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Előszó
Minden, amit el kell mondani, már elhangzott. De
mivel senki sem figyelt, mindent újra el kell mondani.
André Gide

A kínai-orosz kapcsolatokról az utóbbi időben sokat beszéltek, sőt
népszerűek, ha nem is divatosak. Ebben a tényben van némi logika. Olyan
objektív okok miatt, mint a két ország óriási területe, pozíciója és politikai
befolyása, földrajzi elhelyezkedése, valamint gazdasági és katonai
potenciálja, a kínai-orosz kapcsolatok az egyik legfontosabb világpolitikai
kérdés. A 2014-es látványos közeledésük óta azonban a kínai-orosz
kapcsolatok még nagyobb figyelmet kaptak, ami növeli az érdeklődést a
Moszkva-Peking dinamika kutatása iránt.
A kiadvány célja, hogy bemutassa Oroszország és Kína kifinomult
kapcsolatát a Szovjetunió felbomlásától (1991) a pekingi Selyemút Fórumig
(2017), és bemutassa a kapcsolatukban növekvő aszimmetriát. Megmutatja,
hogy az orosz-kínai kapcsolat pragmatikus, politikai "érdekházasság", amely
eszközként szolgál globális befolyásuk növelésére. Oroszország és Kína két
különböző világ, sőt talán két különböző civilizáció. Nem bíznak egymásban,
ez azonban nem akadályozza meg őket abban, hogy kapcsolatokat építsenek
ki és üzletet kössenek egymással. Így egy paradox, meggyőződésen alapuló,
ugyanakkor sikeres és stabil kapcsolatot alkotnak.
Az elmúlt két évtized meghatározó volt a Moszkva-Peking kapcsolatok
jellege szempontjából. A jelenkori történelemben először fordult elő, hogy
Oroszországnak egy nála erősebb Kínával kell szembenéznie - Peking
többdimenziós előnyre tett szert, és rangidős partnerré vált. Ez a könyv
bemutatja ennek a folyamatnak az eredetét, bemutatja, hogyan történt, és
előrejelzéseket ad a jövőre nézve. Kifejti, hogy Peking azt hajtja végre, amit
egy paradox kifejezéssel úgy jellemezhetünk, hogy "aszimmetrikus win-win"
menetrend: mindkét fél nyer, de Kína az, aki többet, sokkal többet nyer. A
könyv bemutatja ennek a helyzetnek a lehetséges következményeit "visszatérés a múltba" -, és azt állítja, hogy ennek az aszimmetriának ellenére
a kínai-orosz kapcsolatok erősek maradnak.
Ez a könyv a doktori disszertációm folytatása ("Növekvő aszimmetria.
Kínai-orosz kapcsolatok 1991-2011"), amely lengyelül "Niedźwiedź w cieniu
smoka" (A medve a sárkány árnyékában) címmel jelent meg1. Ez a
monográfia azonban a lengyel kiadáshoz képest olyan jelentős változásokon
ment keresztül, hogy önálló könyvvé vált - a könyv mintegy 35%-a
1

M.Lubina, Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014 [A medve a sárkány
árnyékában. Oroszország-Kína 1991-2014], Krakkó 2014.
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teljesen új. A 2015 és 2017 közötti időszakra vonatkozóan kiegészítettem a
leírást, és a könyv eredeti 623 oldaláról le kellett rövidítenem, ami arra
kényszerített, hogy rendszerezzem és szintetizáljam a tartalmat, és kiemeljem
a legfontosabb szempontokat. A könyv nemzetközi olvasóknak való
bemutatása megfosztott az egyik értékemtől - a lengyel kiadással ellentétben
ez nem az első könyv a kortárs kínai-orosz kapcsolatokról. Ezért át kellett
alakítanom a tartalmat, ki kellett iktatnom számos, a nemzetközi olvasók
számára jól ismert szempontot, és hangsúlyoznom kellett eredeti tézisemet: a
"visszatérést a múltba", a kínai-orosz kapcsolatok 17. századi modelljéhez.
Ezért ebben a könyvben a kínai-orosz kapcsolatokat a múltba való
visszatérésként fogom bemutatni. Bár a körülmények és a politikai
illemszabályok megváltoztak, ma nagyjából hasonló modell létezik. Ha
összehasonlítjuk a két ország 17. századi kapcsolatait a mostaniakkal, feltűnő
hasonlóságokat fedezhetünk fel. A legfontosabb, hogy Kína sokkal erősebb
ebben a viszonyban (mint a 17. században), Oroszország pedig elfogadja ezt
a tényt (bár csendben), és a lehető legtöbb lehetőséget kihasználva
ragaszkodik ehhez a helyzethez. Kína Oroszországgal szembeni politikája ma
a 17. századi mandzsu politika pragmatikus megfelelője, amely arra
összpontosít, hogy hosszú távú megállapodást kössön Moszkvával annak
érdekében, hogy az ne veszélyeztesse Kína politikáját. Ez az alku kínai
feltételek mellett jött létre, bár Oroszország számára is tartalmazott némi
előnyt. Ez tehát a 17. századi kapcsolati modell adaptációja: mindkét ország
profitál a kölcsönös kapcsolatokból, azonban Kína jobban profitál.
Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy egyesek talán nem találják ezt az
elképzelést különösebben innovatívnak; közhelyes azt mondani, hogy a
történelem ismétli önmagát. Mégis úgy vélem, hogy ennek a nagyon is
nyilvánvaló gondolatnak a kortárs orosz-kínai kapcsolatokra való
alkalmazása újdonság - legjobb tudomásom szerint ezt még senki sem tette
meg, legalábbis nem könyvben vagy szakfolyóiratban megjelent cikkben.
Könyvemben pedig megpróbálom bizonyítani azt a hipotézist, hogy az oroszkínai kapcsolatok visszatértek a kezdeti szakaszba. Végül is én is hiszek
abban - mint sok ázsiai -, hogy a világ gömbölyű, és a történelmi korszakok
ciklikusan alakulnak.
Ez a könyv az orosz-kínai kapcsolatokról folytatott tizennégy éves
tanulmányaim eredménye: először a Jagelló Egyetemen az orosz és a távolkeleti tanulmányok szakon, majd 2009-2010-ben egy pekingi ösztöndíj
keretében, valamint számos oroszországi (2004 óta több mint egy tucat) és
kínai (2006 óta évente) látogatás, és számtalan, a terület orosz, kínai és
nyugati szakembereivel folytatott beszélgetés során. Ezért a
köszönetnyilvánítások listája túl hosszú lenne, ezért csak azokra az
emberekre szorítkozom, akik támogattak ebben a kiadásban.
E könyv megírása lehetetlen lett volna családom, barátaim és kollégáim
támogatása nélkül. Szeretnék külön köszönetet mondani Sal- vatore Babones
professzornak a Sydney-i Egyetemről, aki meggyőzött arról, hogy ezt a
könyvet angolul adjam ki, és aki intellektuálisan és technikailag is segített
nekem ebben a munkában; Barbara Budrichnak, a kiadómnak, aki bízott egy
nemzetközileg ismeretlen fiatal lengyel kutatóban, és Marcin Grabowskinak a

Jagelló Egyetemről.
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Egyetemnek, amelynek támogatása nagyban hozzájárult e könyv
megjelenéséhez. Szeretném továbbá köszönetemet kifejezni a Jagelló
Egyetem Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Karának, amely néhány
forrást biztosított a könyv lektorálásához, Małgorzata Kmitának, aki
lektorálta a könyvet, valamint a három névtelen recenzensnek, akiknek a
munkámmal kapcsolatos észrevételei segítettek a munka tökéletesítésében.
A Jagelló Egyetemen folytatott kutatói pályafutásom során Adam W.
Jelonek professzor és Bogdan Góralczyk professzor mentorálásában
részesültem a Varsói Egyetemről. Hálával tartozom Roman Bäcker
professzornak, Joachim Diec professzornak és Mieczysław Smoleń
professzornak is. Beszélgetések Jacek Bartosiakkal, Andrzej Bolestával,
Adrian Bronával, Łukasz Fyderekkel, Stefan Hejnowiczcsal, Robert
Krzesajjal, Marcin Kaczmarskival, Piotr Leszczewiczcsal, Aleksandra
Łopińska, Patrycja Pendrakowska, Tomasz Pugace- wicz, Radosław Pyffel,
Jacek Raś, Karolina Schab, Chen Yurong, Li Fengling, Zhou Hong, Jiang
Shixue, Chong Pin Lin, Kong Tianping, Chen Xin, Shen Wei, Cheng Yuchin,
Li Zengwei, Deng Ketang, Cho Byoung-se, Fyodor Luky- anov, Oleg
Timofeev, Luka Ezerski, Sanat Kushkumbaev, valamint a Jagelló Egyetemen
tanító kollégáim jelentős hatással voltak arra, ahogyan az orosz-kínai
kapcsolatokat látom. Végezetül, sokat profitáltam a Moszkvában,
Szentpéterváron, Vlagyivosztokban, Pekingben, Harbinban, Guangzhou-ban,
Sanghajban, Hongkongban, Szöulban, Asztanában, Ashgabatban, Prágában,
Párizsban, Oxfordban és Washington D.C.-ben dolgozó kutatók és személyek
meglátásaiból.
E könyv megírása, ahogyan az egész pályafutásom is, lehetetlen lett volna
feleségem, Magdalena Kozłowska nélkül, aki nagy támogatóm, és aki
továbbra is az én nagy támogatóm.
végső inspirációs forrása annak, hogy mit jelent világszínvonalú kutatónak
lenni. Michał Lubina
Ez a könyv már befejeződött az 2016,utolsó kiigazítások májusban 2017
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Bevezetés
I.

Elméleti bevezetés

Ez a kiadvány az orosz-kínai kapcsolatok elemzése a politikatudomány és a
nemzetközi kapcsolatok elmélete szempontjából. A fejezet ismerteti a terület
jelenlegi szakirodalmát és elméleti megállapításait. Három megközelítés - a
politikai
neorealizmus, a
társadalmi
konstruktivizmus
és
az
aszimmetriaelmélet - eszközeit használja, és megpróbálja e hármat ötvözni. A
legfontosabb érv az, hogy az orosz-kínai kapcsolatok jelenlegi modellje a 17.
századi kapcsolataik mai megfelelője.
Oroszország és Kína hivatalos narratívája a kapcsolataikról a "hivatalos
optimizmus" mintáját követi, amit a kínaiak gei mianzi-nak, azaz "arcot
adni", "tiszteletet mutatni" nyilvánosan, "valakit túlzó módon komplimentálni" neveznének. Általánosságban a hivatalos nar- ráció "rendkívüli
átalakulásról tanúskodik" az orosz-kínai kapcsolatokban: "Az ősi ellentétek
és gyanakvások a jelek szerint átadták a helyüket egy páratlan
konvergenciának, amely több politikai programban is megjelenik". 2 Az
orosz-kínai kapcsolatok alakulása tehát "ritka esete annak, hogy két
szomszédos nagyhatalom javítja, majd egyenrangúan tartja kapcsolatait,
annak ellenére, hogy az egyik fontossága megnőtt, míg a másik nehéz és
fájdalmas birodalom utáni kiigazításon ment keresztül". 3 Ez a hivatalos
"stratégiai partnerség" narratíva úgy mutatja be az orosz-kínai kapcsolatokat,
mint amelyek "minőségileg eltérő jellegűek" a korábbi időszakoktól, és
amelyek "Oroszország és Kína közös érdekeinek összegyűjtésén" alapulnak. 4
Ez a "hivatalos optimizmus" természetesen reakciókat váltott ki a nemzetközi
tudományos körökből (bár ugyanilyen természetesen nem az orosz és kínai
tudományos körökből, amelyek kisebb-nagyobb mértékben követik
kormányaik "hivatalos optimista" vonalát), ahol a kínai-orosz kapcsolatokról
egy sokkal másabb kép uralkodik. Az orosz-kínai kapcsolatokról szóló
mainstream nemzetközi tudományos narratívában még mindig a neorealistikus feltételezésekre épülő pesszimista megközelítés dominál, amelyet
azonban természetesen más nézőpontok is megkérdőjeleznek.

2
3
4

B. Lo, A kényelem tengelye. Moszkva, Peking és az új geopolitika, London, Chatham
House, 2008, 1. o.
D. Trenin, Nagy-Európától Nagy-Ázsiáig? The Sino-Russian Entente, Carnegie Cen- ter,
09.04.2015.
M. Kaczmarski, Russia-China Relations in the Post-Crisis International Order, LondonNew York, Routledge, 2015, 24. o.
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1.

A neorealizmus és a konstruktivizmus között

A nemzetközi kapcsolatok elméletének fő iskolái - liberalizmus,
institucionalizmus, realizmus és konstruktivizmus (beleértve az angol iskolát
is) - közül nagyon könnyű megmondani, hogy melyik nem alkalmazható az
orosz-kínai kapcsolatokra: a liberalizmus. Bár mind Oroszország, mind Kína
a nemzetközi kapcsolatok liberális értelmezésének kifejezéseit használja
(kölcsönös függőség, kölcsönös előnyök, win-win stb.), ez csupán ködösítés.
A kínai és különösen az orosz politikaalkotás a liberális és intézményes
megközelítés archetipikus ellenpólusaként szolgálhat, mivel Moszkva és
Peking hevesen elutasítja az olyan átalakító fejlemények gondolatát, mint a
globalizáció, a demokratizálódás és a nemzetközi intézmények elterjedése,
amelyek mind - a liberális és intézményes iskolák szerint - a tartós béke
lehetőségét kínálják.5 Így csak a neorealizmusnak és a konstruktivizmusnak
marad hely.
A nyugati akadémiai körökben megfogalmazott kritikái ellenére ("senki
sem szeret egy politikai re- alistát")6 a neorealizmus továbbra is a domináns
politikai gondolkodásmód az orosz-kínai kapcsolatokban; Oroszország és
Kína külpolitikáját általában a közvetlen anyagi érdekek és a katonai
biztonság tompán realista szemszögéből vizsgálják. Ez valahol természetes.
A neorealista megközelítés tökéletesen megfelelőnek tűnik Oroszország és
Kína számára: "a moszkvai és pekingi uralkodó elit egy olyan realista
stratégiai kultúrában nevelkedett, amely a harc elemét hangsúlyozza egy
gyakran kegyetlenül versengő világban, ahol a hatalmi viszonyok dominálnak
az állítólagos egyetemes értékek rovására".7 A reálpolitika továbbra is a
politikai gondolkodás uralkodó iskolája Oroszországban, bár természetesen
helyi felfogásban, megfogalmazásban és diskurzusban testesül meg. 8 Az
orosz politikai gondolkodás, függetlenül attól, hogy milyen ideológiai
vászonnal, "a Realpolitik keretén belül inkluzívan működik" - az oroszok
mások cselekedeteit szinte csak geopolitikai szempontból veszik figyelembe. 9
Putyin és csapata, akárcsak szovjet elődeik, a világot zéróösszegű játékként
fogja fel (a kommunizmus és a kapitalizmus közötti verseny átadta helyét az
autoriter tradicionalizmus és a demokratikus liberalizmus közötti
versenynek), és hisznek a "nemzetközi politika időtlen jellegében": a Kreml
világképe, ahogy Bobo Lo nevezi, "neohobbesiánus vízió". A világ "idegen
és gyakran ellenséges hely, ahol az erősek boldogulnak, a gyengék pedig
vereséget szenvednek"; ez egy "kutyaszorítós világ", ahol a lenini "ki kit ver
meg" szabály diktálja a játékszabályokat, és ahol "nem lehet bízni mások jó
szándékában, hanem a saját építésére kell koncentrálni".
5
6
7
8
9

R. O. Keohane, A világpolitika elmélete: In: A neorealizmus és kritikusai, szerk. R. O.
Keohane. New York: Columbia University Press, 1986, 198. o.
R. Giplin, No One Loves a Political Realist, "Security Studies" 1996,no 5(1), 3. o. 3-26.
B. Lo, A kényelem tengelye...p. 176.
J. Collins et. all, Is Russia Ready for Change? Carnegie Moscow Center II2010,6.
M. Kaczmarski, Rosja na rozdrożu. Polityka zagraniczna Władimira Putina [Oroszország
a válaszúton. Vlagyimir Putyin külpolitikája], Warszawa 2006, 168. o.
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erő"; egy olyan világ, amelyet "éppúgy a verseny, mint az együttműködés
határoz meg; a kemény hatalom elsőbbsége; a nagyhatalmak központi
szerepe; és a geopolitika állandó fontossága", ahol a nagyhatalom "isteni
jog".10 Bizonyára Kína megítélése is ebben a reális perspektívában
helyezkedik el.11
Ami a kínaiakat illeti, mivel olyan hagyományokkal rendelkeznek, mint
Sun Zi és Han Feizi eszméi, a realizmus keresztapjainak nevezhetnénk őket.
Kínában, akárcsak Oroszországban, a politikai realizmus továbbra is a
politikai gondolkodás uralkodó iskolája, bár természetesen saját nyelvükön és
helyi megfogalmazásban12 fejezik ki: "Kína realista ország"13, de realizmusa
(ami leginkább a kínai stratégiai kultúrában érhető tetten, a nemzetközi
rendhez általában és különösen az USA-hoz való nulla összegű
hozzáállásával14) - sajátos, a múltba15 ágyazott, a morális vezetést ("morális
re- alizmus") 16és Kína egyediségét hangsúlyozó (még az IR elméletben is). 17
Ráadásul Kína hagyományosan a nemzetközi kapcsolatokban a realista
feltevések szerint cselekszik, de nem a nemzetközi rendszer objektív
struktúrájára, hanem egy sajátos történelmi stratégiai kultúrára alapozva - a
Realpolitik gyökerei Kínában eszmei és nem túlnyomórészt strukturálisak. 18
Bár Kína "nem illik bele" a realizmus19 nyugati felfogásába, mivel a
realizmus kínai és nyugati felfogása között jelentős különbségek vannak (pl.
a hierarchia dominanciája a kínai gondolkodásban, szemben a klasszikus
nyugati IR "anarchiájával").

10
11

12
13
14

15
16

17
18
19

B. Lo, Russia and The New World Disorder, London, Chatham House 2015, pp. xviii-xx,
14, 20 és 47. o.
М. Титаренко, Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и
другие страны Азии [The Geopolitical importance of the Far East. Oroszország, Kína és
a többi ázsiai ország], Москва 2008, 246. o.
Bár nem páratlan, lásd: F. Godement, Kortárs Kína: Between Mao and Market, Rowman
& Littlefield Publishers 2016, 217. o.
Shen Dingli, Az orosz együttműködés Kínával taktikai, nem stratégiai jellegű, "Global
Times", 27.06.2016.
F. Godement, Bevezetés, [in:] Kína és Oroszország: A Nyugat kijátszása? , ECFR,
05.11.2016.
G. Rozman, A kínai-orosz kihívás a világrend számára. National Identities, Bilateral
Relations, and East Versus West in the 2010s, Woodrow Wilson Center, Stanford
University Press 2014, 149. és 168. o.
Yan Xuetong, Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power, Princeton University
Press, 2010.
Yan Xuetong, Shijie quanli de zhuanyi: Zhengzhi lingdao yu zhanlue jingzheng [The Transition of World Power: Political Leadership and Strategic Competition], Peking 2015;
angol nyelvű áttekintést (interjú Yan-nal) lásd: Yan Xuetong sürgeti Kínát, hogy
határozottabb külpolitikát folytasson, "New York Times", 2016.02.09.
B. Creutzfeld, Qin Yaqing on Rules vs Relations, Drinking Coffee and Tea, and a Chinese
Approach to Global Governance, Tsingua Theory Talk #45, 2011.
A. I. Johnston, Kulturális realizmus: Stratégiai kultúra és nagystratégia a kínai
történelemben, Princeton University Press Princeton 1998.
Zheng Yongdian, Előszó, [in]: Kína és a nemzetközi kapcsolatok. The Chinese view and

the contribution of Wangu Gungwu, London-New York, Routledge 2010, p. xiii.
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működik)20, vagy a dominancia politikai/gazdasági/egyéb eszközökkel való
elérésének preferálása a katonai erővel szemben; és a kínai és orosz felfogás
közötti különbség is (a kínaiak kevésbé pesszimisták, mint az oroszok "az
emberi természetet és az ideális rend megvalósításának képességét illetően";
míg az utóbbiak szkeptikusak ezzel kapcsolatban, az előbbiek "a Da- tong Nagy Harmónia ismételt felhívását" teszik)21; mindazonáltal mindezen
fenntartások ellenére a kínai politikaalkotás is általában reálisnak
minősíthető.
Továbbá, még mindezen különbségek ellenére is van egy meta-megértés
Oroszország és Kína között filozófiai szinten: a politika természetének
felfogásában Kína és Oroszország szavak nélkül megértik egymást olyan
politikai filozófiai kérdésekben, mint a nemzetközi rend alapelvei (mint
például a be nem avatkozás és a szuverenitás feltétlen tiszteletben tartása). 22
A kínai reálpolitikai vízióban, akárcsak az oroszban, a világot a hatalomért
folytatott állandó küzdelem jellemzi, és az USA újra Kína fő ellenfele.23
A kínai-orosz kapcsolatok neorealista megközelítését Bobo Lo kiválóan
foglalta össze "A kényelem tengelye" című, sokat idézett könyvében. Szerinte:
A kényelem tengelye "a taktikai expedíciót stratégiai számításokkal és hosszú
távú kilátásokkal ötvözi (...) Ez azonban nem "tengely abban az értelemben,
hogy bimbózó politikai-katonai szövetség" az ellentmondásos okok miatt (...)
ez egy tengely, amely valós és vélt szükségszerűségből, nem pedig
természetes hajlamból született (...) a kapcsolat pontosan azért működik, mert
expedícióra, pragmatizmusra és nem kis mértékben cinizmusra épül"". 24
E narratíva szerint az orosz-kínai közeledés nem közös stratégiai
elképzelésen vagy kölcsönös értékeken, hanem közös érdekeken alapul, mind
politikai, mind gazdasági téren. Dmitrij Trenin azt írja, hogy a retorikával
ellentétben Oroszország és Kína között nincs barátság: "Az orosz-kínai
csúcstalálkozókon soha nem volt a cama- raderie szelleme (...), de a
csúcstalálkozók kivétel nélkül üzleti jellegűek és eredményorientáltak (...) A
kínai-orosz hivatalos érintkezésben az udvariasság a norma, míg az
őszinteség ritka és értékes tulajdonság." A kínai-orosz hivatalos
érintkezésben az udvariasság a norma, az őszinteség pedig ritka és értékes
tulajdonság.25 A kölcsönös bizalom hiányában a kínai-orosz kapcsolatok "a
pragmatikus és opportunista együttműködés példája - valós, de sekélyes".26
Így ezek
20
21
22
23
24
25

26

James C. Hsiung, A re-appraisal of Abrahamic values and neorealist IR theory: from a
Con- fucian-Asian perspective, [in:] Ibid., p. 18.
G. Rozman, The Sino-Russian Challenge..., p. 64.
M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 6.
Lásd Yan Xuetong írásait, pl. Ancient Chinese Thought..., 199-223. o.; 229. o.; 229- 252.
B. Lo, A kényelem tengelye..., 54-55. és 131. o.
Д. Тренин, Верные друзья? Как Россия и Китай воспринимают друг друга, Carnegie,
VI (12012,az angol nyelvű változatot lásd: True Partners? How Russia and China see
each other).
L. Jakobsen, P. Holtom, D. Knox és Jingchao Peng, China's Energy and Security Relations with Russia. Hopes, Frustrations and Uncertainties, SIPRI policy paper
Stockholm29, 2011, 3-5. o., SIPRI Policy Paper Stockholm 2011.
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sőt, talán még "baráti ellenségek" is: barátok és ellenségek egyszerre, ahogy
Minxin Pei fogalmazott.27
A "kényelem tengelye", vagy pesszimista narratíva azt állítja, hogy ez a
kapcsolat Oroszország és Kína számára egyaránt kényelmes: mind
belpolitikai, mind nemzetek közötti okokból. Oroszország számára ez
biztonsági érdekeket és globális geopolitikai ambíciókat szolgál. Megerősíti
az orosz Távol-Kelet biztonságát ("tartsd közel a barátaidat, tartsd közelebb
az ellenségeidet"), és "a legprimitívebb (...) értelemben ez egy "anti-reláció",
amelyet a semlegesítés vagy negligálás vágya vezérel". 28 Általánosságban
azonban ez a narratíva azt állítja, hogy ez a partnerség még a 2014-es
közeledés után is korlátozott: ez egy "stratégiai kényelmi partnerség pragmatikus, számító és korlátozott".29
Bár a pesszimista narratívában Oroszországot Kína fontos, bár másodlagos
és korlátozott partnernek tekinti - "általában véve a kínaiak Oroszországgal
szembeni hozzáállása ötvözi a közép-királysági hautert, a pragmatizmust és a
cinizmust30" -, mégis azt állítja, hogy a kínaiak nagyon "óvatosak, hogy ne
ingereljék Oroszországot", mert "nem akarják arra ösztönözni, hogy
agresszívebbé váljon Kínával szemben".31 Kétoldalú kapcsolataik minden
hiányossága ellenére "Oroszország és Kína egymás stratégiai hátországa".32
Ez a megközelítés jól illeszkedik Kína általános politikájához, a "béke a
határokon" politikájához: a szomszédokkal való baráti kapcsolatok
fenntartásához. Ennek köszönhetően Kína biztosítja északi szárnyát, és nem
kell e terület biztonsági kérdéseivel foglalkoznia, és a legfontosabb
kérdésekre koncentrálhat, mint például Tajvan, a Dél-kínai-tenger vagy az
USA-val való kapcsolatok. Ezért van az, hogy mindkét oldalon a kényelmi
tengely az érdekeken, nem pedig az ideológián alapul. 33 Ez a "kényelmi
tengely narratíva" implicite vagy néha explicit módon hangsúlyozza az oroszkínai kapcsolatok neorealista magyarázatait.
Az orosz-kínai kapcsolatoknak ezt a domináns, neorealista perspektíváját
megkérdőjelezték azok a kutatók, akik a társadalmi konstruktivista szemlélet
eszközeit használták (amely a cselekvéseket és döntéseket befolyásoló
értékekre és elképzelésekre fordít figyelmet).34 Craig Nation writes that
“Sino-Russian relationship should be per- ceived as something more than ‘an
axis of convenience’ plagued by ‘fear, anx-

27
28
29
30
31
32
33
34

Minxin Pei, Kína és Oroszország: Oroszország: Örökké legjobb barátok? , "Fortune",
28.03.2013.
B. Lo, A kényelem tengelye..., pp. 3-44.
Idem, A Wary Embrace. Mit jelent a kínai-orosz kapcsolat a világ számára, Iowy Institute
Papers, 2017.04.03.
Idem, The Axis of Convenience..., p. 3.
Д. Тренин, Верные друзья..., p. 20.
Yu Bin, Russia Says "No "to the West and "Sort of "to China, "Comparative Connections"
2007, 9. kötet, 1. szám.
B. Lo, A kényelem tengelye ..., p. 6.
A konstruktivizmusról bővebben lásd: A. Wendt, Social Theory of International Politics,
Cambridge University Press 2000, Idem, Constructing international politics, "International

Security" 20, p. 71-81.
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iesség és bizalmatlanság", amely végső soron "másodlagos jelentőségű"; ha a
konvenciót az érdekek pragmatikus követéseként határozzuk meg, akkor
valójában az államtudomány lényegéhez érkeztünk - a kínai-orosz kapcsolat
nem egy szentséggel felszentelt házasság"."35 A kínai elit rámutat arra, hogy ahogy Yu Bin fogalmazott - az Oroszország és Kína közötti "gyakori
nézeteltérések, sőt összehúzódások" nem befolyásolják a kapcsolatukban
uralkodó általános jó hangulatot: "Az, hogy ideiglenesen nem sikerül lezárni
a konkrét együttműködésről szóló tárgyalásokat, vagy nehézséget okoz
valaminek a megvalósítása, nem ingatja meg a kétoldalú kapcsolatok
egészét".36 Dmitrij Trenin azt írja, hogy Oroszország és Kína elfogadta a
"soha nem egymás ellen, de nem feltétlenül mindig egymás mellett"
formulát; ami lehetővé teszi számukra, hogy "a szilárd partnerségre
helyezzék a hangsúlyt ott, ahol az érdekeik találkoznak, kerüljék a
konfliktusokat ott, ahol nem, és sok rugalmasságot engedjenek meg ott, ahol
az érdekek csak részben fedik egymást; Oroszország és Kína valószínűleg
soha nem lesz teljes szövetséges; a fontos az, hogy irtóznak a kölcsönös
ellenségeskedéstől, és úrrá lettek a különbözőségeiken". 37 Alekszandr
Gabujev szavaihoz csatlakozik, amikor Oroszországot és Kínát "stratégiai
előnyökkel rendelkező barátoknak" nevezi.38 Marcin Kaczmarski szerint a
2008-as válság utáni időszakban "az orosz-kínai kapcsolatok eltértek az
előzetesen várt mintától, és nem feleltek meg a hatalmi politika logikájának;
ahelyett, hogy megfordult vagy összeomlott volna, Moszkva és Peking
közötti közeledés inkább fellendült, és az együttműködés új területekre
terjedt ki"; továbbá Oroszország nem védekezett Kína ellen, és nem
egyensúlyozta ki annak felemelkedését, hanem a szorosabb együttműködést
és a még egyenlőtlenebb kapcsolatot választotta - "az együttműködésben elért
áttörések túlságosan átalakították a kapcsolatot ahhoz, hogy "geopolitikai
kényelemként" lehessen kezelni.'"39 Ez az érvelés rámutat arra, hogy a 2008as válság után a növekvő aszimmetria és a Peking javára történő anyagi erő
kiszélesedése ellenére ez nem vezetett feszültségekhez vagy az
együttműködés korlátozásához, hanem csak felgyorsította a két ország
közeledését - Moszkva és Peking "elkerülte a Thuküdidész-csapdát".40 Éppen
ezért az orosz-kínai kapcsolatoknak csak a stratégiai kölcsönhatások (nemzeti
érdekek, az USA-ra adott geopolitikai válasz vagy a hatalom kivetítése)
szempontjából történő elemzése nem elegendő - "nem magyarázza meg, hogy
Moszkvának és Pekingnek hogyan sikerült megbékélnie az egyre inkább
kiegyensúlyozott hatalmi viszonyokkal; a reálpolitikai megfontolások nem
magyarázzák Oroszország Kínától való növekvő függőségét (...) nem
magyarázzák meg, hogy Oroszország miért döntött úgy, hogy alkalmazkodik
a kínai viszonyokhoz.

