since she was the first 

among Northeast Asian countries, which signed an FTA with the ASEAN. The rivalry 

between Japan and China does not limit the development of the East Asian regionalism, 

but rather slows it down (or diverts it from the original objectives). The historical disputes 

and the lack of trust between the two regional big powers have an negative influence on the 

development of the regionl cooperation. The disputes on the creation of a region-wide FTA 

were being drawn out for years. China promoted the establishment of the ASEAN+3 FTA. 

Japan supported the creation of the ASEAN+6 FTA. Finally, in 2013, the negotiations on 

the RCEP, which was recommended by the ASEAN, started. Now, China is interested in 

supporting the ASEAN+6 FTA, because she would like to create counterbalance to the 

increasing regional engagement of the United States (e.g. TPP). The slow development of 

the regional financial cooperation can be traced back to the rivalry between China and 

Japan. The multilateralization of the Chiang Mai Initiative has not been realized for years, 

since Japan and China could not agree on the size of the contribution. But during the global 

crisis a compromise was reached. Only with Hong Kong’s contribution, China’s 

contribution to the CMIM (multilateralized CMI) is equal to the size of Japan’s 

contribution. The creation of the ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), 

which is the surveillance unit of the CMIM, has also demanded a long period. China and 

Japan could not agree on the leadership of the unit. But, finally they reached a 

compromise. In 2011, AMRO could start to operate.  
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4. Hypothesis: The United States is the most important external (economic, political and 

security) factor influencing the development of the East Asian regionalism.  

 

The forth hypothesis can be verified relatively easily, if we review the United States’ 

system of relations with East Asia from 1945. The most obvious thing is in this system that 

the United States hampered the development of the East Asian regionalism several times. 

Economic and security tools helped the United States to reach her aims. After World War 

II, regionalism (similar to the West European regionalism) did not evolve in East Asia, 

mainly due to the US hegemon power’s commitment to bilateralism. Along an ideological 

line (communist – non-communist), the United States divided the East Asian region, where 

she created a system of strong bilateral relations with non-communist countries. The main 

elements of this bilateralism, which is often called ’San Francisco System’ in the literature, 

were the following: ’hub-and-spokes’ defence alliances and preferential trade (and foreign 

aid) agreements with the US. In the era of new regionalism, at the beginning of the 1990s 

Mahathir Mohamad, the Malay Prime Minister suggested the creation of the East Asian 

Economic Group (EAEG), which finally was not realized, because the United States, 

which was strongly interested in the development of APEC, discouraged it. Some years 

later, Japan recommended the creation of the Asian Monetary Fund, which was also 

circumvented by the US. In 2009, the United States announced a new Asia-Pacific 

strategy, which is aimed at strengthening her economic, political and security engagement 

with East Asia. The United States has been trying to create a new transregional 

architecture. On the one hand, she has renewed decades-old military alliances with some of 

the East Asian countries, and promised to create a larger military presence. In 2011, she 

became the member of the East Asian Summit which she would like to transform into a 

transregional security and political forum. (Among others, she wants to restrain China’s 

military power.). On the other hand, the United States has been trying to strengthen her 

economic relations with East Asia. She would not like to develop economic and trade 

relations in the framework of the East Asia Summit, but in the framework of the APEC. 

Outside of APEC, but not separately from its fuctioning, she would like to enhance 

transregional economic integraton through the Trans-Pacific Partnership (TPP). The TPP 

tries somehow to compete against the Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP), or at least, it divides the attention of those countries, which take part in 

negotiations of both regional initiatives. In the development of the East Asian regionalism, 

the East Asian countries’s export dependency on the US and in some cases, 
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military/security dependency on the US have always been great barriers. Nowadays, the 

situation is the same and the United States tries to take advantage of it. 

 

5. Hypothesis: The creation of a so-called East Asian Community as an institution for 

regional integration following the pattern of the EU can not be expected.  