35
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az anyagi hatalom új elosztására, és nem magyarázzák meg azt sem, hogy
Kína miért döntött úgy, hogy stratégiai visszafogottságot gyakorol
szomszédjával szemben."41
Ezért ez az ellentétes narratíva az Oroszország és Kína közötti "békés
hatalmi átmenet" fogalmát javasolja, ahol "Oroszország fokozatosan
alkalmazkodott a hatalmi eltolódásokhoz, míg Kína önmérsékletet
tanúsított".42 Ez a folyamat, amely az energetikai együttműködésben, a
fegyverkereskedelemben, a közép-ázsiai "protektorátusban" és Moszkva
kelet-ázsiai sinocentrikus politikájában látható, viszont növelte a már
meglévő hatalmi aszimmetriát Peking javára, és Moszkvát sokkal
sebezhetőbb partnerré tette. Oroszország bizonyos értelemben felhagyott a
kínai befolyás ellensúlyozására tett (2008 előtt nyilvánvaló) kísérleteivel, és
beletörődött a kínai dominancia valóságába. E narratíva szerint ennek a
politikai döntéshozatalnak a legfontosabb oka abban a társadalmi tényben
rejlik, hogy az orosz elit miként olvasta Kína szándékait: "Úgy tűnik, Kína
azzal győzte meg Moszkvát jóindulatú szándékairól, hogy önmérsékletet
tanúsított az Oroszországgal szemben végrehajtott politikában"; bár Kína
nehéz partner lehet a gazdasági projektekben, Peking tartózkodik attól, hogy
előnyét kihasználva politikai engedményeket szerezzen Moszkvától - így
tudta Kína elhitetni az orosz elittel, hogy jó szándékai vannak. 43 A narratíva
lezárásaként Oroszország nolens volens elfogadta a kínai privilégiumot, és
igyekezett azt a lehető legnagyobb mértékben kihasználni az orosz érdekek
érdekében.
Ez a két narratíva (a neorealista és a konstruktivista) nem éppen ellentétes...
dikció, sőt, inkább kiegészítik egymást, mint ellentmondanak egymásnak. Ez
a könyv ezt a két fent említett narratívát próbálja ötvözni: a "kényelmi
tengely" pesszimista neorealista megközelítését a mérsékelten optimista
konstruktivista "hatalomátmenet" megközelítéssel. Ez az eklektika már a
könyv címében (közvetlen utalás a "kényelem tengelyére") és alcímében
(utalás az "optimista narratívára") is tükröződik, szándékosan történik, és
legalábbis bizonyos értelemben intellektuálisan egészségesnek szánták.
Ahogy a taoizmusban, ahol a szélsőségek találkoznak és kiegészítik egymást,
úgy itt is összekapcsolható ez a két narratíva az orosz-kínai kapcsolatokról.
Ezt a két megközelítést azonban még tovább kell kiegészíteni: az
aszimmetriaelmélettel.

2.

Az aszimmetrikus win-win

A kínai-orosz kapcsolatok esettanulmánya az aszimmetriaelmélet
segítségével kezelhető, amely az államok közötti egyenlőtlen hatalom
alapvető valóságát és a hatalom változóinak az államok politikájára gyakorolt
hatását magyarázza. Koncepcionálisan, az aszimmetriaelméletnek
megfelelően a Kína és Oroszország közötti aszimmetria többféleképpen
írható le. Az első természetesen a Lowell Dittmer által megfogalmazott
41
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"pozitív aszimmetria" modellje, amelyet gazdasági függőség, de nem
ellenségeskedés jellemez (mint az ő "negatív aszimmetriájában"), ahol a fő
kedvezményezett (Kína) folyamatosan becsapja vagy kényszeríti a kisebb
kedvezményezettet (Oroszország), míg a kisebb kedvezményezett szemet
huny felette, mert azt hiszi, hogy ez átmeneti szükségszerűség. 44 Sőt,
Ditmmer hidegháborús háromszögmodellje a három nagyhatalom 45 "stabil
házassági" kapcsolatáról is módosítható a pre- sent kapcsolatokra, hiszen
most a két szereplő (Oroszország és Kína) között barátság, a harmadik féllel
(Oroszország-USA, Kína-USA) szemben pedig ellenségeskedés áll fenn.
Dittmer modelljét a mai viszonyokhoz igazítva módosította Brantly Womack,
aki saját aszimmetrikus elméleti keretrendszerét javasolta. Szerinte az
államok közötti "normális" kapcsolatok nem szimmetrikusak és nem
hegemónok, hanem inkább megállapodások átfogó mátrixát alkotják, ahol az
autonómiát és a tiszteletet inkább fokozatosan, mint teljes strukturális
váltásokban cserélik ki. Itt a dominancia és az alárendeltség helyett a
"kialkudott hierarchia" a leggyakoribb norma, míg a tisztelet elismerése a
tiszteletért (AFD) az egyenlőtlen államok közötti háború stabil alternatívája.
Ez az AFD-paradigma a következő logika szerint működik: az erősebb ország
(itt: Kína) leleményesebb, de kevésbé elkötelezett a konkrét eredmények
elérése iránt a kétoldalú kapcsolatokban, míg a gyengébb ország
(Oroszország) sebezhetőbb, ezért éberebb a fenyegetésre és elkötelezettebb a
túlélés iránt.46 Ezért Oroszország és Kína beleillene Womack "normalizált
aszimmetria" kategóriájába. Az orosz-kínai kapcsolatok aszimmetrikusak
(Peking javára), de az aszimmetria a nemzetközi kapcsolatokban nem
feltétlenül jelenti azt, hogy az erősebb partner uralja a gyengébbet, vagy hogy
a gyengébb reménytelen. A Womack-féle "normalizált aszimmetriában" a
viszony nem harmonikus, de mindkét fél bízik abban, hogy alapvető érdekei
és a kölcsönös előnyökkel kapcsolatos elvárásai teljesülnek. 47 Végül az
Oroszország-Kína viszony Krystof Kozáks aszimmetrikus opció modelljével
írható le. Mindkét fél "nyitott" módon viszonyul egymáshoz, ami a kétoldalú
kérdések együttműködő megoldását jelenti. Kína mint az erősebb partner a
stabil aszimmetrikus kapcsolat előmozdítása érdekében cselekszik, tudva,
hogy Pekingnek mint erősebb partnernek az a felelőssége, hogy
minimalizálja a téves felfogást és növelje a részvételt a gyengébb partnerrel
való kapcsolattartásban; és hogy előmozdítsa az önkéntes tiszteletet ahelyett,
hogy

44 L. Dittmer, A stratégiai háromszög: World Pol- itics 33, no. 4 (1981. július), 485. o.
45 Ibid., p. 488.
46
B. Womack, Kína az egyenlőtlenek között: Aszimmetrikus külkapcsolatok Ázsiában,
Szingapúr: 372-403. o., World Scientific Publishing Company, 2010.
47
A "normalizált aszimmetria" kifejezés Brantly Womack, Idem, Asymmetry and Systemic
Misperception című könyvéből származik: Kína, Vietnam és Kambodzsa, "The Journal of
Strategic Studies", 26. kötet, 2. szám, 2003. június, 96-100. oldal.
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az ellenállással szemben.48 Így mindezek a javasolt kategóriák hangsúlyozzák
az Oroszország és Kína közötti kapcsolatok meglehetősen optimista állapotát
- annak ellenére, hogy aszimmetrikusak, erősek.
Az "aszimmetrikus win-win" kifejezés természetesen a kínai win-win
diplomácia egyik híres szlogenjére utal. Kína szereti a más országokkal való
interakcióit kölcsönösen előnyös kapcsolatnak és a különböző országok
közötti együttműködésnek beállítani, amely a békés együttélés öt elvén, a
kölcsönös bizalmon, a kölcsönös előnyökön, az egyenlőségen és az
együttműködésen stb. alapul.49 A valóságban azonban általában Kína az, aki
a legtöbbet nyer (bár partnerei nem feltétlenül veszítenek, csak kevesebbet
nyernek). Ugyanez a helyzet Oroszország esetében is. Ahogy ez a könyv
megpróbálja bemutatni, mindkét fél nyer, de Kína az, aki többet, sokkal
többet nyer. Mivel Kína határozza meg a kétoldalú kapcsolatok napirendjét,
ezek a kapcsolatok leginkább a kínai igényeket és elképzeléseket tükrözik. Ez
az oka annak, hogy Kína következetesen, lépésről lépésre arra kényszeríti
Oroszországot, hogy a kínai gazdaság nyersanyagipari függelékévé váljon.
Bár ez nem hátrányos Oroszország számára - Moszkva pénzt kap a
nyersanyagaiért -, Kína mégis többet nyer ebből a kapcsolatból,
köszönhetően a kétoldalú, aszimmetrikus kapcsolatok kínai dominanciájú
napirendjének.
Ezt a Peking javát szolgáló aszimmetriát a kínai stratégiai és politikai
hagyományokon keresztül kell szűrni, amelyek Szun Ziig nyúlnak vissza. Itt
a hangsúlyt a pszichológiai módszerekkel és a közvetlen összecsapás
elkerülése révén elért győzelmekre helyezik. A saját politikai és pszichológiai
pozíció türelmes kiépítését részesítik előnyben, hogy az ellenfelet tudatos
lemondásra bírják (a legnagyobb győzelem a harc nélkül való győzelem). A
győzelem nem a fegyveres erők diadalát jelenti, hanem a végső politikai
célok végső teljesülését. Az ellenfél kihívása helyett jobb, ha kényelmetlen
helyzetbe kényszerítjük. A cél a győzelem közvetett elérése, az ellenféllel
szemben megtévesztés és manipuláció alkalmazásával, hogy minimális
veszteségekkel és kockázatokkal megragadjuk erőforrásait. Oroszország,
mint az erősebb partnerrel szemben gyengébb állam, két fő politikával
válaszolhat: a bandázás vagy az egyensúlyozás.50 Moszkva következetlenül
viszonyult Kínához, hiszen egyik politikáról a másikra váltott1991,; végül
azonban 2014 után a bandwagon-stratégiát választotta, és úgy döntött, hogy a
Kínával való együttműködésből a lehető legtöbbet kell kihoznia a kínai
feltételek mellett. Így Oroszország hallgatólagosan elfogadta a hatalmi
aszimmetriát.

48

49

K. Kozák, Szembenézés az aszimmetriával: Understanding and Explaining Critical Issues
in U.S.-Mexi- can Relations, előadás, International Studies Association Annual2010
Conference, New Or- leans, LA, idézi: Understanding and Explaining Critical Issues in
U.S.-Mexi- can Relations: R. J. Basaldú, Two Eagles, One Dragon: Aszimmetrikus elmélet
és az USA, Kína és Mexikó közötti háromoldalú kapcsolatok, kiadatlan MA-dolgozat,
Baylor University 2011, 64-68. és 122. o.
A win-win diplomacy kifejezés szinte minden kínai nyilatkozatban megjelenik; a szlogen

50

közelmúltbeli használatáról lásd: Xi új diplomáciája "kínai megoldásokat" kínál, "China
Daily". 11.05.2016.
S. Waltz, Theory of International Politics, Reading, Mas. 73. o1979,.; J. Mearsheimer2001
, The Tragedy of Great Power Politics, New York, 162-163. o.
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(bár természetesen a nyilvánosság előtt mindkét állam az egyenlőség
illúzióját kelti), és ennek megfelelően alkalmazkodott.

3.

Az érv: Század, mint a kínai-orosz
kapcsolatok modellje

A könyv fő érve - miszerint az orosz-kínai kapcsolatok visszatértek a
múltbeli állapothoz - a realista hagyományból ered, amely "inkább a
történelmi precedensre, mint az elvont elvekre apellál", és elutasítja "azt a
modernista előítéletet, amely magától értetődőnek veszi a jelen
felsőbbrendűségét a múlttal szemben".51 Másrészt éppen ez az érvelés épül a
történelmi precedensre - a 17. századi Oroszország és Kína modus vivendijára, amely stabil és békés kapcsolatokat prognosztizált -, ami egy
meglehetősen optimista forgatókönyv, éppen a konstruktivista szellemben.
Más szóval, ez a könyv elmagyarázza, hogy a jelenlegi orosz-kínai
"hatalomváltás" nem újdonság, hanem visszatérés a 17. századi eredeti
helyzethez.
Kína először a 13. században szerzett tudomást Oroszországról. Akkor a
mongolok, akik korábban már megszállták Ruthéniát, orosz foglyokat hoztak
Pekingbe, a Jüan-dinasztia (1271-1368) akkori fővárosába.52 Az első
információk Kínáról körúton jutottak el Oroszországba - brit kereskedők
révén, akik rövidebb utat akartak találni Kínába. A britek nyomása és a Kína
gazdagsága iránt felébredt képzelet hozzájárult ahhoz, hogy 1618-ban Ivan
Petlin kozák vezetésével kiküldték az első orosz felderítő missziót Kínába. Ez
inkább hírszerző misszió volt, mint diplomácia - ez magyarázza, hogy Petlin
miért nem hozott ajándékot, és - ennek következtében - miért nem fogadta a
császár.53 Ennek ellenére Vangli császár két levelet írt a cárnak. Sajnos a
Kremlben senki sem tudott kínaiul olvasni, így a levelek az archívumba
kerültek, és ott maradtak.57.. évekig.54 A kétoldalú kapcsolatok
kialakításának első esélye kudarcot vallott. Senki sem törekedett rá.
A következő kapcsolatfelvétel sokkal kevésbé barátságos légkörben
zajlott: a szibériai orosz hódításokhoz kapcsolódott. Szibéria orosz
gyarmatosítása és
51
52

53

54

Ibid.
А. Д. Воскресенский, Китай и Россия в Евразии. Историческая динамика политич е с к и х взаимовлиянии [Kína és Oroszország Eurázsiában. A politikai kapcsolatok
történelmi dinamizmusa], Москва 2004, 405. o.
Русско-китайские отношения в XVII в. т.1 1608-1683 [Az orosz-kínai kapcsolatok a
XVII. században, 1608-1683], ред. В. С. Мясников, Москва 1969, pp. 10-64; В.С.Мясников,Договорными статьями утвердили.Дипломатическая история русскокитайс- кой границы XVII-XX вв. [A tárgyalások rendeződtek. Az orosz-cseh határ
diplomáciai története a 17-20. században],Хабаровск 1997,pp.6-165.
M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego [Az Orosz Birodalom története], Warszawa
2000 (a lengyel ford: М. Я. Геллер, История Российской империи. В трех томах,
Москва, "МИК" 1997), 245. o.

22

Az Amur konfliktushoz vezetett a Csing-dinasztiával, amelynek Mandzsúria
volt a hazája.55 Szibéria gyarmatosításában vezető szerepet játszott Jerofej
Habarov - orosz felfedező, gyarmatosító, üzletember és hódító. Az ő
expedíciói jelzik az orosz és a kínai érdekek első összecsapását.56 Az első
menetet Peking nyerte, amely olyan hadsereget küldött, amely
megsemmisítette Habarov utódjának - Sztepanovnak - csapatait, és kiűzte az
oroszokat az Amur-vidékről. Ez azonban nem vetett véget a vándorlásnak
ezeken a területeken, egyszerűen maga a vándorlás változtatta meg jellegét ez most már többnyire egyéni kalandorok, szökevények és felfedezők
tevékenysége volt, köztük olyan extravagáns figuráké, mint egy lengyel,
Nicefor Czernichowski (Nikifor Csernigovszkij). 57 Közben megtörténtek az
első sikertelen diplomáciai kísérletek Moszkva és Peking között. A kudarc
oka a nemzetközi viszonyok eltérő értelmezése volt. A kínaiak a
sinocentrikus rendszer waifanra alapozták nézeteiket, amely kizárta az
államok közötti egyenlőséget és feltételezte Kína "természetes"
felsőbbrendűségét más államokkal szemben. Az oroszok viszont az európai
hagyományra, az oldalak egyenlőségére és az államok közötti horizontális
kapcsolatokra próbálták alapozni kapcsolataikat. Ezért nem sikerült az első
hivatalos kínai nagykövetnek, Bajkovnak elismerést szereznie. Azért küldték
el, mert elutasította a koutou ges- ture végrehajtását. Hosszas huzavona után a
mandzsu udvar végül úgy döntött, hogy Bajkov "nem fordult a civilizáció
felé", és követsége teljesen megbukott.58
A kereskedelmi kapcsolatok sikeresebbek voltak. Az Oroszországból érkező
kereskedelmi karavánok
főként szőrméket hoztak, és azokat aranyra, drágakövekre és teára cserélték.
Kezdetben az orosz jelenlét az Amur mentén nem zavarta a kereskedelmi
kapcsolatokat, egészen addig, amíg 1670 körül "a mandzsuk nem tudták
azonosítani a kozákokat a moszkvai misszióval".59
55
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В. С. Мясников, Н. Р. Шепелева, Империя Цин и Россия в XVII - начале XX в. [A
Csing Birodalom és Oroszország, XVII. század - XX. század eleje], [in:] Китай и соседи
в новое и новейшее время [China and Its Neighbours in the Modern and Contemporary
Times], ред. С. Л. Тихвинский, Москва 1982, pp. 34-89.
Habarov felfedezései kulcsfontosságúak a további orosz-kínai kapcsolatok szempontjából.
Az orosz hisztérikusok azt állítják, hogy ezek eredményeképpen a (mai) orosz Távol-Kelet
Oroszországhoz került; a kínaiak számára Habarov akciója idegen agressziónak minősül a
birodalomhoz tartozó területek ellen. A valóságban ezek a területek nem tartoztak
senkihez, de Peking sajátjának tekintette őket. В. С. Мясников, Н. Р. Шепелева, op. cit.,
38. o.; А. Д. Воскресенский, op. cit., pp. 223, 408-410.
A lengyel Nicefor "Jaxa" Czernichowski (Csernigovszkij) lenyűgöző példája volt az
európai kalandornak a Távol-Keleten; de facto független hercegséget alapított az oroszkínai határon, amelynek fővárosa Albazin/Jaxa volt. Idővel azonban Czernicsovszkij
megadta magát a cárnak; ez orosz-kínai konfliktushoz vezetett, E. Kajdański, Długi cień
Wielkiego Muru. Jak Polacy odkrywali Chiny [A Nagy Fal hosszú árnyéka; Hogyan
fedezték fel a lengyelek Kínát], Warszawa 2005, 218-225. o.
M. Mancall, Oroszország és Kína. Their Diplomatic Relations to 1728, Harvard University
Press 1972, 51. o.
"A világföldrajzról alkotott macsu fogalmak a legjobb esetben is homályosak voltak (...)A
mandzsuk, akik annyira tudatában voltak a kontinentális és a tengeri hatalom közötti

különbségnek, bizonyára elhitték, hogy a kozákok országa a tengeren túl van (...) A
kozákoknak tengeri hatalomnak kellett lennie,
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Csak amikor a mandzsu udvar felfedezte, hogy a kozákok a cár alattvalói (ez
nagyjából akkor történt, amikor Albazin Czernichowski alatt átállt az orosz
oldalra), a kereskedelmi kapcsolatokat megszakították, míg az orosz jelenlét
elhúzódása ahhoz a döntéshez vezetett, hogy végleg megoldják az orosz kolonizáció kérdését. Moszkva 1676-ban követséget küldött Pekingbe Nyikolaj
Milescu (más néven Spatharius vagy Spafari) vezetésével. 60 A mandzsuk egy
ultimátumhoz hasonlító javaslatot tettek neki: kereskedelmi és kereskedelmi
előnyök, cserébe az Amur-vidékről való kivonulásért és Albazin
visszaadásáért. Milescu megpróbált manőverezni, de diplomáciai tehetsége
ellenére a követség kudarccal végződött.61 A háború elkerülhetetlenné vált.
Ebben az összecsapásban Oroszországnak nem volt esélye. A Moszkvától
való óriási távolság, a kommunikáció hiánya, a szűkös népesség és ami a
legfontosabb - a számtalan kozák sereg nem volt ellenfél a régóta tervezett és
jól előkészített kínai hadjáratnak. Mindez 1685-1686-ban Kína győztes
háborújához vezetett. Peking győzelme utat nyitott az 1689-ben
Nercsinszkben megkötött kiegyezésnek.62
E szerződés szerint - amelyet egyenlő államok írtak alá (ami önmagában is
jelentős változás volt az európai államokkal szembeni kínai politikához
képest; Oroszország volt tehát az első külföldi ország, amely egyenlő
szerződést írt alá Kínával63) - az Amur-medence mandzsu kézben maradt,
míg Albazint le kellett rombolni és el kellett hagyni. Oroszország megtartotta
a Bajkál-vidéket és az Okhotszki-tenger melletti területeket.64 Az oroszok az
engedményért cserébe kereskedelmi kiváltságokat kaptak, amelyeket
hamarosan
hatékonyan
használtak
ki.65
Ez
tehát
egy
kényszerkompromisszum volt, amelyet kínai feltételek mellett közvetítettek.
A nercsinszki szerződés és annak későbbi, 1727-ben Kjakhtában történt
módosítása indította el az úgynevezett "nercsinszki rendet", vagy a
nercsinszki/kjakhtai szerződéses rendszert - a kínai-orosz kapcsolatok sajátos
modelljét. Ennek lényege az volt, hogy Oroszország,
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a Moszkvából érkező, szárazföldön át érkező küldetéseknek kontinentális eredetűnek
kellett lenniük; Pekin számára nem volt ok arra, hogy a kettőt bármilyen módon rokonnak
tekintse", Ibid., 34. o..
Ibid., p. 50.
Ibid., p. 100.
Ez természetesen egy kényszerű kompromisszum volt. Az orosz források szeretnek
rámutatni, hogy a kínai kitelepülést 12.000 katona kísérte, míg az oroszokat csak 1400-an.
Ez pszichológiai és fizikai nyomást gyakorolt, ami orosz engedményekhez vezetett,
Русско-китайские отношения в XVII веке. Материалы и документы [Az orosz-kínai
kapcsolatok a XVII. században. Anyagok és dokumentumok], Москва 1972, т. 2. 16861691, cост. Н. Ф. Демидова, В. С. Мясников, pp. 5-54; В. С. Мясников, Сведения
китайцев о России in XVII в. [The Chinese People's Relations on Russia in XVII
Century], "Вопросы истории" 1985, № 12, p. 90-101.
А. Д. Воскресенский, op. cit., p. 407.
Русско-китайские отношения 1689-1916. Официалные документы [Orosz-kínai
kapcsolatok 1698-1916. Hivatalos dokumentumok], сост. П. С. Скачков, В. С.
Мясников, Москва 1958, pp. 9-11.
A Kínával folytatott kereskedelem nagyon jövedelmező volt Oroszország számára;
szőrmét és létert (kisebb mértékben sót) szállított, valamint textíliákat, teát, porcelánt,

dohányt, emáliát és más luxuscikkeket vásárolt,
M. Mancall, Oroszország és Kína..., pp. 134-150.
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a kereskedelmi haszonért cserébe engedményt tett, és az európai
hagyományokkal ellentétben elfogadta a kínai felsőbbrendűséget. Lemondott
az Amur-medencére vonatkozó igényeiről, és egyetértést kapott a Kínával
folytatott jövedelmező kereskedelemért. Bár Oroszország gyengébb és
kevésbé jelentős volt, mint Kína, és Peking szemében biztosan nem volt
egyenrangú (ez már a sinocentrikus világszemléletük definíciója szerint is
lehetetlen lenne), nem vált a kínai vazallusi rendszer részévé. Moszkva
helyzete jobb volt, mint a nyugati hatalmaké: "az oroszokkal való
kapcsolattartás nem a rituális minisztériumon keresztül történt, amely az
úgynevezett tributáris kapcsolatokat kezelte olyan országokkal, mint
Hollandia, Spanyolország és Por- tugal, hanem egy külön hivatalon, a Lifan
Jüan-on keresztül (...) azzal, hogy az orosz ügyeket e hivatal alá rendelték, a
mandzsuk hallgatólagosan elismerték, hogy északi szomszédaik különleges
esetet képeznek (...) más kezelést igényelnek, mint a délkeleti
szomszédaik".66 Oroszország különleges helyzetét Kínában a pekingi ortodox
misszió elnöksége szemléltette a legjobban.67 A nercsinszki/kijaktai
szerződéses rendszer azért bizonyult hosszú életűnek (a 19. század közepéig),
mert - Mark Mancall szerint - "semleges intézményeket" hozott létre,
amelyeket be lehetett építeni az egyes társadalmak feltételrendszerébe
anélkül, hogy a másik előjogait vagy érzékenységét megsértették volna: "a
rendszer nagyon keskeny utakat alakított ki az egyes társadalmakból a
másikba való bejutás számára, és lehetővé tette, hogy mindegyikük a saját
oldalán ellenőrizze ezeket az utakat (a szabad bejutás felboríthatta volna
bármelyik fél belső társadalmi-kulturális egyensúlyát). Ugyanakkor a
hozzáférés elégséges volt ahhoz, hogy egyik fél se érezze szükségét annak,
hogy háborút indítson a másik birodalomhoz való nagyobb hozzáférésért".
Ugyanez a modell, bár sokkal kisebb léptékben, működött Kantonban (és a
japán Deshimában).68
Kivéve a kisebb módosítások (és 1792), 1768a
A nercsinszki/kjakthai szerződéses rendszer nagyon sokáig - egészen a 19.
századig - fennmaradt, és szabályozta az Oroszország és Kína közötti
kapcsolatokat. A fő oka annak, hogy ez a rendszer ilyen stabil volt és ilyen
sokáig fennmaradt, az volt, hogy azon alapult, amit Mancall "kulturális
semlegességnek" nevezett. A kutató szerint a 18. század végéig az Ázsiába
belépő európai hatalmak a Grotius-féle "természetjog" (jus gentium) alapján
viselkedtek. Az oroszok, akárcsak a hollandok vagy a portugálok,
elkezdhették elfogadni a kínai szertartási gyakorlatokat, mint például a
kowtow, mint olyan szokást, amely nem jelentett mást, mint a császár
méltóságának természetjogi elismerését a saját országában.69 Más szóval, ez
egy helyi megfelelője volt annak, amit ma politikai kultúrának nevezünk,
amelynek mintáit követni kell, ha egy állam sikeres kapcsolatokat akar
fenntartani a fogadó országgal. Ezt a hozzáállást követték a hollandok
Dezhimában, és a
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objektív tény, hogy Európa akkoriban nem volt sem a világ központja, sem a
legfontosabb kontinens, és nem követelhette, hogy kulturális mintáit másokra
kényszerítsék.
A Nercsinszki és a Kjakhta-i szerződés ezen a "természeti törvényen"
alapult, és ezért tartott ki a rend olyan sokáig. A 19. század közepén
összeomlott a változások miatt, amelyeket a 18. század végén az európai
felvilágosodás szellemi forradalma indított el. A pozitivista szemlélet a
természetjog fogalmát teljesen a jogon kívülre helyezte, és helyette a politikai
filozófia középpontjába a "nemzetek családjának" konstrukcióját vezette be.
Míg a természetjogban a nemzetek családját egyetemes kon- tinuumnak
vélték, addig a fejlődő pozitív jogban ezt úgy definiálták újra, mint azokat az
államokat, amelyek betartják az elfogadott nemzetközi jogi gyakorlatot,
amelyet az európai államok közösen hirdettek meg - a nemzetek családjába
való belépést az "elismerés", egy tisztán európai és pozitivista fogalom
formalizálta és szimbolizálta. A nemzetközi közösségben való részvételhez
az "európaizálódás" értelmében vett "modernizációra" kezdett szükség lenni.
Ezt a szellemi változást Európa technológiai képességének növekedése
kísérte, hogy akár erőszakkal (pl. ágyúszóval) is rászorítsa másokat ezen új
szabályok betartására.70 Más szóval, egy európai kínai nagykövet számára a
18. század előtti meghajlás nem jelentett problémát, hanem a császár jogának
elismerését (alt- hough, persze, rendkívül kellemetlen módon). Később, e
pozitivista változás után, az általa egyetemesnek tartott szabály megsértése
volt. Ráadásul a 19. században az európai hatalmak elég erősek voltak ahhoz,
hogy a Kínával való nemzetközi kapcsolatokban a saját útjukat kövessék, az
általuk egyetemesnek tartott nyugat-centrikus utat. Ez mellékhatásként
hozzájárult a kínai-orosz kapcsolatok Nercsinszkij-Kjakta-modelljének
összeomlásához, mivel Oroszország csatlakozott a nyugati hatalmakhoz, és
velük együtt kezdte el Kína kizsákmányolását.
Bár a körülmények és a politikai illemszabályok megváltoztak, néhány
fontos szempontok ma is megmaradtak. Ha összehasonlítjuk a két ország 17.
századi kapcsolatait a mostaniakkal, feltűnő hasonlóságokat fedezhetünk fel.
A legfontosabb az, hogy Kína most sokkal erősebb ebben a kapcsolatban
(ahogyan a 17. században is volt), Oroszország pedig elfogadja ezt a tényt
(bár csendben), és a lehető legtöbb lehetőséget kihasználva ragaszkodik
ehhez a helyzethez. Ez a kapcsolatok gazdasági szférájában a kereskedelem
túlsúlyához vezet. Másodszor, bár Oroszország gyengébb, de még mindig
elég erős ahhoz, hogy ne férjen bele a kínai "modern vazallusok"
kategóriájába, mint Laosz vagy Kambodzsa, így ismét kívül esik a Kínaközpontú világon. Kína tudja, hogy Oroszország még mindig túl erős, nem is
beszélve arról, hogy túl büszke ahhoz, hogy provokálják vagy megalázzák, és
inkább Moszkvát békíti meg, hogy Peking oldalán tartsa. Oroszország kényes
szerepet játszik Kína kapcsolataiban. Ha Oroszország túlságosan a
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Egyesült Államok, Washington junior partnerévé válva, Kína általános
stratégiai pozíciója drámaian romlana. Oroszország megszűnne Kína "biztos
hátországa" lenni, ami Pekingben az Egyesült Államok általi "stratégiai
bekerítéstől" való félelemhez vezetne. Ez a 17. századi mandzsu politikusok
pragmatikus megfelelője, akik hosszú távú alkut akartak kötni Moszkvával,
hogy ne veszélyeztessék az Amur-medencét. Ez az alku kínai feltételek
mellett jött létre, bár Oroszország számára is előnyökkel járt. A modern
"aszimmetrikus win-win helyzet" tehát nem más, mint a 17. századi
kapcsolati modell adaptációja: mindkét ország profitál a kapcsolataiból,
azonban Kína jobban profitál. Végezetül, a 17. századi kapcsolataikban
Mancall "kulturális semlegességére" hivatkozva, ez a nyugati értékekkel,
például a demokráciával és az emberi jogokkal szembeni axiológiai
szembenállásukkal párosítható. A két társadalom közötti korlátozott
kommunikáció most megismétlődik és tükröződik abban a híres mondásban,
hogy "a kínai-orosz kapcsolatok felül forróak, de alul hidegek", ami nem
zavarja sem a kínai, sem az orosz vezetőket, akiknek fontosabb dolgok
vannak a napirendjükön, mint a társadalmak közötti kétoldalú barátság
ápolása. A legfontosabb közös tényező azonban a pragmatizmusuk. A 21.
században, akárcsak a 17. században, Kínának és Oroszországnak nincs sok
közös vonása. Két különböző világ, sőt talán két különböző civilizáció. Nem
kedvelik egymást, és nem bíznak egymásban, viszont üzletet akarnak kötni,
méghozzá sikeresen.

II. Az orosz és a kínai politika belpolitikai
meghatározottsága
Egyetlen politikai esemény sem zajlik vákuumban; a hazai kontextus
elkerülhetetlenül befolyásolja a döntéshozatali folyamatot. Az olyan
szempontok, mint a történelmi hagyomány, az örökség, a politikai kultúra
mintáit befolyásoló mentalitás, a politikai preferenciák, érdekek és döntések,
valamint a politikai rendszerek - mind-mind rendkívül fontosak az oroszkínai kapcsolatok dinamikájának megértéséhez. Elsőként a történelmi
hagyományt kell bemutatni, mivel az orosz és kínai felfogás a nemzetközi
ügyekről a történelmi tapasztalatokból ered.

1.

Történelmi és kulturális meghatározó tényezők

Az eszmék számítanak, még a cinizmusukról hírhedt társadalmakban is, mint
például az orosz és a kínai.71 Bár a nemzeti identitás nem diktálja
automatikusan
71
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egy ország sorsát, "valami olyasmit jelentenek, ami mélyen beágyazódott az
ország fejlődésébe"; Kína és Oroszország esetében a nemzeti identitásuk
növekvő témái a "sinocentrizmus és a ruszocentrizmus". 72
Oroszország esetében a legfontosabb történelmi és kulturális meghatározó
tényező mindenekelőtt a birodalmi hagyomány, amely az "orosz földek
begyűjtéséig" nyúlik vissza, és integrálja mind az Orosz Birodalom, mind a
Szovjetunió történetét. Ezért volt a Szovjetunió felbomlása olyan fontos
esemény, sokk és időzavar (latinul: határ) Oroszország számára: az állam
elvesztette nagyhatalmi státuszát. 1991 óta Oroszország különböző
külpolitikai koncepciói valójában csak válaszadási kísérletek egy kérdésre:
hogyan építsünk újjá egy birodalmat a posztmodern körülmények között? 73
Kína esetében három meghatározó tényező uralja a külpolitikát: 1) a
nagyhatalmi státusz újjáépítése ("a világban elfoglalt helyének
visszaszerzése"), 2) Kína önképzése, mint a nyugati gyarmatosítás áldozata
("száz év nemzeti megaláztatás", bai nian guo chi), amelyet a korábbi
dicsőséggel (és a császári Kína látszólagos "békésségével") szemben erősen
hangsúlyoznak, és arra használják, hogy a nyugati hatalmakat úgy állítsák be,
mint amelyek megtagadják Kínától az őt megillető helyet a nemzetközi
rendszerben74;
3) a nemzetközi közösséggel szembeni defenzív hozzáállás (félelem Kína
"bekerítésétől").75
Ami az időmértékeket illeti a mai viszonyok között, Oroszország számára a
Szovjetunió bukása a legfontosabb dátum. A hidegháború utáni világban
Oroszország mint "posztimperialista hatalom"76 keresi a helyét, és az USAhoz való csatlakozás és az USA hegemóniájának ellensúlyozása között
ingadozik. Ami Kínát illeti, a megfelelő időmértékek Deng Xiaoping
reformjai: a kínai modernizáció és a világba való kilépés a békés nemzetek
közötti környezet tudatosságával párosulva (béke nélkül nem lenne hely a
kínai re- formáknak). A híres Deng 16 karakteres formulája szemlélteti
legjobban ezt a gondolkodásmódot: az összes mondatból két mondat
különösen fontos: "rejtsd el képességeidet, várd ki a megfelelő pillanatot"
(tao guang, yang hui) és egy Deng által gyakran hangsúlyozott
figyelmeztetés: "ne emeld fel a fejed" (bu dan tou) - Kína nem provokálhat
másokat tetteivel, hogy konfliktusba keveredjen, különösen a jelenlegi
hegemónnal, az USA-val, mert Peking még nincs felkészülve egy ilyen
összecsapásra77. Kína csak akkor vállalhat konfliktust, ha elég erős ahhoz,
hogy biztos legyen abban, hogy győzni tud (Sun Zi tanácsának megfelelően).

72
73
74
75
76
77

G. Rozman, The Sino-Russian Challenge..., p. 1.
A. Bryc, Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej [Az Orosz Föderáció
külpolitikájának céljai], Toruń 2004, pp. 30-32.
G. Rozman, The Sino-Russian Challenge..., p. 49.
K. Kozłowski, Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak [A középső ország és az új
selyemút], Toruń 2011, 40-50. o.
B. Lo, Russia and The New World Disorder..., p. xx.
Idézi: D. Shambaugh, China's Identity as a Major Power, George Washington Univer-

sity, 2014.07.09., 5. o.

28

A történelmi tapasztalatok mellett a kulturális és civilizációs szempontok
is számítanak. Oroszország és Kína egyaránt "holisztikus" megközelítéssel
határozza meg nemzeti érdekeit, ami az autoriter és totalitárius rezsimekre
jellemző.78 Ez a kulturális konvergencia jól látható az üzleti kapcsolatok
fényében - mind Kínában, mind Oroszországban a politika és a gazdaság
konvergál: a nyilvánvaló különbségek ellenére (lásd: be- low) az állam-üzlet
kapcsolatok modellje dominál, valamint az állam és a gazdaság közötti
integráció nagymértékű. Ráadásul mind Oroszország, mind Kína többnek
tartja magát, mint egy állam vagy egy nemzet - különálló civilizációnak
(vagy civilizációnak, amely nemzetállammá vált): "innen erednek a legfőbb
értékekről, a bel- és nemzetközi politikáról, a nemzetközi helyzet
tendenciáinak és a fennálló ellentmondásoknak a megítéléséről alkotott eltérő
elképzeléseik".79

2.

Az "orosz ötlet"

Oroszország számára a legfontosabb kulturális (civilizációs) szempont a saját
kivételességéről és egyediségéről való meggyőződés, amelyet irodalmilag
Tyutcev híres verse fejez ki, amely így kezdődik: "Oroszországot nem lehet
csak ésszel megérteni (...) Oroszországban csak hinni lehet". Bár ezek a
versek más klasszikus orosz szövegekkel együtt "ipari méretű
mítoszteremtésnek" voltak kitéve, ami "egy sor elcsépelt leegyszerűsítéshez
és néha egyenesen valótlansághoz" vezetett (sok megfigyelő használta ezt a
"miszticizmus felhőjét" arra, hogy azt mondja, Oroszország nem
magyarázható racionális kategóriákkal)80, mindazonáltal nem szabad őket "a
fürdővízzel együtt a gyereket is kidobni", mivel a nyugatitól eltérő
értékrendet és hitet jeleznek.81 A saját egyediségről való meggyőződés az
úgynevezett "orosz eszmében" (orosz eszme) fejeződött ki, amely "egyrészt
az orosz kultúra és intézmények különlegességét jelenti, másrészt pedig az
ezen elemek extrapolációján alapuló ideális társadalmi modellt. Az előbbi az
orosz történelem sajátos értelmezésére vonatkozott, az utóbbi az állami
rendszer gyakorlati megvalósításához kapcsolódott".82 Az úgynevezett "orosz
eszme" azon a feltételezésen alapult, hogy "Oroszország rendelkezik [a] saját,
független és
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egyedülálló hagyomány, amely megkülönbözteti a Nyugattól, és lehetővé
teszi a jövőbeli fejlődést."83 Ez volt "Oroszország történelmének lényege". 84
Oroszország ráadásul úgy mutatja be magát, mint egyedülálló "organizmus",
sajátos civilizációs típus, saját kultúrával, történelemmel és szokásokkal, nem
csupán egy nemzetállam.85 A közösség sajátos felfogása szemben állt a
nyugati individualizmussal, míg az ortodox szellemiség - a nyugati
materializmussal86; "a nyugati civilizációval szemben ellenséges
gondolkodásban keveredett az orosz civilizáció egyediségéhez ragaszkodó
kulturális kivételesség (szamobitnoszt), Oroszország különleges szerepére
vonatkozó állítások a nemzetközi af- jektúrákban, és a szabadság elutasítása,
amely ellentétben állt az orosz közösségről alkotott elképzelésekkel (sobornoszt)".87 Maga a Nyugat is fontos szerepet játszik az orosz
önazonosításban: "Az oroszok inkább másokkal szemben határozzák meg
magukat, miközben az "orosz eszme" nem teremtett teret a szintézisnek, a
kompromisszumon alapuló alkalmazkodási folyamatnak (mint a kínai vagy a
japán kultúrában); az orosz mentalitásban évszázadok óta gyökerezik a "mi"
és "ők" ellentétpár; ez a nemzetközi kapcsolatokra is vonatkozik (oroszokidegenek).".88 Ez hozzájárult az állandó fenyegetettségérzésen alapuló
krónikus diszkomfortérzethez; a Nyugat és Kelet ellentétes hatásai
Oroszországot elidegenedett országgá tették, amely nem tartozik egyetlen
nagy "nemzetcsaládhoz89" sem: Oroszország bizonyos értelemben
"szétszakított ország"90, vagy "magányos hatalom".91 Ahogy Benjamin
Disraeli találóan összefoglalta: "Oroszországnak két arca van: egy ázsiai arc,
amely mindig Európa felé néz, és egy európai arc, amely mindig Ázsia felé
néz".92 Az egyediség és a kizárólagosság igénye ezekre az aggodalmakra
válaszul jelent meg: Oroszország tehát "egy önmagáért való civilizáció (...)
úgy válogathat, ahogyan jónak látja, megőrizve ezzel függetlenségét". 93
Beszédes, hogy éppen ez az egyediség tette az oroszokat büszkévé
országukra: "Oroszország történelmi büszkesége inkább
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a megkülönböztető képességen alapulnak, mint a felsőbbrendűségre való
hivatkozáson."94 Ez az egyediségbe vetett hit viszont befolyásolta az orosz
politikát.
Az "orosz eszme" egyik legfontosabb következménye az volt, hogy az
oroszok "rendkívüli kategóriákba sorolták országukat. A közönséges lakosok
nem szoktak úgy gondolkodni az országukról, mint a külföldiek. Hajlamosak
minden katasztrófát, amely Oroszországra zúdult, ezen a mágikus formán
keresztül magyarázni: "nem hasonlítunk senkihez". 95 Az oroszok
különlegesnek látják Oroszországot: "mint amely különleges státusszal és
aurával rendelkezik - már nem birodalom a hagyományos értelemben, de
mindenképpen több, mint egy "közönséges" nemzetállam (...) Konstantin von
Eggert egyszer úgy fogalmazott: "minden nép egyedi, de az oroszok úgy
gondolják, hogy ők különlegesebbek, mint a többiek". 96 A messianizmus kéz
a kézben járt ezzel a kivételességgel: az Oroszország "küldetéséről" ("a Szent
Rusz", "a harmadik Róma", "a szlávok védelmezője") való meggyőződés,
amely metafizikai és teológiai vonásokat ötvöz nagyhatalmi és imperialista
vonásokkal. A Szovjetunió folytatta az "egyediség" tényezőjének politikai
felhasználásának hagyományát; így tesz az Orosz Föderáció is.
Természetesen ezek az állítások nem rendelkeznek olyan ideológiai és emotionális intenzitással, mint korábban (de az államhatalom sokkal gyengébb,
mint a császári vagy szovjet időkben volt), mindazonáltal a fentebb leírt
hagyományon belül helyezkednek el. A koherens, mindenre kiterjedő "új
orosz eszme" hiánya az a kirekesztés, amely az Orosz Föderációt
megkülönbözteti az Orosz Birodalomtól vagy a Szovjetuniótól; sokak szerint
a Szovjetunió felbomlása után Oroszország "elvesztette az eszméjét": a
kommunizmus kompromittálódott, és semmi sem jelent meg, ami a helyébe
léphetett volna. Azóta nincs ilyen erős ideológiai és emo- tionális vízió.
Valahogy ez magyarázza az orosz átalakulás kudarcát az 1990-es években: a
Nyugathoz való egyszerű közeledésről szó sem lehetett: ez az egyik oka
annak, hogy Putyin idején Oroszország végleg "elhagyta a Nyugatot". 97
A Szovjetunió bukása óta Oroszország "kereste az ötletet": "sok orosz...
siak biztosak abban, hogy A nagy amerikai álomhoz hasonló eszme nélkül az
ország nem tudná visszanyerni a világ egyik vezető hatalmának státuszát." 98
Ahogy Szergej Karaganov írja - "a Nagy Honvédő Háború emlékét
leszámítva nincs új nemzeti eszme - nem találtunk semmit, ami az országot
előbbre viszi".99 A nemzeti eszme hiánya valahogy a külpolitikában is
megmutatkozik: Oroszországnak valódi problémái voltak azzal, hogy
meghatározza szerepét a világ színpadán. Oroszország
94
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problémái voltak a szuperhatalmi igénye kielégítésének sikeres módjának
megtalálásával - számos koncepció között ingadozott, anélkül, hogy végül
bármelyiket is választotta volna és következetesen teljesítette volna.100 Ez
magyarázza a politikai hányattatásokat és a szövetségek taktikai változásait.
Jelcin egy "új orosz eszme" azonosítására törekedett, de a "roszszkaja"
(állami, etnikai feletti) nemzetiség "olvasztópontként" való megteremtése
nem sikerült neki; csak utódja volt képes a cári, a (poszt)kommunista és a
neoimperialista elemeket egyetlen koncepcióba olvasztani. 101
Amikor Putyin hatalomra került, ez a politikai-szellemi keresés
leegyszerűsödött egy nagyon egyszerű üzenetre: a nagyhatalomnak lenni
önmagáért egyszerűen az "orosz eszme" kortárs megfelelője lett - "a
független globális nagyhatalom és regionális hegemón státusza volt a
Vlagyimir Putyin és a hatalmi elit által támogatott "orosz eszme" lényege; a
"nagyhatalom" (derzsavnoszt') az orosz identitás intrikus elemévé tétele
segített felhígítani az orosz nacionalizmus és az Orosz Föderáció multietnikus
jellege közötti feszültségeket".102 Putyin orosz eszméje "ötvözi a
goszudarsztven- nost (az állammal való azonosulást), a hazafiságot, a
kollektivizmust és a szolidaritást", és az, hogy az ő elképzelése érvényesült,
azt jelenti, hogy "az "orosz eszméről" folytatott vitát az államvédők nyerték
meg, még akkor is, ha a szuverenitás elsőbbségén, a nagyhatalmi
asszertivitáson a többpólusú világra törekvő világban és a civilizáció
védelmén kívül kevés konkrétumban értettek egyet a Nyugatról importált
értékekkel szemben".103 Putyin orosz eszméje, amely olyan nacionalista
gondolkodók írásaiból származik, mint Konsztantyin Leontyev és Ivan Iljin,
és agresszív magabiztosságban fejeződik ki, "a nyugati liberalizmus fertőző
befolyásától mentes konzervatív politikai és társadalmi értékeken" alapul,
"egy újraéledő nacionalizmussal kombinálva, amely nyíltan szembeszáll az
Egyesült Államok vezetésével" és a jelenlegi nemzetközi rendszerrel. 104 Bár
lehet azzal érvelni, hogy szellemi szempontból szuperhatalomnak lenni csak
azért, mert az, túl kevés lenne az oroszok számára - Putyin víziója az "orosz
eszméről" drámai filozófiai leegyszerűsítés -, mégis, eddig ez működik, és
Putyin rendszere támogatást és legitimitást élvez.

3.

Oroszország nagyhatalmi szindrómája

Az "orosz eszme" Putyin általi újraértelmezése a másik ok, amiért a
birodalmi izmus továbbra is az orosz politika megértésének egyik kulcsa. Az
Oroszország kulturális és erkölcsi felsőbbrendűségével kapcsolatos
meggyőződés, amely arra predesztinálja, hogy Oroszországot
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szuperhatalomnak lenni az orosz mentalitásban mélyen gyökerező
szükségszerűség. Az uralkodó elit még ma is úgy véli, hogy Oroszországnak
a túléléshez "nagyhatalomnak kell lennie; csak ezen az alapon virágozhat (és
népének)"; ezért Oroszország nagyhatalmi sorsát és egyedülálló civilizációs
identitását magától értetődő igazságként fogadják el, miközben a nyugati
politikával és cselekvéssel szembeni ellenérzés a politikai spektrumban
nyilvánvaló; az is segít, hogy a lakosság szélesebb rétegei is osztják ezeket az
érzéseket.""105
Az
orosz
identitás
megteremtésének
történelmi
folyamata
elválaszthatatlanul a birodalmi hagyományhoz kötötte; Oroszország nem
annyira időben, mint inkább térben létezett.106 A nemzetépítés orosz
koncepciója a terjeszkedés koncepciója volt: az oroszokat jobban érdekelte,
hogy minél több területet hódítsanak meg, mint a gazdasági, politikai vagy
kulturális fejlődés.107 Ez az imperatívusz mélyen gyökerezik az oroszok
túlélési ösztönében: a krónikus fenyegetettség állapotában élve (a nyitott,
kontinentális határok miatt Oroszország "különlegesen sebezhető", 108míg "az
orosz történelem az inváziót invázió után túlélő gyötrelmek krónikája" 109) azt
az egyszerű szabályt követik, hogy a legjobb védelem a támadás: "röviden:
ahhoz, hogy Oroszország biztonságban legyen, valamiféle birodalmat kell
létrehoznia"110. Így "a földrajz egy olyan biztonsági szemléletet táplált,
amelyet a fenyegetés-felfogás és a geopolitikai kalkulációk uralnak".111
Az új területek megszerzése azonban paradox helyzetet eredményezett. Az
új területszerzések új kihívásokat teremtenek, és további terjeszkedésre
ösztönöznek - egy véget nem érő ördögi kör az eredmény. Ezért az orosz
ideológia az "ostromló erőd" mentalitáson alapul. Az állandó fenyegetettség
érzése erősíti a birodalmi kategóriákban való gondolkodást. Maga az óriási
terület pedig segíti a birodalmi gondolkodásmód fenntartását: "Oroszország
kiterjedése szintén döntő szerepet játszott birodalmi identitásának
kialakításában és megerősítésében"112; "mélyen beágyazódott az orosz
hagyományba az az elképzelés, hogy a hatalmas, folyamatosan terjeszkedő
terület elengedhetetlen az orosz hatalomhoz".113 Így történik az, amit George
Orwell egyszer leírt: "egy hatás okozóvá válhat, ami felerősíti az eredeti okot,
és ugyanazt a hatást hozza létre felerősített formában, és így tovább a
végtelenségig. Az ember azért kezdhet inni, mert
105 Ibid., pp. és 1047.
106 M. Nizioł, op. cit., 67. o.71.
107 Ez a földhöz való sajátos hozzáállásból ered; a terület itt szinte szent, R. Bäcker, Rosyjskie
myślenie polityczne czasów prezydenta Putina [Az orosz politikai gondolkodás Putyin
elnök idején], Toruń 2007, 18. o., Toruń 2007, 18. o. (magyarul).
108 J. H. Ballington, The Icon and the Axe: An Interpretative History of Russian Culture, New
York, Vintage Books, 1970, p. 303.
109 Oroszország geopolitikája: Stratfor, 15.04.2012.
110 L. Goodrich, Oroszország: Stratfor, 31.10.2011.
111 A földrajz két legfontosabb eleme, amely hozzájárult az orosz politikai kultúrához, az
erőforrások elhelyezkedése és a népesség egyenlőtlen eloszlása, B. Lo, Russia and The
New World Disorder..., 18. o.
112 Ibid., p. 16.
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úgy érzi, hogy kudarcot vallott, majd még inkább kudarcot vall, mert
iszik".114
A területi terjeszkedés mindig is kompenzációs szerepet is játszott: az
oroszok számára kompenzálta országuk civilizációs elmaradottságát és
tekintélyelvű kormányzását. A nagyhatalmi kategóriákban való gondolkodás
a hatalom eszköze volt a társadalmi kohézió és integritás megőrzésére - a
polgári szabadságjogok hiánya, a lakosság szubjektivitása, az alacsony
életszínvonal - mindezt a birodalmi hatalomhoz115 való tartozás dicsőségével
kompenzálták: "a háború vagy egy új háborúra való felkészülés lett az orosz
civilizáció túlélésének módja"116. A szuperhatalomnak lenni továbbra is
kulcsfontosságú szempont az orosz mentalitásban. De, ahogy Dmitrij
Orizskin megjegyezte, a nagyhatalomnak lenni nem úgy értendő, mint a
politikatudományban (a hatalom mint erővel és erőforrásokkal rendelkező
állam), hanem inkább "a 19. századi Tyutcsev homályos metafizikai
elképzeléseire utalva, miszerint a birodalom globális vezető és a kultúra, az
államiság és a szellemiség kizárólagos központja".117 A nagyhatalmi
szindróma még mindig jelentős hatással van arra, hogy Oroszország
politikailag működik. Az oroszok nagyon sok olyan elnevezést próbálnak
használni, amelyekkel ma az országukat próbálják jellemezni - "liberális
birodalom"118, "eurázsiai birodalom"119, "poszt-imperium"120, "a világ
harmadik legnagyobb hatalma" 121stb. - árulkodóak. Talán a legmegfelelőbb
leírás azonban egy kívülállótól származik: Bobo Lo ausztrál tudós, aki a mai
Oroszországot "posztmodern birodalomnak" nevezi. Szerinte "a birodalom
számos fizikai jellemzője már nem jelenik meg, de a birodalmi szellem még
mindig jelen van, sőt újraéled (...) a birodalom eszméje nagyon is él". Bár
Putyin nem érdekelt a Szovjetunió újjáépítésében ("a régi típusú birodalmi
uralom továbbra sem vonzó propo- síció"), vonakodik attól, hogy a volt
szovjet köztársaságokat szuverénnek ismerje el, nemhogy elfogadja a nyugati
beavatkozást. A posztszovjet térségben a "pax Rossica" víziója "a
birodalomnak a nemzetek közötti politika posztimperialista korszakára
szabott változata", "a bürokraták közvetett imperializmusa", amely inkább
"számító, mint messianisztikus", és amelyet a következők jellemeznek:
"inkább közvetett ellenőrzés, mint közvetlen uralom", a stratégiai tér
ellenőrzése ("ami (még) a miénk, azt mi tartjuk"),
114 G. Orwell, Politics and the English Language, www.orwell.ru.
115 M. Nizioł, op. cit., 67. o. 71.
116 B. Lo, L. Shevtsova, A 21. századi mítosz. Authoritarian Modernization in Russia and
China, Carnegie Center Moszkva 2012, 14. o. Itt jelentős különbséget láthatunk Kínával
szemben; Kína hagyományosan inkább nem katonai eszközökkel éri el céljait.
117 D. Orieszkin, Imperialny projekt Rosji - smutna perspektywa [The Imperial Project of Russia - a Sad Perspective] , [in:] Imperium Putina [Putin's Empire], Warszawa 2007, p. 166.
118 Выступление А.Чубайса "Миссия России" в Санкт-Петербургском государственном
инженерно-экономическом университете [Lecture of A. Chubayis 'the Mission of Russia' in St.Petersbourg State University], vodaspb.ru, 2003.09.26.
119 J. Fiedorow, Rosyjskie supermocarstwo: mity i rzeczywistość (Orosz szuperhatalom:
mítoszok és valóság), [in:] Imperium Putina... 121. o.
120 D. Trenin, Post-Imperium: Washington D.C., pp2011,. 13-18.
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uralkodó befolyás birodalmi teher nélkül ("irányítás, nem hódítás"), és
kulturális misszió civilisatrice.122
Röviden, Putyin nem "szovjet földeket gyűjt", csak azt akarja, hogy más
nagyhatalmak ezt a területet kizárólagos orosz befolyási övezetnek tekintsék,
mintha politikailag Oscar Wilde mondását követné: "sok mindent eldobnánk,
ha nem félnénk, hogy mások felszedik".
A mai orosz elit világképe tehát az Orosz Birodalom és a Szovjetunió
hagyományait
szintetizálja,
és
"mérsékelt
neoimperializmus",
"posztimperializmus" vagy "transzimperializmus" néven is jellemezhető: a
befolyási övezetet (FÁK) támogatja, és a tér archetípusára, valamint
Oroszország geostratégiai és kulturális egyediségére támaszkodik. 123
Oroszország "nagyhatalmi" (derzhavnost') pillérei hagyományosak: a puszta
földrajzi kiterjedés, a hatalmas nukleáris arzenál és a bőséges természeti
erőforrások: "Az orosz politikai döntéshozók hajlamosak a világot
karteziánus szemüvegen keresztül szemlélni: "azt hisszük, hogy nagyhatalom
vagyunk, tehát azok vagyunk"."124
Az orosz nagyhatalmi szindróma a Szovjetunió bukása által aláásott
"elismerés és tisztelet igényével" is összefügg.125 A szétesés "atavisztikus
félelmek és megaláztatások forrása" volt, a mongol invázióhoz vagy a kínai
"százéves megaláztatáshoz" (lásd: alább) hasonlítható, és az igazi katasztrófa
"a világ második szuperhatalmának impotens mellékszereplővé válása
volt".126 E történelmi okok miatt Oroszországnak nagy szüksége van arra,
hogy más alattvalók elismerjék. Ahogy Lilia Shevtsova fogalmazott,
Oroszország axiómában, hogy mások nem fogják tisztelni.127 Leonyid
Radzsikovszkij még tovább ment, amikor azt írta, hogy az oroszoknak óriási
szükségük van a tiszteletre, de az évszázadok során a félelem volt az egyetlen
eszköz a tiszteletre, amit elsajátítottak.128 Ahogy Bobo Lo fogalmazott, "itt
ered a mások általi elfogadás szinte kóros igénye", "a mások általi "tisztelet"
igénye, vagyis a jog szerint járó tisztelet, amit egy
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a világ elitjének (...) a tisztelet inkább egy lelkiállapot, mint valami
számszerűsíthető dolog. Azzal mérhető, hogy a nyugatiak mennyire fogadják
el Oroszország "különleges" érdekeit a posztszovjet térségben, a nemzetközi
döntéshozatalban elfoglalt kiváltságos helyét, és azt a jogát, hogy belügyeit
"beavatkozástól" mentesen intézze.129 Innen ered a nagyhatalmi státusz iránti
igény és Putyin népszerűsége: "Oroszország nagy figyelmet fordít arra, hogy
egyenrangú félként kezeljék és tekintsék, valamint a többpólusú világrend
egyik kulcsfontosságú döntéshozójaként; ez a nagyhatalmi önkép szorosan
összefügg a megaláztatás szinódusával, amelyet Oroszország a hidegháború
végén megéltnek érez; az orosz elit az állam nagyhatalomként való
elképzelésével reméli, hogy túljuthat a szmuta (vagy inkább második szmuta M.L.) (baj és depresszió) 1990-es évekbeli időszakát."130 A nagyhatalmi
státusz az orosz történelem sajátos olvasatából is ered, "amely nagy
győzelmekkel és eredményekkel büszkélkedhetett, tragédiák és katasztrófák
mellett; Oroszország sok csatát vesztett, de kevés háborút", ami arra késztette
vezetőit, hogy elhiggyék, "Oroszország általában a történelem jó oldalán
találja magát", és a többiek előbb-utóbb kénytelenek lesznek elfogadni a
valóságot - ez "túlzott önbizalommal és diadalmaskodással" végződik. 131
A jelenlegi orosz vezetés inkább a hagyományos nemzetaz orosz állam nagyhatalmi státuszának újjáépítésén alapuló építkezés. Az
orosz lakosság nagy része pszichológiai meghatározottságok miatt úgy érzi,
hogy egy birodalom részének kell lennie, ezért széles körben elfogadta Putyin
politikáját. A 2000-es évek magas olaj- és gázárának köszönhetően Putyin
képes volt ezekre a hangulatokra játszani.132 Oroszország "'energetikai
szuperhatalom'" nem más, mint a tegnapi 'nyersanyag-tartalék', de milyen
parancsolóan hangzik!".133 Putyin hivatali ideje alatt az állami nagyság
újjáépítésén és az eurázsiai birodalom megteremtésén alapuló "történelmi
bosszúállás" lett az állami ideológia.134
Putyin első elnöki ciklusa óta az energiaforrások kettős szerepet játszanak:
pénzügyi forrásokat biztosítanak (az olaj és a gáz az export mintegy 50%-át
teszi ki), és biztosítják Oroszország stratégiai pozíciójának javulását. 135 A
hatalmas természeti erőforrások és a növekvő globális energiaszükséglet
együttese lehetővé tette, hogy Oroszország befolyásos szerepet játsszon a
világpolitikában. Oroszország petro-állammá vált, amelynek gazdasága az
erőforrásokra épül, és az "energetikai szuperhatalom" eszméjére épül, amely
"megnyerte az orosz elit gondolkodását" - azt képzelték, hogy Oroszország
ismét szuperhatalom".136 A Kreml elitje ujjongott: "Oroszország
felemelkedett, az USA
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az EU kiesik" - ez volt a szlogen azokban a napokban.137 Az energia nemcsak
mint bevételi forrás, hanem főként mint a politikai nyomásgyakorlás eszköze
került az orosz politika középpontjába. A nagy energiakonszernek, mint
például a Gazprom, aktív külpolitikai szereplőkké váltak, időnként nagyobb
befolyással, mint a hagyományos szervezetek, például az MFA. Ez olyan
mértékben történt, hogy a "Kremlin.inc"138 számára a saját érdeke egyenlő az
állami érdekkel"139, míg a Putyin csoportérdekei és a nemzeti érdekek közötti
határvonal "teljesen elmosódott Oroszországban".140 A gazdasági helyzet
javulása "az orosz eliteket arra az illuzórikus következtetésre juttatta, hogy az
1990-es évekre oly jellemző "káosz ideje" véget ért, miközben az ország
visszanyerte nagyhatalmi státuszát".141
Ezek a remények nehéz tényellenőrzésen mentek keresztül, és2014 amikor
az 2015energiaárak alacsony rekordokat értek el. Ami korábban a bizalom
forrása volt, az a "sebezhetőség forrása" lett, mivel a jelenlegi rendszer
túlélésének kulcsa az "elit boldogságának" és a társadalom nyugalmának
fenntartása.142 Eddig Putyin csapata egy megerősített nagyhatalmi
nacionalista programmal (Krím visszaszerzése, Nyugat elleni védekezés,
hagyományos értékek fenntartása) tudta kompenzálni a társadalom
életszínvonalának143 csökkenését. Az Amerika-ellenességet nemcsak a
Nyugattal szembeni ideológiai kihívásként és/vagy a 2012-es tüntetések
támogatásáért való személyes bosszúként, hanem kiszámított stratégiaként is
felhasználta. Mivel a gazdasági növekedésnek vége volt, és Putyin nem
támaszkodhatott többé a "materiális 'társadalmi szerződésre'", új legitimációs
forrásokat kellett találnia, és kihasználta a régi orosz hagyományt: "egy olyan
Oroszországot, amelyet külföldön ellenségek, belül árulók ostromolnak"; így
"Washington megtámadása már nem az Egyesült Államok irányításának
része volt, hanem a belpolitika más eszközökkel történő kiterjesztése lett; a
kétoldalú kapcsolatok újabb válságának kockázata elhalványult a hatalom
mindenáron való megőrzésének imperatívuszához képest". 144 Belföldön ez
működik, legalábbis egy ideig - a társadalom bevásárolt a Kreml üzenetéből,
és örül, hogy visszakapta a Krímet (bár a tavaszi ifjúsági2017 tüntetések a
válság első jeleit mutatták). Az "új világrendezetlenség"145 körülményei
között és a növekvő társadalmi cinizmusban (mint a késő brezsnyevi
időkben), 146ami az embereket arra készteti, hogy
137
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apatikusan viszonyul a rezsim147 retorikájához, azonban még nem tudni, hogy
a Kreml képes lesz-e új utat találni Oroszország pozíciójának megtartására, a
nagyhatalmi státusz visszaszerzésére és a társadalom ellenőrzésére.