 

The fifth hypothesis can be confirmed by several arguments. (1) One of the characteristics 

of the East Asian regionalism is that the relations among ASEAN and Northeast Asian 

countries have evolved rather in bilateral than in regional form, especially at the beginning: 

ASEAN+1 FTAs have been signed instead of a region-wide FTA, the CMI has expanded 

the former bilateral swap agreements among ASEAN countries. (2) Although, in the past 

several years, we can experience that the East Asian regionalism started to become 

’normal’ with the creation of the RCEP and the multilateralization of the CMI, we can not 

speak about the birth of the East Asian Community, because the RCEP and the East Asia 

Summit exceed the geographical border of East Asia. (3) This extra-regional characteristics 

we can understand easily, because the East Asian countries have strong economic, political 

and security relations and interests with extra-regional developed countries (with the US, 

in the case of political and security relations). (4) The ASEAN has a central role in the 

regionalism, although it has relatively smaller political and economic weight than 

Northeast Asian countries (Japan, China, South Korea) have, what can obviously hinder 

the creation of the East Asian Community.(5) Because of the lack of political commitment 

and trust (especially between the two big powers, Japan and China) strong regional, 

supranational institutions, which a community similar to the EU can be built on, have not 

been created. (6) However, policy-makers of East Asia like referring to the European-type 

regionalism in their announcements and regional agreements, we can surely state that 

because of historical, economic and political development of the region, East Asian 

countries will not establish a community following the pattern of the EU. 

 

4. The main research findings of the dissertation 

 

The main research results of the dissertation are the following: 
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(1) The East Asian economic integration has accelerated since only 1985. A strong 

economic interdependence among East Asian countries has evolved primarily due to the 

foreign direct investments and foreign trade. In East Asia the production networks of 

transnational corporations are the main integrating forces, which have created a high share 

of trade in parts and components in the intraregional trade. In East Asia intra- and 

interregional trade are strongly interrelated. The primary markets of the final goods, which 

are produced from parts and components representing a very high share in the intraregional 

trade, are the US and the EU. Two thirds of exports of final goods of East Asia leave the 

region and primarily go to the US and the EU.  

 (2) China has a central role in the East Asian economic integration. In the last decades, the 

accelerated East Asian integration was built up more and more around China. China has 

become the primary destination of intraregional FDIs and the primary regional (or global 

in many cases) trading partner for most of the East Asian countries. 

(3) The East Asian economic integration has been primarily led by market forces. But 

since 2000, FTAs have also contributed to strengthening the economic integration and the 

economic growth of the region. 

(4) The development of the East Asian regionalism has been diverted from the original 

objectives of 2002. The rivalry and conflicts between China and Japan play an important 

role in this diversion. 

(5) As one of the objectives of 2002, the creation of the East Asian Community (following 

the pattern of the European Community) has not been realized, albeit this objective has not 

been clearly defined. The East Asian Summit and the regional FTA (RCEP) initiated by 

ASEAN+3 countries exceed the geographical border of East Asia and cover India, 

Australia and New Zealand. 

(6) The ASEAN+3 countries have not created a region-wide free trade area. Instead of this, 

the Northeast Asian countries have preferred to sign ASEAN+1 FTAs. Since 2000, 

bilateral and plurilateral FTAs have proliferated rapidly in East Asia. The East Asian 

countries have signed several FTAs with countries inside and outside of the region. In East 

Asia, the multiple and often overlapping FTAs have created negative ’spaghetti bowl’ 

effects
5
 which (among others) encumber the utilization of preferences provided by the 

FTAs. It is expected that the regional FTA (RCEP) will be slowly created. But it is 

                                                 
5
 The ’spaghetti bowl’ effects primarily originate from the diverse tariff reduction schedules and rules of 

origin. 
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essential to eliminate the ’spaghetti bowl’ effects and it would promote a higher utilization 

of preferences of the FTAs. 

(7) The creation of a region-wide FTA would be more favourable (not only through the 

elimination of ’spaghetti bowl’ effects) for the regional production networks.  

(8) Although Taiwan and Hong Kong are active players in the East Asian regionalization, 

they have been out of the East Asian regional intergovernmental cooperation (ASEAN+3, 

EAS) and agreements (CMIM,
6
 RCEP) because of their special relation to China. 

(9) Since 2009, in the framework of a new Asia-Pacific strategy, the United States has tried 

to strengthen her decades-old economic and military/political relations with the East Asian 

region. The United States has endeavoured to enforce her own interests in the region, while 

taking advantage of the export dependency of the East Asian countries and the historical 

and territorial disputes among particular East Asian countries and has provided defence to 

military alliances (e.g. Japan, South Korea, Philippines etc.). The United States has been 

trying to create a new transregional architecture. In 2011, she became the member of the 

East Asian Summit which she would like to transform into a transregional security and 

political forum. She would not like to develop economic and trade relations in the 

framework of the East Asia Summit, but in the framework of the APEC. Outside of APEC, 

but not separately from its fuctioning, she would like to enhance transregional economic 

integration through the Trans-Pacific Partnership (TPP).  
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