4.

Oroszország Ázsiában

A földrajz azt diktálja, hogy Oroszország Ázsia része legyen (ez az
"ázsiaiasság" - e nélkül Oroszország inkább még mindig Moszkva lenne). 148
Oroszország azonban Ázsiát szűk értelemben értelmezi: Ázsia-csendesóceáni térségként (Kelet-Ázsia) és Indiaként, amelyet "Kelet"-ként értelmez;
ez a szemlélet kizárja Közép-Ázsiát és a Közel-Keletet (amelyet "Dél"-ként
értelmez).149 Ráadásul "Oroszország lehet, hogy fizikai értelemben Ázsiában
van, de ennek az identitásnak a történelmi és civilizációs alapjai gyengék (...)
azt mondták, hogy "Oroszország ugyan Ázsiában van, de nem Ázsiához
tartozik"150, és "kelet-nyugati dilemma" áll fenn, ahol az Ázsiával való
elkötelezettséget az Európához való ragaszkodás ellensúlyozza. 151 Ez
legjobban az orosz Távol-Keleten látható - "nem kapu Ázsiához, hanem
természetes földrajzi határ a terjeszkedéshez; határ és akadály", "Európa
meghosszabbítása", inkább, mint Ázsia része.152 Ez lefordítva a mentalitás
kérdéseire, pszichológiai, kulturális és érzelmi szempontból az oroszok
továbbra is jobban kötődnek a Nyugathoz, mint a Kelethez: "azok az
elméletek, amelyek az "ázsiai lelket" próbálják megtalálni az oroszokban,
"egzotikusak"".153 Az oroszok nyugati szempontok alapján ítélik meg
sikereiket és kudarcaikat: ahogyan Chen Yu helyesen megjegyezte, "annak
ellenére, hogy Putyin (és a Kreml teljes elitje - M.L.) ideológiailag lenézi az
európai liberalizmust, az orosz értékek az európaiakhoz állnak a
legközelebb".154 Axiológiailag és emberileg Oroszország európai ország
marad, és ez logikussá teszi a Nyugat felé való orientálódását. Az oroszok,
mint Európa lakosai, a világot a
147
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Nyugati lencsék: "bár az orosz sasnak két feje van, megszokásból csak
nyugatra néz".155 A Nyugattal ellentétben, amely "az ismertet" képviseli ("a
viselkedésmódok, tárgyalási taktikák és politikai pozíciók jól begyakorolt
repertoárját"), az oroszok számára a kínaiakkal és más ázsiaiakkal való
interakció "egy sokkal ismeretlenebb vállalkozás, amely felülvizsgált
feltételezéseket és másfajta megközelítéseket igényel". A kínaiak különösen
nagy kihívást jelentő partnereknek bizonyultak, annak ellenére, hogy
kapcsolatuk felfelé ívelő pályára állt (...) a kínaiakkal minden sokkal
kétértelműbb (...) az okok nem nyelvi, hanem a szó tágabb értelmében
kulturálisak".156 Az oroszok számára a kínaiak és más ázsiaiak "a másik":
"néha fenyegető, máskor megvetés vagy rejtély tárgya, de mindig idegen"; az
Ázsiában tett gyakoribb látogatások ellenére "ez aligha jelent empátiát,
nemhogy azonosulást. Ázsia egzotikumot és másságot képvisel hozzáférhetőbb, mint korábban, de még mindig egy külön világ". 157 A
Nyugattal való viták ellenére Oroszország Európa részének tekinti magát, és
a Nyugat továbbra is a fő viszonyítási pontja. Kína és a Kelet jó taktikai
pontok a Nyugattal folytatott politikai játszmákban, de a Kelet mint vonzó
civilizáció semmiképpen sem rivális: "Ázsia sokáig számított
Oroszországnak az Európával folytatott játszmáiban; megértették, hogy
Ázsiának nyersanyag-függeléknek lenni rossz, míg Európának lenni
normális".158 Évszázadokon át "az oroszok felsőbbrendűséggel és egy
csipetnyi megvetéssel tekintettek kelet-ázsiai szomszédaikra; a Kínának a
gondolkodásukban biztosított hely mindig legfeljebb másodlagos volt". 159
Oroszország érdeklődése Ázsia iránt "a legjobb esetben is egyenetlen volt,
gyakran nem létezett, és a hangsúly túlnyomórészt instrumentális volt; ha
Ázsia számított, akkor az nagyrészt azért volt, mert fontos volt
Oroszországnak a Nyugattal való interakciója, és ezáltal a világban elfoglalt
helyzete szempontjából"; az Ázsiával való együttműködés "gyakran
revanchista fogalmakkal volt tálalva (...) a hangsúly kevésbé a Kelettel való
kapcsolatfelvételen volt, mint a Nyugattól való elvonuláson (vagy a
Nyugatnak való megleckéztetésen)".160 Innen ered az a jellegzetes
gondolkodás, hogy Kína nem önmagában, hanem mint informális partner az
USA-val szemben fontos: "ez a logika olyan egyszerű, sőt primitív. Erős
Kína és India megjelenik a horizonton, elkerülhetetlenül összeütköznének az
Egyesült Államokkal, Oroszországgal
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csatlakoznának hozzájuk, és belépnének az országok azon csoportjába, amely
a világ jövőjéről dönt".161 Ázsia Európa kiterjesztéseként való felfogása arra
késztette az oroszokat, hogy Oroszországot "európai civilizációnak, de
eurázsiai birodalomnak" nevezzék, ami hangsúlyozza "mind különállóságát,
mind geopolitikai pozícióját, mint központi hatalom", és arra utal, hogy
Oroszország "nem önmagában ázsiai, hanem inkább egy - a civilizációk
közötti - és független civilizáció; ez az önazonosítás a gyökere annak a
népszerű elképzelésnek, hogy Oroszország híd a civilizációk között, és
geopolitikai egyensúlyozó az Egyesült Államok és Kína között".162
Nemrégiben Oroszország új kifejezést vezetett be, az "euro-csendes-óceáni
hatalom" kifejezést, amely a változó nemzetközi helyzetet (a Nyugat
hanyatlása, a globális hatalom keletre tolódása) és Moszkva ambícióit
hangsúlyozza: "Az euro-csendes-óceáni hatalomként megérkezett
Oroszország egyesítené Kelet-Ázsia dinamizmusát a nyugati kultúra és
technológia még mindig erőteljes aduászával, és természetesen az orosz
tradícióval".163
Nagyon jellemző azonban, hogy az orosz kísérletek, hogy "az Európa és
Ázsia közötti híd szerepét" játssza164, hogy "olyan legyen, mint egy madár, és
csak akkor tud jól repülni, ha mindkét szárnyát használja" (az európai és az
ázsiai)165, hogy "az európai pragmatizmust és a keleti bölcsességet egyaránt
tiszteletben tartsa"166, vagy hogy eurázsiai/euro-csendes-óceáni identitást
építsen, ázsiai szempontból - csakúgy, mint európai szempontból - kudarcot
vallanak. Oroszország "a legtöbb kritérium szerint nem ázsiai-csendes-óceáni
nemzet; történelmileg és kulturálisan vitathatatlanul európai civilizáció; és
politikailag, gazdaságilag és a stratégiai kultúra szempontjából sokkal inkább
néz Nyugatra, mint Keletre (...) ázsiai perspektívából Oroszország csak egy
európai ország, amely történelmi és imperialista "véletlen" folytán
történetesen Ázsiában van területének egy része".167 Ebből a perspektívából
nézve Oroszország a "harmadik Nyugat" (az USA és Nyugat-Európa után);
az ázsiaiak számára Putyin dzsúdót űző és kínai ételeket fogyasztó szokásai
csupán168 "ázsiai felszínességének" példái. Az ázsiaiak Oroszországot
kulturálisan nem tekintik ázsiai kultúrájúnak.169 Ahogy egy kínai "régi orosz
kéz" fogalmazott: "Oroszország szíve mindig is a Nyugat mellett van.
Legnagyobb reménye, hogy kivívja a Nyugat tiszteletét és integrálódjon a
nyugati féltekébe".170 Az ázsiai elitek úgy látják
161 J. Fiedorow, op. cit., pp. 127-128.
162 B. Lo, Russia and The New World Disorder..., i.
m134.163., 135. o.
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Oroszországot elmaradott, nem vonzó és nem modernizálódó országnak
tartják, amelynek "skle- rosisa rosszabb, mint bármi, amit Nyugaton látunk",
és elutasítóan tekintenek Oroszország ázsiai szerepvállalására is:
"Oroszország ritkán gondolta komolyan az együttműködést a maga
érdekében, hanem a menthetetlenül nyugatközpontú szemléletből fakadó
hátsó szándékokat táplált"; így - "kívülállóként tekintenek rá", amely "soha
nem lesz ázsiai, csak a szó legszorosabb értelemben vett birtoklásban", és
"egy külső hatalom torz perspektívájából tekint Ázsiára". 171 Yudhoyono volt
indonéz elnök nyilvánosan énekelheti Putyinnak a "boldog születésnapot", de
nem azért teszi ezt, mert Putyint ázsiai követőjének tekinti, hanem mert jó
üzletet kötött Oroszországgal (fegyvereladások).
Oroszország formálisan nemcsak az önálló nemzetek közötti folyamatok
miatt tartozik Ázsiához (az RF gyenge pozíciója Ázsiában), hanem az orosz
külpolitika folytatásának orosz módszere miatt is. 172 Ez "félreérti a regionális
politikai és gazdasági folyamatok dinamikáját".173 Oroszország azzal dicséri
magát, hogy egyedül, konzultációk nélkül hoz döntéseket, nem is beszélve a
kollektív döntéshozatalról174, miközben Ázsiában éppen ez utóbbi a
politikának a módja. Ezért nehéz Oroszországnak ázsiai regionális
szervezetekben találnia magát - ez ugyanis annak a kellemetlen ténynek az
elfogadását jelentené, hogy Moszkva jelentéktelen szereplő a térségben, és
mindig fennáll a veszélye, hogy a kisebb nemzetek túlszavazzák. Az orosz
politikai döntéshozók számára ez nehezen elfogadható - Moszkva
határozottan a "nagyhatalmi koncert"175 reális koncepcióját részesíti
előnyben, ami Ázsiában jelenleg lehetetlen. Mindenekelőtt a válságok, az
"igazság pillanatai", például a grúz és az ukrán válság idején Oroszország
nem ázsiai módon viselkedik. Moszkva erőszakos elszántsága tiszteletet
érdemel Ázsiában, ugyanakkor elmélyíti Oroszország kulturális és
civilizációs idegenségének megítélését Ázsiában. Az ázsiaiak ugyan tisztelik
Oroszországot, de az ügyek megoldásának módja a 19. századi gyarmatosítás
és imperializmus legrosszabb mintáit idézi fel bennük - ez úgy elidegeníti
Oroszországot ázsiai partnereitől, mint semmi más.
Ez az elidegenedés jól látható a Kreml legutóbbi ázsiai ini- tiatívájának - a
"Kelet felé fordulásnak" - a példáján, amelyet nemzetközileg az APEC
csúcstalálkozón nyitottak meg.
mit Vlagyivosztokban Vlagyivosztok kiválasztása2012. azonban Oroszország
elszakadását mutatta az ázsiai valóságtól: a városnak a "keleti orosz fordulat"
központjává tétele implicit, talán nem is kívánt utalás volt a 19. századi
imperialista kontinens meghódítási kísérletére, amit a város szimbolikus neve
(Vlagyivosztok = "Kelet uralkodója") példázott a legjobban. Így értelmezték
ezt Ázsiában, ahol Oroszországot még mindig európai
171
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gyarmati örökséggel rendelkező hatalom: "Sok ázsiai számára (...)
Oroszország már legalább másfél évszázaddal korábban "befordult" a
térségbe, amikor (...) Oroszország a második ópiumháború nyomán megkapta
az "aiguni szerződést" (1858)".176 Bár az ázsiai államok taktikailag
üdvözölték Oroszország ázsiai pivotját (Kína ellensúlyozásának
reményében), ez nem vezetett Oroszország ázsiai államként való
újragondolásához, és ez a jövőben sem valószínű.

5.

Kína sinocentrizmusa

Kínában a legfontosabb kulturális tényező a sinocentrizmus: az az állítás,
hogy Kína központi szerepet tölt be a többi országgal szemben. Ez adta
Kínának a "kulturális magabiztosságot (...) egységet, erőt és ellenálló
képességet"177; ez adta neki a "kulturális büszkeség mély tartalékát" és a
felsőbbrendűség érzését is: "Kína történelmi önhittségének középpontjában
civilizált államként való felsőbbrendűsége áll".178
A hagyományos sinocenktrista világkép szerint "a kínai állam a civilizált
társadalom ad- ministrációja volt in toto", míg a császár az "egész emberiség
pater familiasa".179 A császár megkapta az "Ég megbízatását", így lett a
kiválasztottból kiválasztott, a természetfeletti engedély hordozója, hogy
uralkodjon a világon".180 A kínai hatalmi elitnek "abszolút felsőbbrendűségi
igénye volt a "barbárokkal" - az összes többi nemzettel - szemben.181 A
kínaiak országukat "az egyetlen civilizációnak" tekintették. 182 A Kínai
Birodalmat úgy értelmezték, mint "az egyetlen univerzalista egységet, amely
az egész világra kiterjed (...) határain túl természetesen más országokat is
kiszúrtak, de nem tekintették őket sem teljesen szuverénnek, sem
egyenrangúnak".183 Ahogy Salvatore Babones írja, "amennyiben annak a politikai rendszernek, amelynek Kína volt a központi állama, volt neve, vagy
legalábbis címkéje, azt a kínai tianxia ('minden az ég alatt') szóval lehetett
azonosítani"; a tianxia "egy absztrakt fogalom volt, amely egy
felsőbbrendűség gondolatát testesítette meg.
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erkölcsi tekintély, amely a civilizált világban a viselkedést irányította." 184 A
fő intézményi mechanizmus, amelyen keresztül a kínai állam irányította a
világpolitikáját, a kelet-ázsiai tributáris rendszer volt.185 A külkapcsolatokat a
waifan doktrína ("a külső mellékküldöttségek") szabályozta, amely a felek
egyenlőtlenségének alapvető feltevésén alapult; minden ország, amely
diplomáciai kapcsolatot tartott fenn Kínával, automatikusan annak
vazallusává vált (a kínaiak szemében, bizonyosan nem ezeknek az
országoknak a szemében). Ebben a rendszerben "a kelet-ázsiai világpolitika
többi államának (és kváziállamának) uralkodói rendszeresen elismerték a kínai
császár fennhatóságát, aki cserébe legitimálta a különböző területeik feletti
uralmukat".186 Tianxia rendszere "a harmóniát és a rendet helyezte előtérbe,
nem pedig a szabadságot", és "abból az elképzelésből indult ki, hogy létezik
egy mindent átfogó rend".187 Bár ez a sinocentrikus világrend "nem
szükségszerűen járt együtt Kína jelentős politikai ellenőrzésével,
megkövetelte, hogy a kisebb politikai entitások elismerjenek egy hierarchikus
struktúrát, amelynek csúcsán Kína állt".188 Bár kérdéses, hogy Kína valóban
fenntartotta-e ezt az irányítást, hogy a kelet-ázsiai szomszédok valóban a
világegyetem központjának tekintették-e, sőt az is, hogy ez az elképzelés nem
teljesen hamis-e189. Itt az a lényeg, hogy a kínai elitek ebben a narratívában
hisznek, és ez szolgálja őket a nemzetközi kapcsolatok idealizált
modelljeként, legalábbis Kelet-Ázsiában.
Ezzel a sinocentrikus történelmi örökséggel Kína belépett a 19. század
világába.
és a 20. századi nemzetközi politikában, és különösen azután, hogy tudatosan
vagy nem tudatosan a sinocentrikus mintákat követte1949, (lásd pl. a "három
kör" koncepciót, Mao gondolatainak exportálását, vagy Deng 1979-es
"leckéztetését" Hanoi számára). Ez a hagyomány még most is erősen jelen
van Kínában, mivel az IR ideál- alizált vízióját képviseli - "a Tianxiarendszer a kulcsa Kína ideális világrendjének". 190 A hierarchia explicit vagy
implicit hangsúlyozása a nemzetközi kapcsolatok kínai megközelítésében,
illetve a kelet-ázsiai kapcsolatokban - Kína a csúcson - egyértelműen ezt a
hagyományt jelzi.191
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A tianxia-korszak idealizálása még erősebb annak fényében, hogy hogyan
pusztult el: a nyugati gyarmatosítás által. A "nemzeti megaláztatás száz éve"
(bai nian guo chi, 1842-1949), vagyis a gyarmati függés időszaka a hivatalos
pekingi nacionalista narratíva központi pontja, amely a múlt dicsőségétől a
vereségen és kudarcon keresztül a megújulásig 192 vezető utat mutatja be; a
nyugatiak kezétől elszenvedett gyarmati vereség sokként érte a kínaiakat: "a
kínaiak, akik nemzetüket kiválasztottnak, az éghez közelinek és
összehasonlíthatatlanul civilizáltnak tartották, traumát szenvedtek, amikor
nemzeti identitásuk minden elemét megzavarták" az idegen "barbárok"; a
kommunizmus aztán, akárcsak Oroszországban, "megfordította a kockát",
lehetővé téve a kínaiak számára, hogy újra tiszteletet érezzenek - és hogy
újrakezdjék a sinocentrikus világ újjáépítését: "A KPP forradalma az
imperializmus elleni hősies küzdelemtől áthatott, megalapozta a
sinocentrizmust."193 A KKP uralmának legitimációja azért volt eddig olyan
erős, mert a kommunisták el tudták hitetni a társadalommal, hogy visszaadják
Kínának a gyarmatosítás által megfeszített és megalázott nemzeti büszkeséget
("visszaadják az elveszett arcot"). Most, amikor "visszanyerik Kína
megfelelő helyét", a más országokkal való kapcsolatok kínai-centrikus
mintáihoz nyúlnak. Amikor Yuan Yubai admirális azt mondja, hogy a Délkínai-tenger a kínai tenger, "ahogy a neve is mutatja" 194, akkor ezt a
hagyományt követi. Ahogy Hszi Csin-ping is a "kínai álmával" (lásd belent). A kínai-orosz kapcsolatokban is találhatunk példákat a sinocentrikus
megközelítésre. A legnyilvánvalóbb példa a Sanghaji Együttműködési
Szervezet "sanghaji szelleme" - egyértelmű utalás Kína központiságára; egy
másik példa az Oroszországgal kötött 2004-es határmegállapodás kínai
megközelítése, ahol Peking, annak ellenére, hogy erősebb volt, végül
kompromisszumot kötött a vitatott terület egy részével (a nemzetközi
szabályok szerint az összes vitatott szigetet meg kellett volna kapnia, ehelyett
50:50 arányban állapodott meg): "Kína az erő pozíciójából indult ki, mivel a
jóindulat sinocentrikus hagyományát idézte fel". 195

6.

Kína (poszt)konfucianista eszmei eklektikája

Közhelynek számít, ha a kínai kultúrát úgy jellemezzük, mint amelyet a
konfucianizmus ural (a nagy triász másik két részével együtt): a taoizmus és a
buddhizmus; és a legalizmus is). A 20. század drámai és átalakító eseményei,
a konfucianizmus elleni maoista támadás, az 1978 utáni nyugatiasodás, a
konzum- tionizmus és sok más tényező mind megkérdőjelezték a kínai
kultúra hagyományos, 1911 előtti alapelveit. A konfuciánus hagyomány
azonban továbbra is a háttérben
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A kínai gondolkodás a zsidó-keresztény hagyományhoz hasonlóan a nyugati
gondolkodás magja marad.
Ez nem a konfucianizmus önmagában való leírásának vagy a
konfucianizmus császári, református vagy neo-konfucianista különbségeiről
szóló vitáknak a helye. Ami itt fontos, hogy megemlítsük a legfontosabb
feltételezéseket, mivel ezek befolyásolják a kínai politikai döntéshozatalt. A
konfuciánus hagyományban tehát a csoport (család, klán, társadalom)
elsőbbséget élvez az egyénnel szemben, az ész (ész) az érzelmekkel szemben,
a kötelességek a preferenciákkal szemben, a normák a hiedelmekkel
szemben, a pragmatizmus az ideológiával szemben; a kötelességek a
jogokkal szemben; racionalizmus, a transzcendens kérdések iránti
érdektelenség (az etika fontosabb, mint a vallás, az utóbbi iránt nagyon kevés
érdeklődés mutatkozik), a tudás csodálatát propagálják, az erkölcs, a
fegyelem, az autoritás és az idősebbek tisztelete mellett, a múlt kultusza, a
változások iránti ellenszenv (a fennálló rend fenntartása); a konfuciánus
idealizált, jól szervezett társadalomban mindenkinek tudnia kell, hogy hol a
helye a társadalmi és politikai struktúrákban, és ennek megfelelően kell
követnie a normákat és a kötelezettségeket ("a nevek helyreigazítása"; ez harmonyhoz vezetne; különben a luan, a káosz vagy az anarchia mindent
tönkretesz, és a társadalom összeomlik). A tökéletes államnak erkölcsi
tekintélyre kell épülnie, kom- petens, erkölcsös uralkodóknak (junzi) kell
kormányoznia, és hatalmát inkább meggyőzéssel és "puha" eszközökkel kell
gyakorolnia, mint kemény hatalommal és katonai eszközökkel (természetesen
a valóságban a kínai birodalom inkább a legalizmus eszközeivel összhangban
működött, mivel kíméletlenül gyakorolta a hatalmat a xiao ren, a szegény,
egyszerű emberekkel szemben; a hatalom elmélete a konfucianizmusból, a
gyakorlat - Han Fezi és más legalista gondolkodókból származik). A
konfucianizmus az uralkodók és az uralkodó elitek politikai filozófiája, mivel
struktúrát és rendet propagál.196
A konfuciánus hagyományok és a konfuciánus hagyományok eltérő
értelmezései ellenére
A konfucianizmus volt az 1911 előtti kínai politikai gondolkodás magja.
Aztán azonban jöttek az "érdekes idők" e szavak közmondásos kínai átkos
értelmezésében, háborúkkal, anarchiával, megosztottsággal, Csang Kaj-sek
sikertelen "konzervatív modernizációs" kísérletével és a kom- munista
győzelemmel. Mao Ce-tung és elvtársai annak ellenére, hogy maguk is
konfuciánusok voltak, bizonyos értelemben aláásták a hagyományos
konfuciánus szemlélet számos aspektusát (talán a legfontosabb a változással
szembeni konfuciánus ellenszenv). Az elvtársak az Új Kína megteremtésére
szólítottak fel (Hszinhua), és valóban képesek voltak a társadalmat
kommunista jelszavakkal mozgósítani. A KNK hiányosságai azonban,
mindenekelőtt a Nagy Ugrás előre és a kulturális forradalom, valamint az
1978 utáni időszak sikeres piaci reformjai azonban veszélyeztették a
kommunizmust mint a hatalom forrását. Noha nehéz pontosan
meghatározni197 azt a pillanatot, amikor a kínai társadalom megszűnt hinni a
kommunizmusban (talán a
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A Tiananmen mészárlás jó fordulópont), sokkal könnyebb megmondani, mi
váltotta fel: a (poszt)konfucianizmus, a nacionalizmus, a pragma- tizmus, a
pénz kultusza, a felszíni nyugatiasodás és a szellemi üresség (széles körben
elterjedt cinizmus) eklektikus keveréke. Politikailag az 1990-es évek eleje óta
a kommunizmust félresöpörték a mindennapi kormányzásban, és mint
legitimációs forrást felváltotta a nacionalizmus, a gazdasági eredményekre
való büszkeség és az újra megjelenő konfucianizmus198, de a kommunista
örökséget még mindig elismerik a nyilvánosság előtt, és a kommunista
elemek maradványai itt-ott megmaradtak, olyan fogalmakban, mint a tifa
(ideológiai és identitásbeli célok érdekében választott kifejezések). Bár a
kínai apparátusok többsége, ahogy a társadalom nagy része sem hisz a
kommunista jelszavakban199, Bejing még mindig "büszke a hagyományos
kommunizmus korszakára, függetlenül attól, hogy milyen hiányosságokat
ismertek el".200 A kommunizmus hivatalos elutasításának hiánya (a szabad
piac elfogadásával), megnehezíti Kína201 kategorizálását, de nem
különösebben zavarja a szinkretizmushoz kulturálisan szokott kínaiakat, és a
pártot a társadalom feletti ellenőrzés fenntartásának eszközeként szolgálja. A
kultúra itt fontos szerepet játszik: ez "a kulcs a büszkeség újjáépítéséhez" a
KKP vezetése alatt: "A kínai vezetők a minzu yishi (nemzeti tudat) és a
kulturális szuverenitás érzésének erősítésére tett teljes körű erőfeszítésekkel
lépnek támadásba. A politikai identitást a wenhua yishi (kulturális tudat)
erősíti, amelyet úgy értelmeznek, hogy az állam és a párt áll a
középpontban".202 Innen ered "a konfuciánus hagyományokban mélyen
gyökerező fogalmakra és a marxizmus-leninizmus módosítására épülő, a
kínai sajátosságokkal rendelkező szocializmus szellemében a kínai
különlegesség és sajátosságok állandó hangsúlyozása - a Nyugattal szemben [a] kínai különlegesség és sajátosságok".203 Ebből a szempontból nézve a
nyugati hatások veszélyesek, mivel megmutathatják, hogy az olyan
nemkívánatos eszmék, mint a de- mokrácia vagy az emberi jogok nem
feltétlenül idegenek a kínai kulturális kon- textustól (Tajvan példája, a maga
eleven demokráciájával, különösen rémisztő példa a KNK számára), ebből a
szempontból nézve a nyugatiasodás "a kulturális imperializmus, a
megosztottság, a kínai széthúzás, a széthúzás, sőt a rendszerváltás
szinonimája".204 Mindazonáltal, politikai szempontból Kína sokkal jobban
"felkészült" arra, hogy ellenálljon a nyugati politikai és kulturális hatásoknak,
mint Oroszország. Alt- hoog vitatható, hogy melyik ország, Oroszország
vagy Kína élte át a legnagyobb szellemi támadást az átmeneti időszakban, az
ősi, kommunista és
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posztkommunista eszméket a hatalom megtartása érdekében, a kínai elit jobb
eredményeket ért el, mint az orosz elit: "sokkal jobban megőrizte a nemzeti
identitás koordinálására és beoltására szolgáló apparátust, mint Oroszország
(...) sokkal világosabb volt a premodern identitás, kevésbé bonyolult volt az
antiimperialista megalázottság érzése, nagyobb volt a folytonosság a
hagyományos kommunista identitással, és kidolgozottabb volt az új
identitáskonstrukció or- gasztronómiája".205

7.

Háború és béke Kínában és Oroszországban

A Kína és Oroszország közötti lényeges különbségek a háborúhoz és a
békéhez való hozzáállásukban mutatkoznak meg. Vagy, hogy kedvezőbben
fogalmazzunk, a káoszhoz és a stabilitáshoz való viszonyukban: "Kína a
stabilitásból profitál (még mindig többet veszíthet, mint nyerhet a káoszból),
míg Oroszország a zavarokból."206
Kína elutasítja a háborút, de nem erkölcsi alapon. A kínai pacifizmus,
ellentétben az európaival, nem a háború mint politikai eszköz elutasításából
ered, hanem tisztán politikai logikából. A klasszikus Sun Zi gondolatra utal,
miszerint jobb nem háborúzni, hacsak nem feltétlenül szükséges - a háború
kockázatos, bizonytalan és veszélyes politikai eszköz. E megközelítés
lényege a következő feltevésen alapul: miért alkalmazzunk erőt és
kockáztassuk a saját veszteségeinket, ha ugyanazt az eredményt
diplomáciával vagy intrikákkal is el lehet érni? Ezért van az, hogy "a katonai
kalandorizmus nagyon távol áll a kínai tra- díciótól".207 Kína
felemelkedésének alapja a stabilitás és a béke az egész világon (vagy
legalábbis Kína szomszédságában). Bár Kína a jövőben valószínűleg a
nemzetközi rendszer megváltoztatására fog törekedni, jelenleg a meglévő
rendszert maximálisan kihasználja a saját igényeinek megfelelően. A stabil
geopolitikai környezet megteremtése továbbra is a legfontosabb prioritás Kína biztonságos és békés környezetet (szomszédságot) szeretne a
modernizációhoz. Kína politikája "a regionális biztonság kiépítésének és a
gazdasági együttműködés fejlesztésének pragmatikus céljainak van
alárendelve, anélkül, hogy a partnerekre bármilyen politikai ballasztot
kényszerítene".208 E célok megvalósításához Kínának belső és nemzetközi,
szomszédsági békére van szüksége. Ezért hangsúlyozza a "békésséget" és a
"nem konfrontatív" 209hozzáállást, ami olyan fogalmakban mutatkozik meg,
mint a "békés felemelkedés/fejlődés" stratégiája, a KNK "negyedik
generációs" hivatalos programja.210 A békés fejlődés nem
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filozófiai elvont gondolat, de még csak nem is egy jó propagandaszlogen,
hanem Kína gyakorlati politikai filozófiája, amely abból a reális feltevésből
ered, hogy milyen korlátok között és milyen lehetséges következményekkel
járhat az erő alkalmazása nemzetközi pozíciójának javítása érdekében. 211 Bár
Xi Jinping "kínai álma" óta Kína sokkal magabiztosabbá vált, a fent említett
legfontosabb elvek nem változtak. Ez jól látható volt a közelmúltban, amikor
Kína ellenezte a Brexitet, az EU felbomlását, megijedt Trump akcióitól és
megvédte a (gazdasági) globalizációt. Bár Kína mindezt egyfajta
schadenfreude keverékével szemlélte (a nyugati problémákat "a demokrácia
eredendő gyengeségeinek sokszoros bizonyítékaként" értelmezve), a valódi
aggodalom is érvényesült: Kínának továbbra is stabilitásra van szüksége
világszerte: nyitott kereskedelemre, stabil piacokra és nyugati fogyasztókra,
valamint a kínai áruk és tőke iránti keresletükre.212 Röviden: Kínának még
mindig stabilitásra, rendre vagy egyszerűen békére van szüksége ahhoz, hogy
folytathassa útját a "megfelelő hely visszaszerzése" felé.
Oroszország esetében ennek az ellenkezője igaz: a háború a választott
eleme. "A háború vagy egy új háborúra való felkészülés lett az orosz
civilizáció túlélésének módja" - írta Bobo Lo és Lilia Shevtsova213; a Kínai
Katonai Tudományos Akadémia szerzői hasonló következtetésekre jutottak
(Oroszország "harcias nemzet... a háború alapította és erősítette meg", amely
soha nem habozott katonai erőt alkalmazni érdekei védelmében). 214
Békeidőben Oroszország gyenge potenciálja és korlátozott im- portanciája
mutatkozik meg a legjobban. Ezért olyan fontosak Oroszország számára a
konfliktusok és a válsághelyzetek. Ilyenkor az olyan szempontok, mint a
diplomácia és a hadsereg, amelyeken Oroszország hagyományosan erős,
válnak a legfontosabbá, míg a gazdaság másodlagos státuszba szorul, és "a
politika elsőbbsége a gazdasággal szemben" következik. Ez lehetővé teszi
Oroszország számára, hogy pozícióján túljátsszon, és sokkal többet érjen el,
mint amennyit gazdasági potenciálja lehetővé tesz. Éppen ezért "Moszkva
érdekeit talán a "kontrollált feszültség" (...) félig-meddig állandó állapota (...)
más szóval a "se béke, se háború" állapota (...) szolgálja a legjobban, amikor
más hatalmak a "kontrollált", de feszült egyensúly állapotában vannak, még
egy szerény orosz hozzájárulás is meglepően hatékonynak bizonyulhat". 215 A
közelmúltbeli világméretű zavargások jól illusztrálják ezt. Moszkva
támogatja a populista mozgalmakat az EU-ban és reménykedik a
felbomlásában, a Kreml élvezi a Brexitet és nagy reményeket fűzött (amelyek
mostanra kissé alábbhagytak) Trumphoz. Általánosságban a Kreml reméli,
hogy kihasználja a nyugati káoszt, mivel ez újabb lehetőséget ad
Oroszországnak arra, hogy a saját mércéjén felül játsszon és ábrázoljon
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a Nyugat bűnbakként Oroszország saját problémáiért.216 Ezért van az, hogy
Oroszország sokat nyerhet a káoszon, az instabilitáson, sőt, a háborún.

8.

Két különböző tekintélyelvűség

Az orosz és a kínai "konszenzuson alapuló autoritás" iránti törekvés, a
nyugati demokrácia, az emberi jogok, az átláthatóság, az ellenőrzés és
egyensúly stb.217 iránti ellenszenv sokakat arra késztetett, hogy
hasonlóságokat keressenek az orosz és a kínai politikai rendszerben. Bár
vannak hasonlóságok, különösen a politika filozófiai felfogásának szintjén
(lásd a következő fejezetet), ezek túl kicsik ahhoz, hogy a két országról azt
mondhassuk, hogy ideológiailag vagy normatív szempontból konvergens.
Ahogy Bobo Lo fogalmazott, "Oroszország Putyin alatt is demokratikusabb,
plu- ralisztikusabb és liberálisabb államforma marad, mint Kína". 218 Egyes
kutatók még azt is mondják, hogy az orosz rendszer "elért egyfajta
egyensúlyt, amely a demokrácia és az autoritarianizmus közötti
meghatározhatatlan ponton helyezkedik el", bár elismerik, hogy "a spektrum
autoriter vége felé csúszott".219 Mások szerint az orosz és a kínai modell "a
tekintélyelvűség ellentétes típusait képviseli, amelyeket a megszemélyesített
és a bürokratikus hatalom különböző kombinációi jellemeznek", politikailag
"Oroszország inkább fél-autoritárius, mint tekintélyelvű rendszer, jelentős
szabadságjogokkal és korlátozásokkal egyaránt"; az orosz rendszer "három, a
múltból kölcsönzött alapelvre épül: Ez egy nagyon eklektikus rendszer,
amely többek között a következőket foglalja magában: a nyugati intézmények
utánzása; minden koherens ideológia felváltása nem ideológiai
"pragmatizmussal"; a társadalom megvesztegetése; széleskörű személyes
szabadságjogok; szelektív elnyomás az ellenzékkel szemben. 220 Ami a
posztkommunista tekintélyelvűség kínai megfelelőjét illeti, Kína az orosz út
ellenkezőjét választotta: megtartotta a kommunista szimbólumokat, de
félresöpörte a kom- munizmus gazdaságpolitikáját (a hangsúly a gazdaságon
volt, nem az eszméken.) Ez olyan helyzetet eredményezett, amelyben
Kínában sokkal kevesebb a szabadság, de sokkal nagyobb a gazdasági
hatékonyság, és ezért a rendszer sikeresebb 221: "Minden gyengesége ellenére
a Kommunista Párt sokkal dinamikusabb és modernizálóbb vállalkozás, mint
a "Kreml Inc.". Nagyrészt elsajátította a történelmi leckét, miszerint az igazi
legitimitás a változás szükségszerűségeire való reagálásból fakad, nem pedig
a "stabilitás" fetisizálásából.
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a saját érdekében."222 Ez nagyban különbözik Oroszországtól, amely
"nemzetközi antimodellé vált - a nem-modernizáció (sőt, a modernizációmentesség), a versenyképtelenség és a krónikus korrupció szinonimájává". 223
Ezért a kommunizmusból kiinduló különböző átalakulási utak hozzájárultak
az orosz és a kínai tekintélyelvűség jelenlegi jellegéhez. 224 Így az
Oroszország és Kína közötti "normatív konvergencia" állítása "egy elavult
mítosz, amelynek célja, hogy a nyugati politikai döntéshozókat megijessze,
hogy "megértőbbek" legyenek az orosz érdekekkel szemben (vagyis
engedékenyebbek legyenek velük szemben)".225

9.

Személyiségek az orosz-kínai kapcsolatokban

Az akadémiai politikatudományban nem támogatják az egyénekről szóló
írásokat. Az intézményekre, szabályokra, normákra stb. való összpontosítás
sokkal inkább elvárt és elismert.226 Több érv is szól e mellett, de a
legfontosabb valószínűleg az, hogy az olyan átalakító folyamatok, mint a
globalizáció vagy a demokratizálódás, olyan mintát hoztak létre, amelyben az
egyének sokkal kevésbé számítanak, mint az intézmény szabályai és normái,
amelyben dolgoznak vagy amelyet képviselnek. Ez minden bizonnyal igaz a
demokráciákban, ahol a kontrollrendszerek célja az volt, hogy
megakadályozzák a hatalomra szomjazó egyének hatalmának elfajulását.
Ezért az egyének jelentősége a politikában valóban csökken a demokrata
országokban. Az olyan átláthatatlan és elszámoltathatatlan tekintélyelvű
államokban azonban, mint Oroszország és Kína, az egyének jelentőségét még
mindig nem lehet túlbecsülni. A titoktartás kultúrája itt mindenütt jelen van,
és a beleszólás csak néhány kiválasztottra korlátozódik; a döntéshozatali
folyamatot a politikai döntéshozók egy kis csoportja és vezetőjük végzi a
hivatalos állami struktúrák rovására, amelyek jogilag felelősek a jogalkotásért
és a végrehajtásért.227 A "személyiségek elsőbbsége az intézményekkel
szemben": ők és személyes hálózataik sokkal fontosabbak, mint a hivatalos
intézmények, vagy inkább "az egyének teszik az intézményeket, nem az
intézmények az egyéneket", az intézmények befolyása "nőhet és csökkenhet,
ahogy az egyének elnyerik vagy elveszítik a kegyeiket", az egyének, nem
pedig az intézmények vagy a nagy eszmék "elsődlegesek" az "udvarban",
legyen az a Kreml vagy a Zhongnanhai; ez a "per- sonalizált modell" nem
csak a vezetőkre korlátozódik, hanem "mindenhol megismétlődik".
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hatalmi szintek."228 A "titoktartás és az informális hálózatépítés erős
kultúrája" "két nagy politikai miliőt hoz létre - a valós és a virtuális (ez
utóbbit látják a kívülállók): a valós politikai világ exkluzív és szinte
láthatatlan. Itt születnek a nagy döntések. A politikai osztály túlnyomó
többsége kevés szerepet játszik, és a nyilvánosság hozzájárulása minimális
(...) azon az elven működik, hogy "a kevesebb jobb" - egyszerre összetartóbb,
biztonságosabb és hatékonyabb (...) kivételesen kiváltságos hozzáférés nélkül
gyakran lehetetlen megtudni, hogy ki kit, mit és hogyan befolyásolt; gyakran
az a helyzet, hogy "akik tudják, nem mondják el, és akik elmondják, nem
tudják"."".229
Így ritkán lehetünk biztosak abban, hogy ki kezdeményezte vagy
befolyásolta a döntéshozatali folyamatot, és a tisztánlátás csak idővel, vagy
egyáltalán nem derül ki. Ilyen körülmények között az emberi tényező, illetve
az egyén a személyiségével együtt még mindig a történelemre, a viselkedésre
és az állami politika változására gyakorolt meghatározó befolyása van. Ez
azért történik, mert a valódi hatalom még mindig egy egyén vagy egyének
egy csoportjának kezében van, ahelyett, hogy a demokráciákban oly
domináns ellenőrzési mechanizmusok ellenőriznék és kiegyensúlyoznák. Az
autoriter országokban a hivatalos struktúrák csak formalizálják vagy
elfogadják a már meghozott döntéseket. Ezért van az, hogy a tekintélyelvű
rendszerekben a személyiségek jelentősége nagyobb. Itt "a vezető szerepe és
lehetőségei leginkább a kezében vagy az őt körülvevő szűk csoport kezében
nyugvó hatalom terjedelmétől függ".230
Ez a helyzet mind Oroszországban, mind Kínában, ahol a döntéshozatali
folyamatot a vezetővel együtt egy szűk körben, gyakran informális
találkozókon a döntéshozók egy kis csoportja hajtja végre. Ezért
hangsúlyozza ez a könyv az egyének - Jelcin és Putyin Oroszországban, Jiang
Zemin, Hu Jintao és Xi Jinping Kínában - szerepét.

10. Jelcin Oroszországa és politikai koncepciói
Az orosz külpolitikát különösen befolyásolták vezetőinek személyes
jellemvonásai. Jelcin személye az 1990-es években hatással volt Oroszország
külpolitikájára, beleértve a Kínával való kapcsolatokat is. Jelcin a "kontrollált instabilitás" révén kormányzott, amelyet az elnöki "bíróság" és a
regionális vezetők és oligarchák "bíróságainak" kiterjesztése jellemzett;
ebben a rendszerben Jelcin a "végső bíró" pozíciójáról álmodott, aki elég
gyakran kezdeményezte a konfliktusokat.
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hogy megerősítse pozícióját.231 A helyzetet tovább rontotta, hogy egy nem
stabil koalícióval kormányzott.232 Mindez káoszhoz vezetett, amelyet Jelcin
nem tudott uralni. Ez igaz volt a külpolitikára is. 233 Jelcin kétségbeesetten
meg akarta tartani Oroszország nagyhatalmi státuszát; ő azonban ezt
presztízskérdésekben fogta fel, nem pedig a világ új víziójaként. Ami még
rosszabb, nem tudta, hogyan érje el ezt, ami tovább mélyítette a káoszt.
Jelcin két egymással versengő külpolitikai iskola közül választhatott.
Kezdetben a "reformerek" vagy "atlantisták", mint Jegor Gaidar vagy Andrej
Koszjrev, kerültek fölénybe. Különösen Kozyrev fontos itt. Ő volt az arca az
orosz külpolitika "atlanti" koncepciójának az 1990-es évek elejétől: fő
jellemzői az USA-val és Nyugat-Európával való közös érdekek, valamint a
nyugati civilizációval való integráció voltak.234 Kozyrev csapata Oroszország
"normalizálásáról" álmodott: szorosabb megismerkedésről a nyugati országok
álláspontjával. Az "antlantisták" jelentős segítséggel, befektetésekkel és az
oroszországi demokratikus átalakulás megerősítésével is számoltak. 235 Végül
a re- formálók azt remélték, hogy az Egyesült Államokkal és más fejlett
demokráciákkal való szorosabb együttműködés Oroszország elveszített
státuszának visszaszerzéséhez vezet a világban.236 Keveset törődtek Ázsiával,
és megszakították a kapcsolatokat az ázsiai kommunista országokkal237,
Kínát pedig "veszélyes és rosszindulatú szomszédnak" tartották. 238 Az
"atlantisták" uralták az orosz politikai gondolkodást (beleértve a Kínával
szembeni gondolkodást is) Jelcin elnökségének első pillanataiban. Idővel
azonban az eurázsiai ellenzék erősödött. Ennek az alternatív megközelítésnek
a támogatói (akiknek a képviselői elég gyakran tudományos, agytrösztökben
vagy titkosszolgálati háttérrel rendelkeztek, és nem ritkán ázsiai
tapasztalatokkal) meglehetősen eklektikus csoportot alkottak, amely a
nyugatbarát irányvonalban csalódott (gyakran nacionalista) formációk széles
spektrumát képviselte. Az eurázsiaiak azt állították, hogy szükség van az egy-
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egyoldalú, Nyugat-barát "atlanti" politikát. Kritizálták az orosz di- plomácia
nyugat felé fordulását és más dimenziók, például a keleti és déli dimenziók
elhanyagolását. A "közeli külföld" politikai és gazdasági konszolidációját és
a FÁK reintegrációját szorgalmazták. A Kínával való kapcsolatokat
kulcsfontosságúnak tartották az orosz külpolitika elveszett egyensúlyának
visszaállításához, ami nagyobb függetlenséget biztosítana Oroszországnak a
Nyugattal szemben. Az eurázsiaiak folyamatosan egyre nagyobb befolyást
szereztek Jelcin és Moszkva külpolitikájára. Jevgenyij Primakov 1996-os
külügyminiszteri kinevezése volt növekvő jelentőségük leglátványosabb jele.
Jelcin kezdetben kedvezően viszonyult a reformerekhez, idővel azonban
egyre jobban kezdte értékelni az eurázsiaiakat. Mindazonáltal politikája már a
kezdetektől fogva - ahogy Bobo Lo fogalmazott - "kiszámíthatatlan" volt. "A
kínai-orosz kapcsolatok idegen geopolitikai megfontolások túszává váltak. A
"Kína-kártya", nem pedig a Kínával való partnerség lett a Kreml prioritása,
ahogy a stratégiai irányítás átadta helyét az ad hoc válaszok sorozatának és a
nemzetközi kapcsolatok legkisebb közös nevezőjének (...) Ilyen körülmények
között Kína lett Jelcin választott "egyensúlyozója" - legalábbis azt képzelte
el, hogy a "stratégiai partnerség" arra kényszeríti majd a Nyugatot, hogy
jobban figyelembe vegye az orosz érdekeket. Még jobb esetben Oroszország
arra törekedhetett, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti 'ingázó
hatalom' legyen (...) A Kreml szerencsétlenségére mások nem voltak
hajlandók Moszkva játékát játszani (...) Jelcin ügyetlenül használta a Kínakártyát, ami Oroszországot mint kínos, de gyenge 'partnert' árulta el, akinek
étvágya jóval meghaladja szerény képességeit.".239 Jelcin kudarcaitól
függetlenül, védelmére szóljon, hogy ő is, mint minden orosz vezető,
nagyhatalmi státuszt akart biztosítani Oroszországnak, de elődeivel és
utódjával ellentétben a hazai és nemzetközi helyzet nem sok mindent
engedett meg neki.240

11. Putyin és a putyinizmus
Putyin hatalomra kerülése megerősítette Oroszország pozícióját. Az állam
megerősítésének, stabilizálásának és a hazai és nemzetközi tekintély
visszaszerzésének jelszavaival került hatalomra, és ezt el is érte. Putyin
hatalomra kerülése óta egy erős és domináns központi hatalom fenntartásával
próbálja modernizálni Oroszországot. Putyin a "gosudarstienniki"
(államorientált kormányzati hivatalnokok) képviselője, olyan embereké, akik
azt feltételezik, hogy az erős központi hatalom nélkül Oroszország szétesne;
de ilyen erős központi hatalommal - újra nagyhatalommá válna. Ebben a
megközelítésben, ami jó az államnak, az jó az országnak is. Az erős államot
itt az 1990-es évek anarchiájával állítják szembe: az államot a Jelcin-korszak
káosza után újra kellett építeni.241 Putyin "megerősítette
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azt a nézetet, hogy az állam elsőbbséget élvez az egyénnel szemben, és hogy
az előttünk álló elsődleges feladat az állam megerősítése."242 Putyin
csapatának állítása az orosz történelem mély megértéséből fakadt: az
államnak erősnek kell lennie, hogy megvédje lakosait egymástól és a külföldi
ellenségtől - ez viszont Oroszország számára nagyhatalmi státuszt von maga
után.243 Ezért az orosz társadalom többsége üdvözölte vagy közömbösen
fogadta az új rendszer létrehozását, amely az elveszett, birodalmi dicsőség
visszahozásának nemzeti büszkeségét idézte fel. Putyin stabilitást, társadalmi
békét és még viszonylagos jólétet244 is garantált, végül visszahozta a
nagyhatalmi státuszról szőtt álmokat. Röviden: olyan képet teremtett
Oroszországról és róla, mint a paternalista államról, amely képes biztosítani a
lakosság szükségleteit, fejlődést elérni és újra nagyhatalommá válni. 245 Úgy
tűnik, hogy "az orosz sorsot személyes kezében tartja", és "I. Péter és
Sztolipin Péter hagyományai szerint transzformatív figurának tekinti
magát".246
A politikai rendszer szempontjából Putyin hatalomra kerülése óta
"megkísérelte személyes tekintélyét és ellenőrzését a vertikális hatalom
(vertikális vlasti) formájában megalapozni; ez a kifejezés a politikai folyamat
felülről lefelé irányuló jellegét, az orosz állam "újjáépítését" és a hatalom
Kremlben való összpontosítását foglalta össze".247 Az állam hierarchikus
modellje mellett döntött, megszilárdította a központi hatalmat és korlátozta a
regionális "túlurak" hatáskörét, eltávolodott a szecesszió és a feloszlatás
veszélyétől, végül a demokrácia és a liberalizmus kompromittált eszméinek
támogatása helyett a hatalom központosítása és a félautokratikus rendszer
létrehozása mellett érvelt.248 Különösen 2003 után, amikor Putyin sikeres
támadást indított Mihail Hodorkovszkij ellen, és azóta korlátozta az
oligarchák gazdasági befolyását és csökkentette politikai lehetőségeiket,
Putyin új, hierarchikus hatalmi struktúra kiépítésébe kezdett. Ő és baráti
csoportja azóta is a csúcson van. Putyin a különböző kulcsfontosságú
politikai intézmények, például az állami bürokrácia, a biztonsági szolgálatok,
a bűnüldöző szervek, a hadsereg (és annak ipari komplexuma), valamint a két
hatalmi szervezet ellenőrzésének köszönhetően uralkodik.
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gazdasági erőforrásokkal rendelkező tulajdonosok - a Gazprom és a
Roszoboronexport (fegyverexportáló állami monopólium). Az egyes állami
politikákat felügyelő, felhatalmazott személyekből álló legfontosabb belső
köre a következő volt: Igor Szecsin, Dmitrij Medvegyev, Szergej Ivanov
(2016 augusztusáig), Vlagyiszlav Surkov, Alekszej Kudrin, Anatolij
Szerdukov, Nyikolaj Patrusev és Szergej Sojgu. Putyin első két ciklusa alatt
ez a csoport gyakorolta "a hatalmasok pluralizmusát", visszatérve az elnöki
hivatalba azonban2012, Putyin képes volt "kiszélesíteni autonómiáját és
csökkenteni a belső kör általános jelentőségét".249 "Fokozott patrimoniális
aktivizmust tanúsított".250 Ezért személyes hatalma, valamint személyes
befolyása 2016sokkal szélesebb és szélesebb, mint a vagy2000,2004
Következésképpen2008. a hatalom "nagyobb mértékben támaszkodott a
vezető személyiségére, mint az intézményekre; következésképpen Vlagyimir
Putyin szerepe meghatározó az oroszországi ideiglenes politikai rendszer
stabilitása szempontjából".251 Ő hozta létre Oroszországban252 a "patronális
presz- dentializmus" rendszerét, ahol "mindenkinek, függetlenül attól, hogy
kinek, Putyinnal kell egyeztetnie, vagy Putyinra kell visszautalnia, hogy
legitimálja saját pozícióját, elképzeléseit vagy általános tekintélyét".253
Ahogy Bobo Lo írja, Putyin ma már "ikon" ("nyilvános magabiztossága és
bocsánatkérés nélküli viselkedése az élénk Oroszország metaforájává vált messze áll az 1990-es évek gyenge, megalázott nemzetétől, amelyet egy
dezorientált Jelcin vezetett"), "a legfőbb döntéshozó", akin keresztül "minden
nagy döntés valamilyen formában átmegy", és "a személyre szabott hatalom
magas és vékony piramisának csúcsán áll". "A Sztálin halála óta eltelt hat
évtizedben egyetlen személyt sem azonosítottak ilyen szorosan a hatalommal
és a politikával Oroszországban. Uralkodása olyan mértékű, hogy saját
"izmust" hozott létre. A putyinizmus a centralizált politikai hatalom, a
gazdasági haszonszerzés, a társadalmi materializmus, a konzervatív erkölcs
és az asszertív nemzetek közötti magatartás hibridjeként alakult ki." Putyin
az, aki orosz részről is meghatározza a kulcsfontosságú kapcsolatok, köztük a
Kínával való kapcsolatok sorsát (lásd a 2014-es gázszerződést).254

12. Putyin és Kína
Putyin, elődjével ellentétben, jobban ismeri a világot, így már a kezdetektől
fogva megértette Kína felemelkedésének következményeit, és felismerte,
hogy Oroszország számára "a Pekinggel való szoros partnerség nem luxus, de
még csak nem is a
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választás, hanem hosszú távon abszolút szükségszerűség."255 Putyin már
2000-ben azt írta "Oroszország: új keleti perspektívák" című cikkében, hogy
"soha nem felejtettük el, hogy területünk nagy része Ázsiában fekszik". 256
Éppen ezért az ő hivatali ideje alatt az orosz külpolitika kiegyensúlyozottabbá
vált, és jobban összpontosított az ázsiai vektorra. Jelcin évtizedével
ellentétben a Bei- jinggel való kapcsolatok nem teljes mértékben Oroszország
Nyugathoz fűződő kapcsolatainak függvényei voltak. Jelcin idején a
geopolitikán kívül nem sok minden volt. Putyin idején a geopolitika továbbra
is domináns maradt, de volt még valami más is: a gazdaság, a növekvő
kereskedelem és a fejlődő együttműködés számos területen: "a kétoldalú
kapcsolatok radikális javulása elsősorban az orosz oldalon bekövetkezett
változásoknak köszönhető (...) bár Putyin hű maradt az orosz külpolitika
nyugat-centrikus hagyományaihoz, egy valóban több ágazatot érintő
külpolitikát folytatott, amely összhangban van Oroszország globális hatalmi
státuszával és potenciáljával".257
Putyin elnöksége alatt javultak a kínai-orosz kapcsolatok.
Együttműködésük elmélyült, és a kapcsolatok számos szempontból
normalizálódtak (a határ demarkációja, a kereskedelem volumenének
növekedése, együttműködés Közép-Ázsiában, az orosz Távol-Kelet
fejlesztése és az ottani Kína-ellenes ellenérzések csillapítása). Egyszerűen
Kína folyamatosan Oroszország egyik legfontosabb partnerévé vált, nem csak
mint a Nyugat valós vagy vélt alternatívája. A Kínai Népköztársasággal való
kapcsolatok Oroszország bel- és külpolitikájának számos aspektusát érintik ebből a szempontból csak az Egyesült Államok fontosabb Oroszország
számára.
A Kínához fűződő valódi kapcsolatok erősödése azt jelentette, hogy Kína
tényezővé vált Oroszország belpolitikai megfontolásaiban. Ez intézményesen
és belpolitikai szinten egyaránt megtörtént. Intézményi szinten, mielőtt
Oroszország Ázsia felé fordult volna, a Kínával való kapcsolatok
"primitívek" voltak - kormányközi bizottság a miniszterelnöki találkozók
előkészítésére és az energiakérdésekről folytatott stratégiai párbeszédre;
Oroszország fordulata után új kormányközi bizottság alakult, amelynek
társelnöke Igor Suvalov orosz első miniszterelnök-helyettes, Putyin
gazdasági problémákat megoldó erős embere; ez a bizottság lett a
nagyszabású kétoldalú projektek tárgyalásának kulcsfontosságú intézménye.
Ezen intézmények mellett Putyin barátját, Gennagyij Timcsenkót nevezte ki
az Orosz-Kínai Üzleti Tanács elnökévé.258 Ezen kívül a kormányközi
bizottságtól elkülönült az "Energiaügyi párbeszéd", és van egy másik
bizottság a kulturális (emberek közötti) kétoldalú kérdésekkel foglalkozó
Oleg Golodec vezetésével; ez rengeteg
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a Kínával foglalkozó közigazgatási szervek száma, ami az orosz politikát
bürokratikus késedelmekre teszi hajlamossá.259 Személyes szinten a kínaiorosz partnerség erős szószólója volt Igor Rogachev, "a kínai-orosz
kapcsolatok pátriárkája" 260(Oroszország kínai nagykövete 19922005-től
2005-ig); bár 2012-ben meghalt, öröksége megmaradt.261 A 2000-es évek
végétől a Putyin belső körén kívül a Kínával való szorosabb együttműködés
hívei és haszonélvezői a következők voltak: Igor Szecsin, Putyin egyik
legközelebbi munkatársa, aki az orosz energiaágazatért felelős és
személyesen is részt vett a Kínával való kapcsolatok fejlesztésében, Szergej
Ivanov (2016 augusztusáig) és Dmitrij Rogozin, aki a hadiipari ágazathoz
kapcsolódik; az energiaszektor általában véve előnyben részesítette a Kínával
való együttműködést, inkább esélynek, mint fenyegetésnek tekintve azt, a
Pekinggel való tárgyalások nehézségei ellenére, ugyanez mondható el a
bürokráciáról, amely számára Kína társadalmi-politikai modellje nagyon
vonzónak tűnt.262 Gennagyij Tim- csenko egy másik példa arra a tendenciára,
hogy a Putyinhoz legközelebb állók is részt vesznek a Kínával való
együttműködésben (és a szorosabb közeledést szorgalmazzák). 263 Ugyanez
mondható el Jurij Trutnyevről, aki nem tartozik Putyin belső köréhez, de az
elnök állandó megbízottja az orosz Távol-Keleten, és fontos szerepet játszik a
kínai-orosz közös bizottságokban.264 Másrészt a hadsereg továbbra is
kétértelmű maradt, míg a titkosszolgálatok és a bűnüldöző szervek a Kínával
való együttműködés legkritikusabb szereplői közé tartoztak. Ennek ellenére
az együttműködést támogatók győztek, mivel az elitek között általános volt
az egyetértés abban, hogy Kína nem fenyegeti Oroszország rezsimpozícióját
(és fordítva).265 Moszkva "pivot to Asia", vagyis Moszkva "pivot to Asia",
vagyis Kína felé fordulása után kiderült - ahogy Alekszandr Gabujev
fogalmazott -, hogy Kína... "Putyin barátai felé fordult". A nyersanyagárak
2015-ös esése és Kína gazdasági lassulása miatt Peking vonakodott befektetni
az orosz gazdaságba. Ehelyett Kína Putyin belső körének egy kis csoportját,
mint például Gennagyij Timcsenko, "kedvező hitelekkel és kedves
energiaüzletekkel látta el, amelyek célja, hogy Putyin klikkje boldog legyen
és keletre nézzen".266
A személyes korrupció azonban nem az egyetlen ok, amiért az orosz elit a
korrupcióval szemben...
kikötői együttműködés Kínával. Az orosz elit tisztában van a Peking javára
növekvő aszimmetriával és annak negatív következményeivel ("erőforrás ap-
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pendage"), és tisztában vannak azzal, hogy "Oroszországnak nagyobb
szüksége van Kínára, mint Kínának Oroszországra". 267 Ennek ellenére a
2008-as gazdasági válság óta mégis az együttműködés mellett döntöttek - a
felemelkedő Kínát inkább esélynek, mint fenyegetésnek tekintik - számukra
Kína "egy jóindulatú, kialakulóban lévő szuperhatalom". 268 Először is, dehiába próbálkozik, Oroszország nem tudja ellensúlyozni a kínai befolyást,
ezért inkább bandukol. Másodszor, Kína felemelkedése (még) nem fenyegeti
Oroszországot, mert Moszkva tudja, hogy - egyelőre - Kína stratégiai
ambíciói máshol összpontosulnak. Harmadszor, Kína tiszteletben tartja
Oroszország ambícióit a posztszovjet térségben, és nagy szimpátiát tanúsít az
ottani orosz lépések iránt, ami csillapítja az aggodalmakat és megszünteti a
versengés okát. Negyedszer, bár az oroszok elismerik a kínaiak sikereit (az
irigység és a rajongás keverékével),269 az új formák végső győzelmét illetően
meglehetősen távolságtartóak maradnak: felismerik, hogy a kínai
modernizáció még nem fejeződött be; Kínának még hosszú út áll előttük. 270
Az orosz elit nem azért választotta a Kínához való bandwagoningot, mert a
"Kína-modellt" akarta választani (ez túl sok reformot igényelne, ami
alááshatná a Putyin-rezsimet), hanem hogy diverzifikálja kereskedelmi
kapcsolatait a Nyugaton túlra, hogy minimalizálja a globális, nyugati
dominanciájú gazdaságtól való túlzott függésből eredő kockázatokat: ez "az
öko- nomikus és geopolitikai kockázat szétterítéséről szól".271 Ötödször, Kína
nem avatkozik bele Oroszország belügyeibe.272 Hat, egy felemelkedő Kína
gyengíti az Egyesült Államokat, és kiegyensúlyozottabb nemzetközi
rendszert alakít ki, ami Moszkvának manőverezési lehetőséget biztosít.
Oroszország, bár aggódik Kína miatt, tudja, hogy a kínai történelmi
neheztelések inkább a Nyugatra, mint Oroszországra irányulnak. Végül az
ukrán válság még egy okkal bővült: a kínai elithez fűződő, közös szemléleten
alapuló érzelmi kötődés, amely "egyfajta csoportos pszichoterápiát jelentett
az orosz vezetés számára az ukrán válság traumája után". Az elszigeteltség
nyugtalanító érzése és a Nyugat árulásnak tekintett tevékenysége miatti dühöt
a Krím Oroszországhoz való csatolása után egy újraéledő nagyhatalomhoz
való tartozás érzésével párosult, és ez erős igényt teremtett a nemzetek
közötti lelki társakra".273
Putyin eredményeit Pekingben is elismerték. Mostanáig Putyin
nagyon népszerű Kínában: "van egy márka Kínában: Vlagyimir Putyin. A
kínaiak úgy gondolják, hogy harcol a korrupcióval és az oligarchák ellen, és
általában véve is laza;
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de ez a hétköznapi embereket érinti, és az Amerika-ellenességéhez
kapcsolódik; korábban a kínaiak Putyinra néztek, egyenlővé tették a
vezetőikkel, és azt gondolták, "milyen jó, hogy van egy ilyen ember, mint ő";
de most ez elmúlt, mióta Hszi elvtárs nagyon népszerű lett Kínában"." 274
Putyin még mindig nagyon jó sajtónak örvend Kínában is.
Szerepvállalásának időszakát úgy látják, hogy "visszahozta a stabilitást és a
kiszámíthatóságot az orosz politikába".275 A tekintélyelvű és centralista
tendenciáit Pekingben megértéssel fogadták, mint valami magától értetődő
dolgot - "visszatérést a normalitáshoz": "a kínai politikai elit számára
Oroszország gyorsan negatív példája lett annak, hogy a demokrácia és a
glasznoszty nem kifizetődő, valamint annak a hpyotézisnek a megerősítése,
hogy egy ország modernizálásához diktatúrára van szükség, nem pedig
demokratikus kísérletre, amely orosz viszonyok között vágyálomként
végződött".276 Amikor Putyin azt mondja, hogy "a szabadság erkölcsi alap
nélkül anarchiához vezet", 277a kínaiak nem is érthetnének vele jobban egyet.
Megértik, hogy a pere- strojka óta Oroszország "kinyitotta Pandora
szelencéjét" a polgári és etnikai társadalmi identitások tekintetében, és "egy
évtized nagy részét azzal töltötte, hogy megpróbálta visszatenni az összes
'rosszat'"; ezért a kínaiak szemében az 1990-es évek orosz modellje
diszkreditált volt.278 Az Yelt- sin "demokratikus" korszakának lesújtó
véleménye van Kínában: "politikailag demokratizálódott és destabilizálódott,
gazdaságilag sokkolt és zavart, stra- tegikusan megszorult és háttérbe
szorult".279 A kínai írások úgy látták, hogy Oroszország "a Nyugat áldozatává
vált", amely "arra törekedett, hogy Oroszországot gyengén, megosztottan és
képtelenül tartsa identitásának feltámasztására"; ez a narratíva implicit
módon azt sugallta, hogy "ez volt a (Nyugat által) Kínának tervezett sors
is".280 Nem meglepő, hogy "Putyin, az erős ember visszatérését Pekingben
nem reménnyel, hanem értetlenséggel fogadták. Az ilyen vezetőket tisztelik
Kínában. Ha megtartották a hatalmat, az azt jelenti, hogy az Ég támogatja
őket; Kínában nem vitatkoznak az Ég döntésével". 281 A kínaiak számára
Putyin "egyértelműen pragmatikus és nacionalista válasz volt a hidegháború
utáni amerikai dominancia miatti megdöbbenésből és frusztrációból". 282
Peking szemszögéből nézve, az ő ciklusa alatt "Oroszország a káoszból a
stabilitásba, a széttöredezettségből a recentralizációba, a szegénységből a
kezdeti jólétbe jutott", a Jelcin-féle "sokkterápiával" szemben - "ami sok sok
sokkot jelent terápia nélkül" - Oroszország a "sokkok nélküli fejlődést"
választotta; a putyinizmus "ami politikai stabilitást, gazdasági államosítást és
egy több
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nacionalista és proaktív külpolitika" a kínaiak számára könnyen érthető volt:
"a Jelcin-korszak - hanyatlás, rendezetlenség, hanyatlás, bár demokratikusabb
társadalommal - véget ért, és Oroszország talán végre megtalálta saját
identitását és útját".283 A rezsim szócsöve, a Global Times "kiváló
államférfinak" nevezte Putyint, aki a "nagy vezető" olyan tulajdonságaival
rendelkezik, mint a határozottság, a bölcsesség és az ambíció; "adjatok
nekem éveket20, és újra erőssé és hatalmassá teszem Oroszországot" - idézte
fel a cikk Putyin ígéretét elnöksége első napjaiban"." 284 A kínaiaknak
azonban nincsenek illúzióik: "a Kínával való szövetség csak taktika, míg
Putyin célja Oroszország nagyságának helyreállítása".285
Putyin csodálata és Oroszország hivatalos dicsérete is része a gei mianzi
("arcot adni" kínaiul) taktikának: a kínaiak megtanulták, hogyan kell az
oroszokkal megbirkózni. Oroszországgal szemben "szinte kifogástalanul
viselkednek: Kína azon kevés országok közé tartozik, amelyek kímélik
Oroszország sértett hiúságát (...) A kínai vezetők megtanulták, hogy az orosz
nagyság maradványait feldobják".286 Peking a nyilvánosság előtt tiszteletet
mutat Oroszországnak, és "nagyhatalomként" dicséri Oroszországot - a kínai
elit tudja, hogyan használja ki az orosz megalomániát; pontosan azt mondja
az oroszoknak, amit hallani akarnak: "A kínai vezetők és a média hízeleg az
orosz érzékenységnek (azzal), hogy dicsőítik a kínai-orosz partnerséget,
felfújják Oroszország jelentőségét a világban, és dicsérik Putyin elnök
személyes eredményeit".287 Röviden, a kínaiak tudják, hogy nem szabad
megalázniuk Oroszországot. Re alitásban azonban Kína bukott hatalomnak
tartja Oroszországot, amely elvesztette a Nyugattal való konfrontációt, még
akkor is, ha a kínai elit erős vezetőként tiszteli Putyint, aki vissza akarja
hozni az elveszett dicsőséget. A kínaiak szemszögéből Oroszország egy
elmaradott, szervezetlen és nem vonzó ország, amelyet nem lehet
összehasonlítani a fejlett nyugati országokkal (azokkal az országokkal,
amelyek valami igazán megfizethetetlen dologgal rendelkeznek: a
csúcstechnológiával).288 Annak ellenére, hogy elismerik, hogy Putyin alatt
Oroszország "kihúz(hat)ta magát a hanyatlás széléről", a kínaiak olyan
országnak látják, amelynek "alapvető gyengeségét a gazdasági válság mutatta
ki (...) (nem) sikerült modernizálódnia és integrálódnia a globális gazdaságba,
a tulajdonjog nem garantált, gazdasága "offshorizáción" ment keresztül, és
elvesztette vonzerejét a külföldi befektetők számára". 289 Ráadásul a kínai elit
sem bízik Oroszországban. Megtanulták, hogy Moszkvára nem lehet
számítani. Az 1990-es évek óta Kína rájött, hogy Oroszországban bízni nem
bölcs dolog.
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Ezért Moszkvával kapcsolatban Peking a kínai közmondásos pragmatizmusra
ad példát: elveszi, amit el kell venni, és nem törődik a kikiáltott
"barátsággal".

13. Kína harmadik és negyedik vezetői generációja
Ami a kínai vezetőket illeti, mind Jiang Zemin, mind Hu Jintao "generációi"
a Deng Xiaoping által kijelölt irányvonalat folytatták. Bár saját
koncepcióikkal és tetteikkel nyomot hagytak a kínai politikán, a Deng által
lefektetett alapokon nem változtattak. Hszi Csin-ping generációjáig az
különböztette meg Kínát Oroszországtól, hogy az egyéni kínai hatalom
birtokosai kevésbé voltak befolyásosak, mint a vállalatiak. A legfontosabb
vállalati hatalom birtokosa a KKP, amelynek pozíciója, bár domináns, nem
monopolisztikus, különösen a gazdasági szférában, ahol olyan állami
ügynökségek is számítanak, mint a China National Petroleum Corporation
(CNPC), a Sinopec vagy a China National Offshore Oil Corporation; ugyanez
elmondható a nagy magánvállalkozásokról, a regionális gazdasági
szereplőkről, a gazdasági kapcsolatokért felelős központi közigazgatási
szervekről (Kereskedelmi Minisztérium, Pénzügyminisztérium, Nemzeti
Fejlesztési és Re- form Bizottság), a régióik öko- nomikus fejlődéséért felelős
tartományi kormányokról, a fegyveres erőkről és a belső biztonsági
szolgálatokról.290
Jiang Zemin és "harmadik generációja" folytatta a "békés együttélés öt
elvén" alapuló többpólusúság koncepcióját. Ezen elképzelés szerint Kína
elismerte az USA-t mint egyetlen szuperhatalmat, de úgy vélte, hogy
pozíciója idővel valószínűleg gyengülni fog. Ez egy többpólusú világ
kialakulásához vezetne; amíg ez nem valósul meg, Kína független politikát
folytatna, azaz nem csatlakozna sem szövetségekhez, sem katonai
blokkokhoz. Peking külpolitikai célja azóta is az, hogy "jó
munkakapcsolatokat alakítson ki és tartson fenn mind Washingtonnal, mind
Moszkvával (...) Pekingnek mindkét országgal kapcsolatban kerülnie kell a
szövetségi-ellenzéki spektrum két "szélsőséges" végét; ez maximalizálja Kína
rugalmasságát a nagyhatalmak közötti időtlen geopolitikai játszmában". 291
Ezt a megközelítést azzal a szükségszerűséggel párosították, hogy a
modernizáció folytatása és az átalakulás társadalmi problémáiból való kitörés
érdekében hosszabb kapcsolatot kell fenntartani a külvilággal.
Az Oroszországgal való kapcsolat normalizálása volt Jiang nagy előnye.
Jiang megtalálta a közös nyelvet Jelcinnel (ez az orosz nyelv volt, Jiang az
1950-es években Moszkvában folytatott tanulmányai során sajátította el) türelmes és elnéző volt.
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Jelcin extravaganciáival szemben, és várták, hogy a kezdetben Kína-ellenes
hozzáállása megváltozzon. Jó személyes kapcsolataik 292lehetővé tették a
kínai-orosz kapcsolatok normalizálását és fejlesztését, amely 1996-ban a
"stratégiai partnerségben" végződött. Az Oroszországhoz való közeledés
sikere az 1990-es években Kína számára szélesebb körű jelentőséggel bírt "a kínai-orosz kapcsolatok a hidegháború utáni államközi kapcsolatok új
kínai modelljének prototípusának tekinthetők", "a kínai külpolitika számos
kulcsfontosságú alapelve: a békés fejlődés, a többpólusúságra törekvő,
mindenki számára előnyös diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok
demokratizálásán alapuló harmonikus világ megteremtése (...) megtalálható a
kínai-orosz partnerségi dokumentumban."293. A jó kapcsolatok és a közös,
orosz nyelv ellenére mégis távolságtartás volt közöttük: "az orosz elnök soha
nem nevezte kínai kollégáját 'barátnak', ahogyan Bill Clinton volt amerikai
elnököt és Ryutaro Hashimoto volt japán miniszterelnököt is
megszólította".294
2002/2003-ban a kínai vezetés megváltozott. Jiang Zemin csapata
fokozatosan átadta helyét a "negyedik generációnak", Hu Jintaónak (a KKP
és a KNK elnöke) és Wen Jiabaónak (a KNK miniszterelnöke). Ez a
generáció "meglehetősen óvatosan gyakorolta a hatalmat, kerülve a radikális
döntéseket" (hatalma olyannyira korlátozott volt, hogy az ő ideje alatt a párt
fokozatosan meggyengült, és domináns pozícióját a párt, a hadsereg és az
állami tulajdonú nagyvállalatok háromszöge váltotta fel) 295ez tükröződött Hu
fő politikai szlogenjében, a harmonikus társadalomban.296 A "negyedik
generáció" kezdetben ismeretlen volt a kínai-orosz kapcsolatok számára.
Ezek a vezetők technokrata hátterűek voltak, és a párt regionális
struktúráiban csináltak karriert. A "harmadik nemzedékkel" ellentétben ők
nem ismerték Oroszországot, nem tanultak ott és nem beszéltek oroszul
(inkább angolul beszéltek).297 Úgy tűnt, hogy Oroszországnak "saját "ki az a
Hu?" problémája lesz, mivel a kínai vezetők új generációja nem beszél
oroszul, és nem képes elénekelni a "Moszkvai éjszakákat" 298a kulturálisan
idegen oroszokkal.299 Kiderült azonban, hogy a pragmatikus kínaiak képesek
voltak közös nyelvet találni az oroszokkal. Bár a vezetők között nem alakult
ki szoros kapcsolat (ez lehetetlen lett volna Hu Jintao érzelemmentes
viselkedése miatt - "különböző beszélgetőpartnerek Hu-t úgy jellemzik, mint
aki ugyanazt a kifürkészhetetlen arcot viseli.
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minden helyzetben"), a 300kínai-orosz kapcsolatok Hu Csin-tao hivatali ideje
alatt fejlődtek, annak ellenére, hogy az energiaügyekben nem volt összhang.
Hu Jintao csapata a fő hangsúlyt az ellátás biztonságára helyezte,
összekapcsolva azt Kína modernizációjának befejezésével (ami
kulcsfontosságú a KKP hatalmon maradása szempontjából). Sajnos a kínaiak
itt nem számíthattak Oroszországra - ez jól megmutatta a "stratégiai
partnerség" korlátait, és arra késztette Pekinget, hogy diverzifikálja ellátását
Közép-Ázsiában. Ami a kínai belföldi szereplőket illeti, azok, akik Hu Csintao hivatali ideje óta támogatták a Putyin Oroszországával való
együttműködést, az állami tulajdonú energiaügynökségek és mindazok voltak,
akik a természeti erőforrásokra támaszkodnak, mivel Oroszország lehetőséget
adott nekik arra, hogy viszonylag alacsony áron és kevés politikai
kötöttséggel hozzáférjenek ezekhez az erőforrásokhoz; a kínai hadsereg is
kedvezően tekintett Oroszországra (mint hasznos haditechnikai forrás),
valamint a kormánypárt és a bürokrácia, mivel az orosz politikai modell nem
veszélyeztette a pozíciójukat. Nem volt jelentős politikai szereplő, aki tiltakozna az Oroszországgal való szorosabb együttműködés
ellen.301

14. Xi Jinping és az ő "kínai álma"
A kínai külpolitikában jelentős változás történt Hszi Csin-ping hatalomra
kerülésével Hszi Csin-ping 2012.elnöksége "a primus in- ter pares szerep
megerősödését hozta magával", ami az Állandó Bizottság méretének
kilencről hét tagúra való zsugorodásában, a hadsereg feletti közvetlen
ellenőrzés megszerzésében, azáltal, hogy a Központi Katonai Bizottság
elnöke lett, és egy új intézmény - a Nemzetbiztonsági Tanács létrehozásában nyilvánult meg.302 Xi emellett kampányba kezdett más
hatalom birtokosainak befolyásának korlátozására, a korrupcióellenes
kampány elindításával.303 Xi nemcsak Hu Jintaótól, hanem Deng Xiaoping
óta minden kínai vezetőtől különbözik. Már a kezdetektől fogva megmutatta,
hogy erős és magabiztos vezető. Xi "visszaállította a személyes vezetést Hu
"kollektív vezetése" helyett, visszaállította a párt elsőbbségét a félszívű
liberalizációs reformokkal szemben, figyelmen kívül hagyta a Deng Hsziaopingtől örökölt, "visszafogott" külpolitikáról szóló nyilatkozatokat, és
globális hatalomként követeli Kína szerepét"; továbbá "stílusa eltér
elődeiétől: egyes szám első személyben beszél, Kína nagyságát
hangsúlyozza, és Maót idézi".304 Erős vezető: "új lendületet képvisel a kínai
politikában Hu úr tanult szürkeségét követően". 305 Még saját személyi
kultuszát is elkezdi bevezetni ("Un- cle Xi".)306 A belpolitikában Xi
kormányzása kísérlet arra, hogy újra megteremtse a
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a pártállam mint a nemzetépítés hatékony modellje; gazdaságilag a "felülről
lefelé irányuló megközelítés", amely az ellenőrzésre és felügyeletre helyezi a
hangsúlyt.307 Ebben a vízióban nincs helye a politikai liberalizációnak - Xi-t
idézték, amikor azt mondta, hogy "a Szovjetunió összeomlásának oka az volt,
hogy eltért az ideológiai ortodoxiától".308 Ahogy egy kutató összefoglalja, Xi
fellépése "keményvonalas mod- ernizációt" képvisel, amely "a XIX. századi
geopolitikát a XX. századi leninista politikával ötvözi annak érdekében, hogy
a globalizált XXI. századi világban fölénybe kerüljön", miközben Xi Jinping
"a kínai Jurij Andropov".309
Ezt a kifejezett értékelést árnyalni kell egy hazai tényezővel: a három
társadalmi-politikai iskola versenyével Kínában és a "kínai fejlődési
modellről" (Zhongguo Moshi) folyó élénk vitával, amely befolyásolja Xi
politikai napirendjét. Az első iskola, "az álmodozók" (a "kínai álomból", lásd
alább) azt állítja, hogy a világ már a "poszt-amerikai korszakba" lépett. Az
USA-t hanyatló szuperhatalomnak tekintik, amely előbb-utóbb átadja helyét
Kínának. A második iskola, Hu Angang professzorral, a kínai örökség és a
kínai civilizációk alapjain tájékozódik. Ennek az iskolának a képviselői nem
a Nyugaton keresnek mintákat, hanem a kínai hagyományban és kultúrában,
civilizációs örökségben keresnek helyettük: arra szólítanak fel, hogy a
megoldásokat és az ország jövőjét illetően a kínai hagyományban keressünk
inspirációt (Guo Qing). A harmadik iskola, Chi Fulian professzorral, azt
állítja, hogy az átalakulás első szakasza véget ért, és "a második reformot"
(Di er ci gaige) követeli. Ebben a megközelítésben a hatékonyság már véget
ért, és a pártnak a fejlődés helyett a társadalmi igazságosságot kell
választania.310
Hszi Csin-pingre leginkább az álmodozók iskolája volt hatással, amelynek
neve a "kínai álom" (zhongguo meng) fogalmából származik. A
legnépszerűbb változat szerint ez Liu Mingfu 2010-ben megjelent "A kínai
álom" című könyvéből származik: Great Power Thinking and Strategic Post
Post Post-American Era" című könyvéből. Liu fő hipotézise az, hogy
Kínának vissza kell szereznie a világ legerősebb nemzetének pozícióját,
amelyet évezredeken keresztül, a megaláztatás előtt elfoglalt. Ehhez Kínának
szüksége van a "kínai álomra", amelynek köszönhetően eljönne "Kína
korszaka" - egy hegemónok nélküli korszak, amelyben Kína a vezető. Ennek
az elképzelésnek a megvalósításához Kínának meg kell reformálnia
gazdaságát, meg kell erősítenie az államot és a hadsereget, a külpolitikában
pedig a gyengülő hegemónnal - az Egyesült Államokkal - való kapcsolatokra
kell koncentrálnia.311 A "kínai
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álom" népszerűvé vált, amikor Xi Jinping elkezdte használni ezt a fogalmat
("a kínai nemzet nagy újjászületése", Zhonghua minzu wei da fuxing).312 A
"kínai álom" és a "kínai megfiatalodás" összekapcsolása olyan kettősséget
hozott létre, amely a kínai politika új magabiztosságát szimbolizálja.313 A
"kínai álom" természetesen kapcsolódik az "amerikai álomhoz", de jelentése
más. Nem a középosztály jólétéről szól, hanem Kína nagyhatalmi
megfiatalodásáról. Kínai viszonyok között ez a fogalom teljesen más, mint
minden más 1976 óta: "elődei nehézkes ideológiáihoz képest szemérmetlenül
az érzelmekre apellál, nem utal sem ideológiára, sem pártpolitikára.
Valószínűleg szándékosan egy idegen fogalomra hajaz, és úgy tűnik, hogy
inkább inspirálni, mint tájékoztatni akar".314 A tervek szerint a lassabb
gazdasági növekedés idején a KKP legitimációját hivatott növelni.
Xi a "kínai álom" számos gondolatát beépítette új külpolitikai
stratégiájába, amelyet 2014. november 29-én mutatott be a párt
káderkonferenciáján. Xi új fejlődési modellt és két centenáriumi célt
szorgalmazott: 2021-ig egy mérsékelten virágzó társadalom kiépítésének
teljesítését és - ami a külpolitika szempontjából még fontosabb: a kínai
nemzet megfiatalítására vonatkozó kínai álom megvalósítását. 315 Xi tervei a
kínai külpolitikában a "sinocentrizmus in- tenzifikációjának" egyértelmű jelei
voltak, mivel a kínai álom "a kínai identitás magját képező sinocentrizmus
nyílt elismerése; 316és talán az első lépés a régi, Kína által uralt rend
helyreállítására Ázsiában.317 Bármi legyen is a fő cél, ezek a célok, különösen
az utóbbi, megkérdőjelezik Deng "tao guang, yang hui" koncepcióját (bár
anélkül, hogy megneveznénk). Hogy Xi Jinping képes lesz-e megvalósítani
ambiciózus terveit, az még nem derült ki.

15. Putyin és Xi
Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping személyes kapcsolatai az utolsó tényezőt
jelentik az orosz-kínai kapcsolatok e "per- sonális" megközelítésében. Ez
különösen fontos, tekintettel a személyes kapcsolatok fontosságára mindkét
kultúrában és saját karakterükben is: "Köztudott, hogy Putyin, aki korábban a
KGB ügynöke volt, nagy jelentőséget tulajdonít az egyéni diplomáciának, és
inkább a más vezetőkkel való baráti, személyes re- lációra támaszkodik az
országok közötti szorosabb kapcsolatok kiépítése érdekében.". 318
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Putyin és Hszi állítólag kedvelik egymást, legalábbis ha hinni lehet
Putyinnak (aki azt mondta, hogy "bizalmi, jó, sőt baráti kapcsolatuk van") 319,
és befolyásos elemzőknek ("akik látták őket a zárt tárgyalásokon, azt
mondják, hogy van köztük szimpátia, személyes kémia.")."320 Ez más, mint
Putyinnak a korábbi kínai vezetőkkel - Jiang Zemin és Hu Jintao - való
viszonya.321 A nyelvi akadály ellenére képesek voltak "mély per- sonális
kapcsolatokat kialakítani".322 Barátságuk állítólag a 2013-as bali APECcsúcson kezdődött.323 Ott bizonyára meghitt légkör uralkodott. Putyin a
születésnapját ünnepelte, és a Hszivel való találkozó során a jelek szerint
Putyin elővett egy üveg vodkát egy koccintáshoz, miután Xi tortát adott neki;
nem meglepő módon a találkozó "meleg és barátságos légkörben" zajlott. 324
A Hszivel való szoros kapcsolat most még fontosabb, mivel az összes többi
"régi Putyin barát", például Gerhard Schröder és Silvio Berlusconi már
kikerült a politikából; ezért "Hszi marad az egyetlen olyan nagy ország
világvezető, akit Putyin barátjának nevezhet". 325
Természetesen filozófiailag nagyon sok közös vonásuk van - a politikai
filozófiában mindketten a 19. századi politikai realizmusra hivatkoznak.
Szavak nélkül is megértik egymást. Az orosz sajtó szerint Hszi azt mondta
Putyinnak, hogy "közös karakterek".326 Bizonyára közösek a múlt drámai
tapasztalatai: "Mindkét férfi átélte nemzeteik legrosszabb időszakát"
(kulturális forradalom Kínában és a Szovjetunió összeomlása); mindkét férfi
saját tapasztalataiból tanulta meg a kemény leckét, hogy "nem lehet
szabadság rend nélkül".327 Ezért utálják annyira a nyugati beavatkozást
belügyeikbe: "Hszi 2009-ben Mexikóban tett megjegyzései "néhány
külföldiről, akiknek tele a hasuk és nincs jobb dolguk, mint ujjal mutogatni
ránk", nem maradtak észrevétlen Moszkvában".328 Putyin és Hszi egyaránt
realisták, mindketten az elveszett dicsőség visszahozásáról álmodnak, és
mindketten az amerikai hegemónia végét akarják. Hszi Csin-ping politikáját
"bismarckiánusnak" nevezték329, ahogy korábban Putyinét is. Bár érdekeik
sok területen ellentmondanak egymásnak, ez nem vezet komoly
konfliktusokhoz: nem égetik fel a hidakat,
319
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kiszámítható partnerek. Jó kapcsolataik konkrét öko- nomikus
megállapodásokban öltöttek testet: A kínai állami bank 12 milliárd dolláros
hitelét a Jamal LNG-nek a kínai állami bank Siburban lévő részesedésének
eladásából a Sinopecnek, valamint a Moszkva-Kazán nagysebességű
vasútvonal hitelezéséről szóló megállapodást állami garanciák nélkül. 330
Ennél is fontosabb, hogy a Putyin-Xi személyes kapcsolatok erősítik az
orosz-kínai kapcsolatokat, mivel "új szerkezeti elemet" adnak neki, amit
tovább erősít, hogy várhatóan mindketten a 2020-as években is hatalmon
maradnak, így az orosz-kínai kapcsolatok "üdvözlendő "káder-stabilitást"
kapnak".331

16. "Felül forró, alul hideg"
Bár az orosz és a kínai vezetők megértették egymást, és jelentős vonzalmat
mutattak egymás iránt, minél lejjebb, annál rosszabb. Az orosz és a kínai elit
nehezen találja meg a közös nyelvet, és az orosz és a kínai tömegek továbbra
is fenntartásokkal viszonyulnak a másik félhez. Egy-két évtizeddel ezelőtt ezt
a jelenséget úgy jellemezték, hogy "fent forró, lent hideg", és a növekvő
vonzalom, az egymáshoz való közeledés jelei ellenére ez a szabály továbbra
is fennáll, bár sokkal kisebb mértékben.
Amikor a kínai-orosz kapcsolatok a 2000-es években politikailag éretté
váltak (lásd a további fejezeteket), a kutatók elkezdték megemlíteni az oroszkínai kapcsolatok "hiányzó láncszemét": a társadalmat (vagy a marxista
szóhasználattal élve a tömegeket). Világosan látszott, hogy az oroszok és a
kínaiak közötti társadalmi kapcsolatok elmaradnak a politikai kapcsolatok
mögött: "minél alacsonyabb a szint, annál gyengébb a közös- ségek érzése.332
Yu Bin a 2000-es évek közepén azt írta, hogy "a kétoldalú kapcsolatok
kézzelfoghatóbb aspektusaiban elért példátlan fejlődés ellenére a kölcsönös
felfogás/félreértés és megértés/félreértés még mindig instabil, sőt negatív" 333;
és hogy az oroszok és a kínaiak nem éreznek melegséget egymás iránt: "az
oroszok és a kínaiak nem nagyon ismerik, kedvelik, nemhogy szeretik
egymást".334 Mihail Titarenko, egy nagyon is szovjet stílusú orosz sinológus
a legjobb nómenklatúra-szerűséggel foglalta össze: "az orosz és a kínai elit
közötti mély megértés és az orosz társadalom tömegköreinek
információhiánya között nagy szakadék tátong".335 Ezért a pekingi és
moszkvai politikai elitnek azzal a kihívást jelentő feladattal kellett
szembenéznie, hogy
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áthidalni a téves elképzeléseket és az ellenszenvet az egyszerű kínaiak és az
oroszok között, amelyek az egy évtizedes stratégiai partnerség ellenére is
fennállnak."336 A közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy Oroszország
pozitív véleménye Kínáról "egy mérföld széles és egy hüvelyk mély".337
Az általános sztereotípiák és szorongások itt nem segítenek. A
hagyományos negatív sztereotípiák az oroszokat Kínában "északról érkező
barbároknak" (lao maozi, "szőrös", vagy szó szerint "vén szőrös"), az
oroszországi kínaiakat pedig keletről érkező ázsiai "hordáknak" mutatták be
(a ruszin mongol invázió és a 19. század végi/ 20. század eleji "sárga
veszedelem" szindróma tükörképe). Annak ellenére, hogy a hivatalos
közbeszédben vagy akár a magánbeszélgetésekben már nem léteznek, ezek a
sztereotípiák továbbra is mélyen beivódtak mindkét nemzet pszichéjébe.
Napjainkban ezek kiegészülnek a kortársakkal ("az oroszok kulturálisan
képtelenek elfogadni Kína felemelkedését", "a kínaiak kulturálisan még
mindig idegenek"), aggodalmakkal ("arrogáns kínaiak", "a "cári
imperializmus" és az "egyenlőtlen szerződések" vádjainak újraélesztését
akarják, amint Kína vezető pozícióba kerül") és a gazdasági fölény érzésével
("Oroszország domesztikátlan és káoszos").338 Ahogy egy orosz elemző
fogalmazott: "a kínai fiatalok számára Oroszország nem érdekes és nem
vonzó, általában véve a kínaiak megértik, hogy Oroszország egykor
nagyhatalom volt, amely sokat adott a KNK-nak, de a korrupció és a nem
hatékony irányítás miatt leépül, és már csak a re- források, az óriási terület és
a nukleáris fegyverek maradtak meg".339 Ha hozzávesszük Oroszország
"ázsiai mivoltának" hiányát, az európai felsőbbrendűség érzésének
maradványait és a mélyen beivódott kínai sinocentrizmust (lásd e könyv
korábbi részében), akkor a kínai-orosz társadalmi kapcsolatok bonyolult képét
láthatjuk. Természetesen ezt nem könnyű észrevenni - "az egymás társadalmi
és politikai rendje iránti tisztelet hiányát a kölcsönös visszafogottság mérsékli
a kritika340 nyílt felvetésének mellőzésében" -, de a felszín alatt mégis létezik.
El kell ismerni, hogy az orosz és a kínai hatóságok megpróbáltak
a saját társadalmukat a hivatalos politikai opti- misztikájuknak megfelelően
alakítják. Az olyan nehézkes események ellenére, mint az "Évek"
(Oroszország Kínában és Kína Oroszországban) és más, felülről lefelé
irányuló tevékenységek341, mind az orosz, mind a kínai kormány általános
üzenete társadalmaik számára úgy írható le, hogy "kezdjük el szeretni
egymást". Az orosz államilag ellenőrzött média a 2000-es évek eleje óta
pozitív színben tünteti fel Kínát. Ez az ukrán válság után fokozódott, amikor
az orosz elit felfüggesztette a Kínával szembeni gyanakvását (legalábbis egy
időre). 2014 óta egyre több tévéműsor, dokumentumfilm, könyv, valamint
szponzorált kínai tudományos utazások és kínai egységekkel folytatott
csereprogramok jelennek meg (egyes esetekben a Kínával való
csereprogramok intenzívebbé válása
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meglévő programok)342; mindez a "Kína esélye" imázsának terjesztése
érdekében Oroszországban. Ez, valamint az oroszok nyugati sértettségérzete
jó alapot teremt a társadalmi közeledéshez. Ami Kínát illeti, a hivatalos,
pekingi irányítású média általában támogatja Oroszországot a Nyugattal
folytatott küzdelmeiben (pl. a Malaysian Airlines kelet-ukrajnai repülőgépszerencsétlenség), és a kétoldalú kapcsolatok fényes képét mutatja be. Ez
bizonyos mértékig működik is: Zhao Huans- heng szerint "Oroszország
megítélése javul Kínában, beleértve a fiatalabb generációt is - Oroszországot
olyan országnak tekintik, amely ellenáll a "nemzetközi hegemóniának", 343és
néha még Kína lakosságának jelentős része is Kína-barát országnak tartja.344
Az újonnan felfedezett szeretet bizonyos mértékig átfedésben van a
posztkommunista nosztalgiával a kínaiak idősebb generációjának körében,
akik emlékeznek a "közös harcra a szocializmusért".345 Ezenfelül az orosz
bűnüldöző szervek kínai turistákkal szembeni jobb magatartása is segít
ebben.346 Ez a pozitív kép azonban korlátozott (mivel a kínai társadalom nagy
része számára Oroszország irreleváns) és csak egyoldalú (a kínaiak
kedvezőbben viszonyulnak Oroszországhoz, mint fordítva). 347
Ezért a kínai-orosz kapcsolatok javítására irányuló, felülről jövő kísérletek
ellenére könnyebb mondani, mint megtenni. A kölcsönös aggodalmak és
sérelmek...
a föld alá kerültek (mint például az orosz Távol-Keleten), de még mindig
léteznek. A hétköznapi oroszokkal és kínaiakkal folytatott személyes
beszélgetések jó indikátorok, bár természetesen nehéz mérni őket. A
mélyreható szociológiai kutatások sokkal jobbak - például azt mutatják, hogy
az egyszerű oroszok és kínaiak közötti intenzívebb kapcsolatok ellenére a
kölcsönös szimpátia nem nő (különösen az orosz oldalon). 348 Az internet,
amely Oroszországban és Kínában egyaránt a legkevésbé cenzúrázott
médium, egy másik mutató, és a társadalmi attitűdök jó hőmérője. Bár a
kétoldalú ügyek szempontjából általában irreleváns, a kölcsönös neheztelések
az "igazság pillanataiban" újra felszínre kerülnek: olyan ellentmondásos
eseményekben, mint a Kínában bekövetkező, Oroszországot érintő
szennyezés, egy kínai hajó elsüllyesztése vagy a kínai piac bezárása
Moszkvában. Minden alkalommal, amikor valami történik a kínai-orosz
kapcsolatokban, a viszálykodó hangok hangosan megjelennek, "megmutatva
(...) a gyenge kulturális kapcsolatokat és a nép bizalmatlanságát". 349 Még az
orosz ana- lysták is elismerik, hogy "a jó kínai-orosz kapcsolatok ellenére a
lakosság még mindig jelentős mennyiségű sztereotípiát és elavult képet
hordoz (...), bár mindketten
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Прошание с "азиатскими Балканами" Восприятие китайской миграции на Дальнем
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Востоке России [Farwell with Asian Balkans. The Perception of Chinese Migrantion to
Russia Far East], 2014, SLON. Ru.
G. Rozman, The Sino-Russian Challenge..., p. 270.
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A felek próbálkozásai pozitív eredményeket hoznak, még mindig nincs elég
kölcsönös megértés a két nemzet között."350 Így annak ellenére, hogy a Kreml
és a Csung- nanháj által irányított tömegmédiumok hivatalosan propagálják a
másik fél pozitív képét, a kínai-orosz kapcsolatok még mindig, bár sokkal
kisebb mértékben, "felülről forróak, alulról hidegek" 351, vagy "kívülről
melegek, belülről langyosak, alulról pedig hűvösek"; ez azonban nem riasztja
el az orosz és kínai elitet, mivel "az apátia (Oroszországgal szemben) jobb,
mint a máshová (a Nyugatra) irányuló antipátia". 352 És végül is a
társadalmak/tömegek nem olyan fontosak az orosz és kínai
politikaalkotásban.

III. "A nemzetközi kapcsolatok
demokratizálódása": Oroszország és Kína
nemzetközi szerepe
A különbségek és az olykor ellentétes érdekek ellenére Oroszország és Kína
filozófiai szinten egyetért abban, hogy hogyan kell felépíteni a nemzetközi
kapcsolatok világrendszerét. Moszkva és Peking a 19. századi hatalmi harc
prizmáján keresztül látja a világot, azzal a különbséggel, hogy ma már csak
egyetlen - bár gyengülő - hegemón hatalom létezik: az USA. Moszkva és
Peking tehát, ha finoman is, de elutasítja a jelenlegi rendszert, amelyet
igazságtalannak tart, és egy jobbá akarja átalakítani. Semmi sem foglalja
jobban össze ezeket a reményeket, mint a közös közleményeik valahogyan
paradox, ha nem is kirívó mondata: a "nemzetközi kapcsolatok
demokratizálásának" szükségessége.353 Eszerint az Egyesült Államok által
uralt nemzetközi kapcsolatok nem demokratikusak, és azokat demokratizálni
kell azáltal, hogy Oroszországot és Kínát (valamint más nagyhatalmakat)
bevonják a globális ügyekben való kollektív döntéshozatalba. A nemzetközi
kapcsolatok további "demokratizálása" (több, különösen kisebb ország
bevonása a döntéshozatalba) azonban nem szükséges és nem is kívánatos. 354

350
351
352
353
354

А.В. Лукин, Россия и Китай... p. 687.
С. Тихвинский, Воспиятие в Китае образа России [The Perception of Russia's Image
in China], Москва 2008, p. 219.
G. Rozman, The Sino-Russian Challenge..., pp. és 57267.
Lásd például: н о й Республики [A Francia Köztársaság és a Kínai Népköztársaság közös
nyilatkozata], Kremlin.ru, 2002.12.02.
B. Lo, Russia and The New World Disorder..., pp. xx. és 42.
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1.

"Lágy revizionisták"

Oroszország és Kína "stratégiai partnerséget"355, "a nemzetközi kapcsolatok
új modelljét" hirdeti, 356amely támogatja a békés együttélés öt alapelvét,
ellenzi a hegemonizmust357, az erő elsőbbségét a nemzetközi joggal358
szemben, és a "nemzetközi kapcsolatok demokratizálását" hirdeti. 359
Moszkva és Peking úgy állítja be kapcsolatait, mint "a nemzetközi
együttműködés modelljét - pragmatikus, vállalkozó szellemű és innovatív",
ilyen "bombasztikus" a hivatalos közleményeik nyelvezete"." 360 A
nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos kölcsönös megértésről tanúskodik Oroszország és Kína nézetei közelednek "a globális stra- tegiai helyzetről, a
nemzetközi rend alapelveiről és az USA szerepéről"; szerintük ez az amerikai
dominancia "átmeneti aberráció" a nemzetközi politikában, és a nyugati
értékek és normák elutasítása erős köteléket teremt közöttük. 361 Ezért
Oroszországot és Kínát "egy geopolitikai világnézet köti össze". 362 Ők "az
akarat nélküliek koalíciója" 363vagy "konzervatív erő364" - üdvözlik a
multipolaritást365, ellenzik a
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Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики
(Franciaország és Kína közös nyilatkozata) 25.1996.04.04. [in:] Сборник российскокитайских договоров 1949-1999 [Oroszország-Kína szerződések gyűjteménye], Москва
2000, pp. 333-337.
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской
Федерацией и Китайской Народной Республикой [A jó szomszédságról szóló
szerződés, Barátság és együttműködés az RF és a KNK között], Сайт Президента РФ;
Михаил Титаренко, Геополитическое ..., pp. 269-271.
Российско-Китайская совместная декларация о многополярном мире и формировании нового порядка [Orosz-kínai közös nyilatkozat a többpólusú világról és az új
nemzetközi rend kialakításáról], [in:] Сборник российско-китайских договоров 19491999..., pp. 382-384.
Российско-китайские kapcsolatok a пороге XXI века (Совместное заявление по итогам российско-китайской встречи на высшем szint) [Az orosz-kínai kapcsolatok a 21.
század fordulóján], [in:] Ibid., pp. 453-457.
Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики
[FR és a KNK közös nyilatkozata], [26.03.1997,in:] Ibid. pp. 491-501.
B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 1.
M.Kaczmarski, Russia-China Relations..., 24. o.; Idem, Russia-China Relations and the
West, Working Paper Series Russia and the West: Reality Check, GDAP, 2017. március.
M. Carlsson, S. Oxenstierna, M. Weissmann, China and Russia - A Study on Cooperation,
Competition and Distrust, Report, Stockholm: Svéd Védelmi Kutatóintézet, 2015, 79. o.
D. Shambaugh, Chinese thinking About World Order," [in:] China and the International
System. Becoming a World Power, szerkesztette: Xiaoming Huang és Robert Patman,
London- New York, Routledge 2013, 9. o.
А.В. Лукин, Россия и Китай сегодня и завтра (Oroszország és Kína. Ma és holnap),
[in:] Россия и Китай: четыре века... p. 629
Bár a kínaiak használták először ezt a kifejezést, a multipolaritás1997, az oroszok kedvenc
szlogenjévé vált. Bár az orosz szerzők szeretik hangsúlyozni, hogy Kína "osztozik az orosz
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A nyugati erő alkalmazása (az egyetemes értékek által szentesített katonai
beavatkozások), a területi integritás és az állami szuverenitás védelme a külső
beavatkozás formája, és a demokratizálási kísérletek megvetése. 366 A nyugati
média szemében ők "bűnrészesek az ENSZ-ben".367 Általánosságban
nemzetközi programjuk a "Békés Együttélés Öt Alapelve" filozófiáját
tükrözi, ami egyértelműen a kínai inspiráció jele.
A politika hasonló filozófiai megközelítése miatt egyes szerzők a kínaiorosz kapcsolatokat "stratégiai konvergenciaként" 368vagy "normatív
konvergenciaként" írják le369; bár ez nem egészen így van (lásd az előző
fejezetet); a nemzetközi kapcsolatok víziójában Moszkva és Peking egyetért:
"Kína és Oroszország közös világnézet elemeit osztja meg. A lista élén az
erős, nemzetközi szinten teljes cselekvési szabadságot élvező állam
fontossága áll".370 "Oroszország és Kína a nyugati államokkal egyenrangú
társ-építészekként tekint magára a nemzetközi rendben, (ők) továbbra is
érdekeltek a nagyhatalmi koncert típusú világpolitikában". 371 Moszkva és
Peking a 19. századi "nagyhatalmi koncert" 21. századi megfelelőjéről
álmodik, a nagyhatalmak közötti nagyjából egyenrangúsággal és a hegemón
befolyások visszaszorítását célzó stratégiai ellenőrzéssel és egyensúlyozással.
Ezért a nagyhatalmak "exkluzív klubjait" javasolják, ahol ezeket a hatalmakat
nem korlátoznák mások cselekedetei, és a hatalmak koncertjének logikája
szerint cselekednének.372 Részben ez tükrözi a "rezsimek túlélésétől" való
félelmüket, 373de a félelem önmagában nem elegendő ahhoz, hogy
megmagyarázza a kölcsönös megértésüket, mélyebb, filozófiai szinten van:
egyetértenek abban, hogy a tekintélyelvűség sokkal jobb rendszer a stabilitás
elérésére, mint a liberális demokrácia, és hogy a kívülállóknak, különösen a
nyugatiaknak nem kellene kioktatniuk egyetlen országot sem arról, hogyan
kell kormányozni, nemhogy magas erkölcsi feltevéseken alapuló
beavatkozásokat végezniük. A nyugati értékekkel és normákkal szembeni
álláspont "nem a félrevezetett vezetők alkalmi politikája, hanem a politikai elit
alapvető irányultsága, amelyet a népesség támogat".374 Végül Oroszország és
Kína a jelenlegi egypólusúságot úgy tekinti, mint
perspektívája a multipolaritásról" (lásd pl. Ibid.), a valóságban Kína csak szájhősködik, és
a "multipolaritás" retorikájának e kiterjedt használatához csak instrumentálisan
ragaszkodik.
366 Lásd például: Közös nyilatkozat a nemzetközi rendről a 21. században, Mid.ru,
27.02.2006; Совместная декларация Рос- сийской Федерации и Китайской Народной
Республики по основным международ- н ы м вопросам [Joint RR PRC Declaration
on International Issues], 23.08.2008, Krem- lin.Ru.
367 I. Bond, op. cit.
368 K. E. Braekhus, I. Øverland, A Match Made in Heaven? Strategic Convergence between
China and Russia, "China and Eurasia Quarterly" 2007, 5. kötet, 2. sz. 2. o., 42. o.
369 R. Kagan, A történelem visszatérése és az álmok vége, New York, 59. o2008,.80.
370 D. Trenin, Nagy-Európából ...
371 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p.
Ibid134.372., p. 135.
373 Idem, Az orosz-kínai kapcsolatok és a Nyugat...
374 G. Rozman, The Sino-Russian Challenge..., p. 21.
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az elsőt befejezni: "Moszkva és Peking úgy látja, hogy a világ korszakos
változáson megy keresztül, amely eltávolodik az amerikai dominanciától, és
egy szabadabb globális rend felé halad, amely Kínának nagyobb jelentőséget,
Oroszországnak pedig nagyobb cselekvési szabadságot biztosít".375 Moszkva
a fenti állításokkal kapcsolatban sokkal hangosabban fogalmaz, mivel
őszintén reménykedik olyan "retrokonstrukciókban", mint "egy új westfáliai
rend a nagyhatalmak modernkori koncertje révén" (mai szóhasználattal:
multipolaritás/policentrikusság), vagy "globális oligarchia". 376 Kína még
mindig ki akarja használni a jelenlegi rendszer lehetőségeit, és tudja, hogy
még túl korai lenne leváltani azt: "Kína lehet revizionista abban az
értelemben, hogy erősebb pozíciót akar a globális sakktáblán; de
Oroszországnál kevésbé mutatott hajlandóságot arra, hogy teljesen felborítsa
a táblát".377
Az oroszok és a kínaiak úgy viselkednek, mintha a nemzetközi rendszert a
legjobb realista módon anarchikusnak, hatalmi politikán alapulónak és
következésképpen a "szervezett képmutatás" szabályára épülőnek tartanák,
ahol a várható következmények logikája dominál a célszerűség logikájával
szemben, A "szervezett képmutatás" nemzetközi politikában való
elterjedésének okai a hatalmi aszimmetriák és az általánosan elismert legitim
autoritás hiánya. Az erősebb államok válogathatnak az anyagi érdekeiknek
leginkább megfelelő normák között, vagy teljesen figyelmen kívül
hagyhatják a normákat, mert választásukat ráerőltethetik a gyengébb
államokra, mivel nincs olyan legitim intézmény, amely korlátozhatná a
kényszerítésüket és felléphetne ellenük378. Moszkva és Peking egyetért
abban, hogy a következmények logikája érvényesül - világképükben a
hatalmi viszonyok dominálnak az állítólagos egyetemes értékek rovására.
Elutasítják a haladás nyugati eszméjét (pl. az iráni és az észak-koreai
válságban nem törődtek a non-proliferációval), és az "amerikai primátust és
az egypólusúságot a nemzetközi politika átmeneti aberrációjának" tartják. 379
Politikai magatartásuk tehát "a hagyományos, 19. századi reálpolitikai imperatívumokon alapul: nemzetbiztonság, hatalmi projekció, a stratégiai
egyensúly kezelése és az állami szuverenitás elsőbbségének hangsúlyozása";
az egyetlen különbség a diskurzusban van: megtanultak modernebb és
befogadóbb nyelvet használni.380 Mindez azonban csupán füstfüggöny: az
ideológia a két nemzet számára instrumentális szerepet játszik 381(számukra a
demokratikus ideológia csupán egy új befolyásolási eszköz; a kínai
demokráciaellenesség azonban láthatóan erősebb - a kínaiaknak a demokrácia
ellenzése.
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D. Trenin, Nagyobb Európából...
B. Lo, Russia and The New World Disorder ..., pp. xviii-xx és More 56.about multipolari t y : p. 42-47. Bobo Lo is ír "az orosz nemzeti értékek retro víziójáról", 32. o., 32. o. A
"globális oligarchia" kifejezés Dmitri Trenintől származik, idézi: Dmitri Trenin: Ibid. 76.
o.
I. Bond, op. cit.
S. D. Krasner, Szuverenitás: New Jersey, Princeton pp1999,. 1- 1.9.
M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., pp. és 138147.
B. Lo, The Axis of Convenience..., 3-174. o.; A. Petersen, K. Barysch, Russia, China and
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the geopolitics of energy in Central Asia, CRR Report 2011,16 XI.
Az ideológia eltávolítása a Moszkva-Peking kapcsolatokból a legfontosabb stabilizáló
tényező volt a kétoldalú kapcsolatokban a hidegháború vége óta, Yu Bin, China-Russia
Rela- tions: Trilateral Politics...
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Oroszország, európai országként való önértelmezésével nem engedheti meg
magának, hogy teljesen elutasítsa ezt az ideológiát, bár "kirakatpereknek"
tartja)"382.".
Az orosz és kínai felfogás tehát a nemzetközi rendszer közös vízióján
alapul, amely a nemzetek közötti kapcsolatokban az amerikai hegemónia
elleni küzdelemre és az axiológiai kohézióra (az ENSZ szerepének, a
szuverenitásnak, a nemzetközi jognak vagy az emberi jogoknak a közös
megközelítése) épül - "Moszkva és Peking" kulturális büszkeségben túlteng a
nyugati kultúra fenyegetésével szemben": ragaszkodnak "a különböző
értékekhez", és osztják azt a meggyőződést, hogy ezeket az értékeket a
Nyugat veszélyezteti, ami "egyesítő erőként szolgál a kétoldalú
kapcsolatokban".383 Ahogy Radosław Pyffel, az AIIB jelenlegi helyettes
igazgatója írta (mielőtt ennek a Kína által dominált globális banknak az
igazgatója lett): "Kína és Oroszország közös értékeket oszt meg, amelyeket a
nyugatiak nem akarnak vagy nem képesek megérteni, tolakodóan követelve a
demokrácia bevezetését ezekben az országokban"384. Egyetértenek abban,
hogy a nyugati demokratikus menetrend "káoszt szül" 385, "a
neoimperializmus élharcosaként" szolgál, 386és elutasítják a globális
kormányzás fogalmát, azt állítva, hogy ez egy nyugati elképzelés, amely
"nyugati normákat és szabályokat tükröz, és amelyet egyenlőtlen hatalmi
viszonyok, azaz a nyugati elsőbbség alakítottak ki"; az 387orosz és kínai
vezetők "nehezményezik a nyugati kormányok kritikáját, és elítélik azt, amit
elfogult nyugati médiatudósításnak, a nem kormányzati szervezetek külföldi
finanszírozásának és az internetes mobilizációs technikák alkalmazásának
tartanak a forradalom szítására".388 A demokrácia, az emberi jogok, a
"humanitárius beavatkozás", a "védelmi felelősség" vagy a "korlátozott
szuverenitás" stb. tehát a befolyási övezet kiterjesztésének és a más országok
belügyeibe való beavatkozás nyugati eszközeiként értelmezhetők. Ezért az
egész nyugati, normatív, liberális, demokratikus és nemzetek feletti
szuperstruktúrával szembeni ellenállás a nemzeti érdekek jól átgondolt
védelme - ez egyfajta "puha egyensúlyozás" az amerikai hegemóniával
szemben.389 Így Oroszországot és Kínát "puha revíziónak" is nevezhetjük - ők
felülvizsgálják a jelenlegi nemzetközi rendszert, de puhán, blokkok vagy
katonai szövetségek létrehozása nélkül.390 Kerülik az elhamarkodott
lépéseket, nem hajlandóak szövetséget kötni, és következésképpen "csapdába
esnek", mivel nem látnak
382 G. Rozman, The Sino-Russian Challenge..., i.
m110.383., 182-194. old.
384 R. Pyffel, Chiny-Rosja: Kto kogo?...
385 D. Trenin, Nagyobb Európából...
386 G. Rozman, The Sino-Russian Challenge..., p. 141.
387 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 135.
388 D. Trenin, Nagyobb Európából...
389 Ch. Ferguson, A puha egyensúlyozás stratégiai alkalmazása: The Normative Dimensions
of the Chi- nese-Russian 'Strategic Partnership', "Journal of Strategic Studies" 35, no. 2
(2012).
390 Fu Ying, Hogyan látja Kína Oroszországot: Foreign Policy, 2015.12.14., Fu Ying cikke

kínai változatában kifejtette, hogy Kína nem hajlandó Oroszország hivatalos
szövetségesévé válni, mert a történelem és annak "keserű tanulságai" az okai, idézi:
Beijing and Moscow Are Close, but Not Allies, Foreign Policy, 2015.12.14: Idem, Zhong'e
guanxi, shi mengyou haishi huoban [Kína-Oroszország kapcsolatok, a
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nagy előnye a partnerség hivatalossá tételének.391 Ők maguk is inkább
"stratégiai összehangolásnak"392, "rugalmas partnerségnek" vagy "baráti
újdonságnak" nevezik a kapcsolatokat393, gondosan kerülve az olyan
szavakat, mint szövetség vagy tengely. Szavakban erősebbek, mint tettekben,
és - amíg alapvető érdekeiket nem érintik (Kína esetében Tai- wan,
Oroszország esetében a posztszovjet térség), általában a nyugati lépések
retorikai elítélésére szorítkoznak, és csendben beletörődnek az új helyzetbe.
A Dél-kínai-tengeren (valamint a NATO és Oroszország között) növekvő
feszültségek miatt azonban ez a jövőben megváltozhat.

2.

"Stratégiai képernyő"

A nemzetközi rendszer közös filozófiai megközelítése ellenére azonban
fontos különbségek vannak. Ezek a stílus és a filozófia, de a szerepek,
elvárások és elképzelések terén is eltérések. A legnyilvánvalóbb különbség a
politikaformálás stílusa. Oroszország "hajlamos az erőteljes, aktív és gyakran
meglepő diplomáciai manővereket előnyben részesíteni", míg Kína "inkább
reaktív és óvatos394": "Oroszország mestere a boksznak, míg Kína a tai chiben jártas"395; "míg az oroszok nem riadnak vissza a konfrontációtól és a
nyers, szemtől szembe irányuló módszerektől, a kínaiak inkább a Tai Chitornát részesítik előnyben, a sok finomsággal. Az orosz taktika megijesztheti
a kínaiakat; a kínai mozdulatok összezavarhatják az oroszokat". 396 Ahogy
Chong-Pin Lin kiemeli: "Kína szívesebben játszik go-t, mint sakkot; a
sakkban az egyik fél gyakran megijed az ellenfél lépéseitől és a közelgő
veszélytől, míg a go-ban az utolsó mo- mentig, amikor a játszma véget ér, az
ember tudta nélkül veszíthet".397 Mélyebbre hatolva, különbség van a
filozófiában is, ahol "a kínai politikai elit által preferált hideg pragmatizmus
tompa ellentétben áll az orosz politikában jelenlévő messianisztikus
motívumokkal"398; bár természetesen Oroszországban is sok a pragmatizmus,
de józan reálpolitikája keveredik a nagyhatalmi szindrómával (lásd az előző
fejezetet). A filozófiai különbség a win-win helyzet felfogásában is
megmutatkozik: "A kínaiak másképp értelmezik a win-win gondolatot, mint
az oroszok. Számukra ez nem egy nagyjából 50-50%-os üzletet jelent, hanem
bármilyen üzletet, amely a következők között mozog
szövetségesek vagy partnerek vagyunk?], idézi2016, a: M. Duchâtel, op.cit. A kínai
tudományos körökben az Oroszországgal való szövetség gondolatának legnagyobb
propagálója Yan Xuetong.
391 L.J.Goldstein, op. cit.
392 Yu Bin, A "vonakodó szövetségesek" politikája... 129. o. -144.
393 Zhao Huasheng szavai, idézi: M. Duchâtel, op. cit.
394 Fu Ying, Hogyan látja Kína Oroszországot...
395 A. Gabuev, Friends with Benefits?...
396 D. Trenin, Nagyobb Európából...
397 Chong-Pin Lin, Formująca się wielka strategia Chin: ku dominacji, ale bez walki [The
For- mulating China's Grand Strategy: to dominate, but without fight], "Azja-Pacyfik"
9/2006, p. 83.
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99/1 és 1/99 között, ahol a konkrét arány a tárgyalásoktól függ. Az egyetlen
alternatíva az, hogy nem kötünk alkut, és egyáltalán nem keresünk pénzt"; ez
a különbség a felelős azért, hogy hacsak nem változik valami, "ez az arány
egyre közelebb fog tolódni az 1/99-hez Kína javára".399 Ahogy egy kínai
diplomata fogalmazott: "a win-win csak azt jelenti, hogy nem tárgyaltál elég
keményen".400
Ezek a kulturális minták a politikai döntéshozatali stílusban is
megmutatkoznak. Oroszország és Kína egyaránt felemelkedő hatalom, de
másképp cselekszenek. Oroszország megalomániájával szemben a kínai
hozzáállás jelentősen eltér: míg Oroszország emeli globális státuszát, Kína
csökkenti azt. Pekingnek kevés illúziója van gyengeségét és korlátait illetően
- Kína hosszú utat tett meg, de még sok van hátra. Bár a kínaiak veleszületett
felsőbbrendűségüket
feltételezik,
jól
emlékeznek
a
"százéves
megaláztatásra". Ezért van az, hogy bár a kínai vezetők "ötödik generációja"
elkezdte "felemelni a fejét", ez még mindig nagyon szerény Oroszországhoz
képest. Ennek oka közvetlenül a kínai politikai kultúrából ered, amely szerint
egy államnak inkább el kell rejtenie képességeit, minthogy hirdesse és
hirdesse hatalmát.
A legutóbbi időkig "informális munkamegosztás" 2009,volt Oroszország
és Kína között. Oroszország felértékelte pozícióját azzal, hogy
nagyhatalomként pozícionálta magát, és így uralta kapcsolataik globális
dimenzióját. Kína ezzel szemben passzívan viselkedett és visszafogottan
viselkedett, hogy ne keveredjen bele a világpolitikába. Ez mind
Oroszországban, mind Kínában tükrözte a politikaformálás jellegét: "az orosz
elit eleve szükségét érezte annak, hogy minden nagyobb nemzetközi
kérdésben részt vegyen, még akkor is, ha a nemzetközi problémák lehetséges
megoldásai tekintetében nem tudott mit nyújtani (...) Oroszország
szempontjából a globális döntéshozatalban való részvétel egy újabb módja
lett presztízsének növelésére és hangjának megőrzésére"; Kína ezzel szemben
"fordított megközelítést alkalmazott, alkalmazkodva a nyugati liberális rend
azon normáihoz és szabályaihoz, amelyeket saját céljai szempontjából
irányadónak tartott, és figyelmét kifejezetten a gazdasági kérdésekre
összpontosította".401
Kína másképp cselekszik. Bár Moszkvával osztozik az amerikai
hegemonizmussal402 szembeni mély ellenszenvében, nem támadja meg
egyenesen a liberális világrendszert (Peking még arra is képes volt, hogy
kialakítsa saját pozitív diskurzusát a nemzetközi kapcsolatokról, amely
ugyanolyan képmutató, mint a nyugati, és amelyet olyan mondatokban fejez
ki, mint "a tisztesség és az objektivitás szolgál Peking számára vezérelvként,
amikor a nemzetközi ügyeket intézi").403 Kína egyszerűen tudja, hogy még
túl korai - még nem jött el az idő a rendszer megkérdőjelezésére. Sőt, inkább
mások kezét használva támadja meg a nemzetközi rendszert (az amerikai
hegemóniát), hogy az
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nem szenved visszaesést, például a nyugati befektetések hiánya miatt. 404 Így
Kína "nem próbálta meg a Moszkvával való barátságát [alkupozícióként]
felhasználni a Nyugattal való kapcsolatokban (...) Oroszország túl gyenge
ahhoz, hogy ilyen szerepet töltsön be", Kína számára a "stratégiai partnerség"
"kiegészítése, nem pedig alternatívája az Egyesült Államokkal és Európával
való egyre erősödő kapcsolatainak".405 Peking nem engedné meg, hogy az
Oroszországgal való kapcsolatok károsítsák a legfontosabb politikai célt: az
ország modernizációját elősegítő feltételek elősegítését. Kína tökéletesen
megérti, hogy kulcsfontosságú partnere az Egyesült Államok, nem pedig
Oroszország. Peking "nem tekinti a nemzetközi helyzetet zéróösszegű
játéknak; politikája kifinomultabb. Kína nem annyira arra törekszik, hogy
Oroszország vagy az USA akcióit általában korlátozza, hanem arra, hogy
korlátozza az USA vagy Oroszország akcióinak korlátozási lehetőségeit.
Peking egyrészt saját cselekvési szabadságának maximalizálására törekszik,
másrészt továbbra is reméli, hogy az USA és Oroszország képes lesz a
stabilitást garantáló tevékenységet folytatni, és ezzel levenni a felelősséget
Peking hátáról".406 Ezért Peking számára a Moszkvával való kapcsolatok
elsősorban stratégiai jelentőségűek - a "stratégiai hátország" biztosítása, hogy
a hazai modernizációra és a Dél-kínai-tengerre koncentrálhasson, az energiaés egyéb nyersanyagimport (fejlett fegyverek) folyamatos áramlásának
biztosítása érdekében; ezek mellett Oroszország hasznos szövetséges a
nyugati ideológiai nyomás korlátozására.407 Ezek a különbségek a két ország
politikájának nagyon eltérő jellegét mutatják. Oroszország szereti a "magas
politikát" és figyelmen kívül hagyja az "alacsony politikát", ami a legjobban a
G-8-as tagságának történetében látható. Ott "tartózkodott azoktól a
kérdésektől, amelyeket az alacsony politika szférájába tartozónak tartott" - ez
"inkább Moszkva magas szintű politikai jelenléthez való ragaszkodásának
próbája volt, mintsem a multilaterális keretek hatékonyságába és
nélkülözhetetlenségébe vetett hité". Ugyanez mondható el a válságkezelésről
is; Moszkva vezérelve a nemzetközi szférában az volt, hogy "részt [vegyen],
egy olyan szempont, amelyet Moszkva presztízskérdésekben instrumentálisan
használt (...) az általános cél az volt, hogy erősnek tűnjön". 408 Ez véget nem
érő retorikai szópárbajokat eredményezett a nyugati világgal, amelyek a mai
napig tartanak, és valószínűleg a jövőben is így lesznek. Ez a tendencia a
gyógyíthatatlan orosz megalomániával párosulva diadalmaskodást okoz a
sikerek idején és hajlamot a kapkodó, merész lépésekre a politikaalkotásban.
Például a szíriai sikerek olyannyira megerősítették2013 Putyin önbizalmát,
hogy egy alternatív globális politikai-ideológiai központ létrehozására
irányuló lépésekbe kezdett. Azóta arra törekszik, hogy a Nyugat-ellenes blokk
vezetőjévé váljon, kihívás elé állítva az USA po-
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litikailag és axiológiailag (a "hagyományos értékek" védelme a széles körben
meg nem értett politikai és társadalmi liberalizmussal szemben). 409 Ennek
során "Moszkva hajlamos túlbecsülni a nyugati gyengeség mértékét". 410
Kína viszont, bár üdvözli a hatalmi koncert gondolatát, nem érzi
szükségét, hogy minden fórumon vagy szervezeten jelen legyen - Bei- jing
eddig csak akkor tette ezt, amikor fontos kínai érdekek forogtak kockán. Beoldalt, a 2010-es évek előtt igyekezett olyan módokat találni, amelyekkel
tanúbizonyságot tehet a deklarált nem konfrontatív álláspontjáról: "Moszkva
a súlya fölött ütött, míg Peking továbbra is rejtegette növekvő képességeit;
Oroszország a regionális hatalom potenciáljával globális szuperhatalomként
viselkedett, Kína a maga részéről komoly globális szereplővé alakult át,
mégis inkább regionális szereplőként viselkedett".411
Ezért játszik Oroszország nagyon különleges szerepet Kína számára: ez a
"stratégiai paravánja". Kína egyszerűen szeret "Oroszország háta mögé
bújni". Válsághelyzetekben Peking inkább az árnyékba húzódik; úgy
kalkulál, hogy jobb, ha nem hajol ki, nem kell szembenéznie a kritikával és a
negatív következményekkel, és csendben teszi a dolgát. Oroszország itt Kína
"stratégiai paravánjaként" funkcionál. Ez világosan látszott az ukrán válság
során: "Putyin, aki az Amerika-ellenességre és a Nyugat sok tekintetben való
demonstratív kihívására építi pozícióit, ideálisan illik Kínához; neki
köszönhetően Kína "árnyékba bújik", diszkréten támogatja őt, és így kapja
meg a szükséges időt".412 Ez a stratégia működik, mert - ami im- portáns mindkét félnek megfelel. Moszkva - Pekinggel ellentétben - szeret
reflektorfényben lenni, a pozíciója és lehetőségei fölött játszani - így építi ki a
befolyásos szereplő pozícióját, akinek jelenlétére szükség van a globális
problémák megoldásában.
Bár a 2008-as gazdasági válság óta Kína folyamatosan egyre aktívabb a
nemzetközi színtéren (mivel úgy véli, hogy globális nagyhatalommá válása
globális érdekeket és felelősséget jelent), és sok tekintetben megelőzte
Oroszországot, a politikaformálás stílusában Kína még mindig inkább
lekicsinyli, mint felértékeli nemzetközi pozícióját. Bár 2013 óta Peking a
"kínai álom" stílusában továbbra is meglehetősen magabiztos, ez a
magabiztosság nem vetekszik az orosz bravúrral413; és Peking továbbra is
tisztában van azzal, hogy Kína egyelőre nem engedheti meg magának a
konfrontációt az USA-val.414 A Nyugat
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továbbra is kulcsfontosságú partner a nagyszabású
befejezésében, és ez volt Peking legfőbb prioritása.

3.

modernizáció

Az USA és az USA-n túl az orosz-kínai kapcsolatokban

Az Egyesült Államok szerepe az orosz-kínai kapcsolatokban
kulcsfontosságú, ugyanakkor kihívást jelent a kidolgozása. Egyes kutatók
túlbecsülik415, mások alábecsülik.416 Az biztos, hogy Wash- ington az 1990es és 2000-es években Oroszország és Kína számára egyaránt központi
hivatkozási pont volt. Idővel azonban az amerikai tényezőnek csökkent a
túlsúlya, bár természetesen továbbra is jelentős.
A Nyugattal szembeni "ideológiai-axiológiai" szembenállás és az USA
által uralt nemzetközi kapcsolatokkal szembeni közös elégedetlenség lett az
1990-es évek orosz-kínai kapcsolatainak motorja.417 A kezdeti aggodalom
után, hogy a másik fél is csatlakozik a nyugati táborhoz, az 1990-es évek
közepén Oroszország és Kína "megegyezett abban, hogy a mai világban
kisebbségként csatlakoznak egymáshoz", és egyetértettek abban az
üzenetben, hogy "a hidegháború utáni korszakot leginkább két civilizáció - az
övék és a Nyugat - közötti küzdelemként lehet jellemezni".418 Moszkva és
Bei- jing hasonlóan látta a globális ügyeket: mindketten ellenezték az
amerikai egyoldalúságot és nem kedvelték a nyugati értékeket. Az orosz és
kínai erős állam hívei számára az olyan eszmék, mint a "fékek és ellensúlyok,
valamint a demokrácia az egység és a hatalom ellen irányultak",
"füstfüggönyt" jelentenek az amerikai "hegemón törekvések" és a "kulturális
imperializmus" számára.419 A NATO koszovói beavatkozása különösen
messzemenő következményekkel járt. Megerősítette a két ország hitét az
USA
hegemonisztikus
hozzáállásában.
A
Nyugattal
szembeni
szembenállásuk egyesítette őket, és lehetővé tette közeledésüket a 90-es
években. Ez azonban nem jelentett szövetséget vagy blokkot. Oroszország és
Kína egyszerűen megerősítette saját pozícióit a Nyugattal szemben. Így
kétoldalú kapcsolataik dinamikája a Moszkva-Washington és PekingWashington dinamikának megfelelően nőtt és csökkent.
Vlagyimir Putyin első hivatali ciklusa eleinte megismételte az előző évtized
rendszer. A Kínához való kezdeti közeledést hamarosan beárnyékolta Putyin
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2001. szeptember 11. után nyugatbarát fordulatot vett. Ez a közeledés
azonban keserű csalódással végződött. Moszkva az emelkedő olaj- és
gázáraknak köszönhetően megerősítette pozícióit - és ismét Peking felé
fordult, hogy ellensúlyozza Washingtont. Ezúttal a kínai-orosz közeledésnek
erősebb alapjai voltak. Partnerségük többdimenziósabbá, tartalmasabbá vált.
A 2000-es évek végétől kezdve az orosz-kínai kapcsolatok már nem csak az
USA-Oroszország és az USA-Kína kapcsolatok "túszai" voltak: "Az oroszkínai kapcsolatok kellő önállóságot és mak- turitást nyertek ahhoz, hogy ne
függjenek az amerikai politika alakulásától és mindkét állam Washingtonhoz
fűződő viszonyától (...) nem lehet az orosz-kínai együttműködést az USA-val
való stratégiai interakcióra redukálni"; a kínai-orosz kapcsolatok "nem
pusztán az Egyesült Államok hatalmának és politikájának reakciója". 420
Mindazonáltal Washington befolyását még mindig nem szabad
alábecsülni. Továbbra is fontos tényező maradt, ha nem is közvetlenül, de a
kapcsolatok szempontjából (az orosz reintegrációs akciókkal szembeni
nyugati ellenállás Moszkvát Kína kezére nyomja, míg az USA ázsiai
orientációja Kínát Oroszország kezére nyomja).421 A belföldi kínai viták ezt a
logikát követik, mondván, hogy "az amerikai megfékezés meghívja a kínaiorosz ellen-fogást".422 Ezt a gondolatmenetet tükrözi a pekingi nemzetközi
szócső, a Global Times szókimondó nyilatkozata: "Pekingnek és
Moszkvának elege van Washington hegemóniára való törekvéséből", és "az
USA képtelen egyszerre legyőzni a kínai sárkányt és az orosz medvét". 423
Így, bár ez az "amerikai tényező" kevésbé látható, mint az 1990-es és a 2000es években, de nem is tűnt el. Mindkét ország még mindig fontosabbnak
tartja a Nyugatot, mint a másikat. Geopolitikailag az USA-Kína-Oroszország
háromszögben a kapcsolatok még mindig a következő, strukturális szabály
szerint működnek: "az USA a politikájával egymáshoz tolja vagy húzza
Moszkvát és Pekinget".424 Különösen Oroszország még mindig hajlamos
arra, hogy a Kínához fűződő kapcsolatait "geopolitikailag vezérelt
antiagendaként"425 használja, amelyhez Peking, bár fenntartásokkal és a
Washingtonhoz vezető hidak felégetése nélkül, de ragaszkodik. "Az USAfaktor" arra kényszeríti Moszkvát és Pekinget, hogy fékezzék kölcsönös
nehezteléseiket, maradjanak nyugodtak, bármi is történjék, és legyenek
toleránsak a "stratégiai part- ner" irritáló akcióival szemben.
Az USA-hoz való viszonyulás azonban Oroszország és Kína között eltérő. A
Az orosz politikai gondolkodás számára továbbra is az Egyesült Államok
marad a legfontosabb hivatkozási pont. 1991 után Oroszország megértette,
hogy globális helyzete, az orosz gazdaság újjáélesztése és a globális pénzügyi
struktúrákba való integrációja a globális pénzügyi struktúrákba való
integrálódása
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az USA által, a Nyugathoz fűződő kapcsolataitól függött. A kezdeti
lelkesedés és a nyugati fejlesztési modell ("sokkoló terápia") elfogadása
hamarosan átadta a helyét az orosz gyengeség nyugati kihasználása miatti
mély csalódásnak és neheztelésnek. 1991 után két alapvető orosz
megközelítés volt az Egyesült Államokkal szemben. Az első a
bandwagoning, amelyet háromszor (1991-1996 és 2001-2003 között),
valamint 2009-2012 között ("reset" időszak) alkalmaztak. Ennek minden
esetben mélyebb csalódás és a Nyugattal szembeni neheztelés lett a vége - ez
viszont befolyásolta a Kínával való kapcsolatokat. Az alternatív megközelítés
az USA befolyásának korlátozására tett kísérleten alapuló kiegyensúlyozó
politika volt (ebben a politikában Kína mindig is kulcsszerepet játszott) először Primakov eurázsiai koncepciója (1996-1999), majd Putyin
"bismarcki" manőverezése (2003-2008), végül pedig a posztszovjet korszak
reintegrációjának felgyorsulásával (2009 után) és az USA globális vezető
szerepének növekvő megkérdőjelezésével. Miután az USA-val való rapprochement kudarcot vallott, Oroszország retorikai-ideológiai ütközőpályára
állt a Nyugattal, és magát az USA-ellenes globális vezető szerepében tüntette
fel: az USA "Oroszország "másává" vált".426 Moszkva még mindig "régi
Amerika-centrikus rögeszméje": azt állítja, hogy az amerikai dominancia
korszaka lejárt, de továbbra is az Egyesült Államokat tekinti elsődleges
viszonyítási pontnak nemcsak az orosz külpolitika, hanem általában a
nemzetközi politika számára".427 Ezért szolgálnak Oroszország számára a
Kínával való kapcsolatai "fontos pszichológiai mankóként" - ez volt "a
legmeggyőzőbb magyarázata annak a magabiztos arcnak, amelyet
Oroszország a világ felé mutat".428 Ezért van az, hogy Putyin minden egyes
alkalommal, amikor az orosz-amerikai kapcsolatok megromlanak, Kínához
fordul, hogy megmutassa, hogy van más választási lehetősége is. Az ukrán
válság jól illusztrálta ezt.
Kína itt sokkal másabb. Bár a kínai-amerikai kapcsolatok expe(lásd alább), de ezeket is "nagyfokú kölcsönös függőség és együttműködés
jellemzi", és sokkal fontosabbak Kína számára, valamint hogy
Oroszországgal kapcsolatban "Pekingnek kevés illúziója van arról, hogy
Oroszország az Egyesült Államokkal szemben képes vagy akár készséges
ellensúlyt képezne.És aligha hisz a hárompólusú világban; Xi "a nagyhatalmi
kapcsolatok új mintája" nyíltan bipoláris koncepció." 429 Peking számára
Oroszország Kína és az USA kapcsolatában nem ellensúlyt jelent, hanem az
"északi békét" szolgálja - a stratégiai hátsó udvart, amely lehetetlenné teszi
Kína bekerítését az USA által. Ami az USA által uralt rendszer
megkérdőjelezését illeti, Kína sokáig nem érdekelt a globális rend
megváltoztatásában - "az amerikai elsőbbség visszaszorítását" akarta, de nem
volt "lelkes egy ilyen politika költségeit viselni" - igyekezett "visszafogni
magát és elkerülni a felesleges alkudozást".430 Ahogy Clinton Dines
kommentálta Kína álláspontját: "a kínaiak az első ülésen akarnak ülni a
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az autót, de nem akarnak vezetni."431 Peking "elképzelése szerint hosszú időre
szoros együttműködést és békés versenyt hoz létre Washingtonnal, remélve,
hogy végül eléri vele az egyenlőséget"432 (és később megelőzi). Kína
továbbra is csak a saját céljaira akarja felhasználni a jelenlegi nemzetközi
rendszert - "ma ez "az egyetlen "forradalmi" vagy "revizionista" hatalom
Kelet-Ázsiában (...) a legelkötelezettebb a fennálló, amerikai vezetésű rend
kihívására, bár elismeri, hogy hosszú időbe telik, amíg ezt közvetlenül meg
tudja támadni".433 Bár Kína politikáját belpolitikai igények motiválják (a
fejlődés politikai stabilitáshoz vezet), hallgatólagos (Xi Jinping óta kevésbé
hallgatólagos) állítást tartalmaz, hogy az Amerika-barát rendet (idővel) meg
kell változtatni, és Kína visszatér "természetes" ázsiai-csendes-óceáni, esetleg
globális vezető pozíciójába; Kína már most is megváltoztatta az ázsiaicsendes-óceáni térség stratégiai képét, és ez a jövőben csak mélyülni fog.
Peking "nagy stratégiájában" a kelet-ázsiai dominanciára törekszik, bár harc
nélkül.434 Felemelkedése a nyugati dominanciájú nemzetközi rendszerben
érdekes jelenség. Ellentétben Ja- pan-nal, amely a rendszeren belül
emelkedett fel, és a Szovjetunióval, amely a rendszer ellenében tette ezt, Kína
egyszerre része a rendszernek és akarja megdönteni azt. 435 Maximálisan ki
akarja használni, majd le akarja váltani - így hosszú távon Kína az, amely a
legnagyobb fenyegetést jelenti a Pax Americana számára.
Peking egy ideig el tudta titkolni, azonban Washingban2011,...
ton felismerte a veszélyt, és az "Ázsia felé fordulással" válaszolt. 436 Az
Egyesült Államok, amely eddig főként a Közel-Keletre összpontosított,
megértette, hogy a kínaiak kezdenek dominálni a kulcsfontosságú globális
régióban, az ázsiai-csendes-óceáni térségben. Ez lehetséges fenyegetést
jelentett az USA számára: ha az USA kiszorul a térségből, és elveszíti a
délkelet-ázsiai tengeri útvonalak feletti ellenőrzését, akkor az USA globális
hegemóniája megszűnik.437 Ezért egy sikertelen kísérlet után, hogy Kínával
amerikai feltételek mellett egyezzenek meg (G2), Washington úgy döntött,
hogy megakadályozza Peking további fejlődését. A "Pivot to Asia" politika
nem volt más, mint egy új kon- tainment politika, amely ezúttal nem
Moszkva, hanem Peking ellen irányult, és nem nyíltan, hanem minden
diplomáciai kellemességgel. Metaforikusan fogalmazva az amerikaiak
"nyakláncot akartak kötni a kínai gyöngysorra"438, de Trump TPP-ből való
kilépése után a pivot sorsa továbbra is bizonytalan.
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Összefoglalva, 2011 óta a kínai-amerikai kapcsolatok bonyolultak, és a
horizonton érdekütközés, ha nem is konfliktus, de érdekek ütközése fenyeget.
Oroszország ugyanakkor számít (ha nem is várja) egy kínai-amerikai
konfliktusra, mivel az - Moszkva reményei szerint - sokkal nagyobb
mozgásteret adna neki (mint "geopolitikai egyensúlyozónak") és esélyt arra,
hogy visszanyerje nagyhatalmi státuszát: "a Pekinggel való gazdasági
kapcsolat aszimmetriája miatti aggodalmakat felülmúlja Amerika látható
elégedetlensége Kína felemelkedése miatt, elégedettség a kínai-orosz
együttműködéssel, és a hit abban, hogy Kínának még sokáig szüksége lesz
Oroszországra - mint a létfontosságú természeti erőforrások szállítójára és
mint jó szomszédra".439

4.

Oroszország külpolitikai céljai

Egy másik fontos kérdés, amelyet itt le kell írni, Oroszország és Kína
külpolitikai céljai. A két országban a külpolitika jelentősége eltérő - Kínában
a belpolitikai megfontolások elsőbbséget élveznek a külpolitikával szemben
(ez utóbbi a gazdasági fejlődés átfogó célját szolgálja, ami a párt
legitimációjának alapvető forrása); Oroszországban ennek éppen az
ellenkezője igaz, mivel a külpolitika a jelenlegi rendszer legitimációjának
forrása. Az orosz külpolitika bizonyos értelemben reaktív: "jobban tudja,
hogy mit nem akar, mint azt, hogy mit akar" - "ellenzi az egypólusú,
hegemón hatalom által uralt világot; nem kedveli a nyugati vezetésű morális
intervencionizmust; és ellenséges az Egyesült Államok és Európa
"betolakodásával" szemben a posztszovjet térségben", de ez azt jelenti, hogy
egyszerűen "olyan külső környezetet akar elősegíteni, amely támogatja a
Putyin-rendszer legitimitását és stabilitását".440
Oroszország két legfontosabb külpolitikai célja két elemre épül: a globális
nagyhatalmi státusz visszaszerzésére és a posztszovjet térségben való
elsőbbség megőrzésére.441 A "közeli külföld" (vagy a posztszovjet térség, bár
a "közeli külföld" tágabb, de homályosabb fogalom) tekinthető a legfőbb
prioritásnak (ez 2009 után vált a leginkább láthatóvá). Oroszország
különböző eszközöket (a kétoldalútól a multilaterálisig (FÁK)) és eszközök
széles skáláját (a diplomáciától a katonaságig) használja a "közeli külföld"
ellenőrzésére. Ezt a területet kulcsfontosságúnak tartják: reális megfontolások
(befolyási övezet, az orosz magot körülvevő puffer), valamint Oroszország
autotelikus nagyhatalmi státuszra való törekvése miatt ez Oroszország
kulcsfontosságú külpolitikai dimenziója. Az orosz politikai elit politikai
gondolkodását kutatva nagyon nehéz megmondani, hogy hol végződik a
racionális, realista gondolkodás (amely arra kényszeríti Oroszországot, hogy
nagyhatalom legyen - Oroszországnak szüksége van rá, hogy biztonságban
érezze magát), és hol kezdődik a nagyhatalomra való autotelikus mánia, a
nagyhatalmi igény. Ez a dominanciára való törekvés azon alapul, hogy a
"közeli külföldet" a Monroe-doktrína orosz megfelelőjének tekintik: nincs
más nagyhatalom, amelyik
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a "közeli külföldi országok" belügyeibe Oroszország beleegyezése nélkül
beavatkozhat.442 Ez a közös történelmen és az egykori ruszin területek feletti
állítólagos felsőbbrendű jogok igényén alapul. Oroszország nagyhatalmi
ambíciói a "közeli külföldön" Oroszország belpolitikai kudarcait is
kompenzálják.443
Nyugat-Európa és az Egyesült Államok (lásd: fentebb) további fontos
célpontok Oroszország számára. Bár politikailag kevésbé fontos, mint az
USA, Nyugat-Európa - stratégiai, gazdasági és kulturális okokból - szinte
ugyanolyan fontos Oroszország számára. Az Európában elfoglalt erős pozíció
erősíti Oroszország globális pozícióját; az EU-val folytatott kereskedelem
Oroszország teljes külkereskedelmének közel 50%-át teszi ki, és Oroszország
itt köti a legjobb üzleteket az erőforrásokkal kapcsolatban (bár az utóbbi
időben ezek az üzletek már nem olyan jók, mint korábban - az EU harmadik
energiacsomagja és más, a versenyt444 elősegítő európai intézkedések miatt még mindig nagyon jövedelmezőek). Végül pedig az oroszok, még az orosz
Távol-Keleten élők is, kulturálisan európaiaknak tartják magukat, és
követelik, hogy ekként ismerjék el őket. 445 A nyugat-európai országok,
például Németország, Franciaország vagy Olaszország ápolják a legjobb
kapcsolatokat Oroszországgal (Moszkva inkább a kétoldalú kapcsolatokat
részesíti előnyben, minthogy az egész EU-val kelljen foglalkoznia).446
Európa, vagy általában a Nyugat továbbra is mérce marad, minden
Moszkvából érkező kritika ellenére. Bár az oroszok "cinikusak a nyugati
politikusok erkölcsével és szándékaival kapcsolatban, továbbra is fogékonyak
a nyugati befolyásra"; ez azért van így, mert a "nyugatközpontúság" nem
egyenlő a "nyugatpártisággal", amit a Kreml elit tagjai mutatnak ki, akik "alig
leplezett kettős mércével" dolgoznak: Mégis európai és amerikai
egyetemekre járatják gyermekeiket, Londonban vásárolnak ingatlant, nyugati
bankokba és fedezeti alapokba fektetik pénzüket, és brit bíróságokon
keresnek jogorvoslatot. Mindezzel azt a hallgatólagos - de félreérthetetlen feltételezést követik, hogy "a Nyugat a legjobb"." 447 Ahogy egy lengyel
diplomata metaforikusan megfogalmazta a Kreml elitjének Nyugathoz való
kötődését: "Nem azért veszel Bentley-ket, hogy ne legyen hozzájuk
pótalkatrészed, és nem azért küldöd Cannes-ba a szeretőidet, hogy ne
látogasd meg őket".448 Ami Kínát illeti, egy tipikus orosz magas rangú
tisztviselő "gyengén ismeri Kínát", "néha még mindig szegény és elmaradott
országnak tartja"449, "évente egyszer elmegy oda, aláír néhány
dokumentumot, de akikkel a kínai oldalon tárgyal, azok teljesen idegenek
számára és az országuk számára".
N. Gvosdev, Rivalizáló nézetek az olvadásról újabb hidegséget idéznek elő, "The New
York Times" 25.01.2006.
443 B. Lo, L. Shevtsova, op. cit., pp. 47-48.
444 B. Lo, Russia and The New World Disorder..., 183. o.
445 А.В. Лукин, Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII-XXI веках,
Москва pp2007,. 312-322; az orosz elitnek sikerült személyesen integrálódnia a nyugati
társadalomba (és a nyugati társadalommal), B. Lo, L. Shevtsova, op. cit. p. 19. o.
446 Ibid.
447 B. Lo, Russia and The New World Disorder..., pp. és198 225. o.
442

448
449

84

Wojny (chyba)nie będzie[Valószínűleg nem lesz háború], "Krytyka Polityczna", 30.11.2016.
А.В. Лукин, Россия и Китай ..., p. 668.

észrevétlen marad"; még Putyin barátsága Hszivel sem feltétlenül jó hír a
közmondásos orosz bürokrata számára: "ha a legfőbb vezetőnk barátkozik a
kínaiakkal, akkor az egész elitnek bajnokká kell válnia a Kínával való
barátságban, és ezt nehéz megtenni".450 A Nyugat folyamatos dominanciája
nem korlátozódik az elitre: "orosz tudósok nyugati egyetemeken és
kutatóintézetekben dolgoznak; informatikai szakemberek és programozók a
Szilícium-völgybe mennek; az orosz vállalatok nyugati technológiát és knowhow-t keresnek; és a középosztálybeli oroszok a felsőbbrendű európai
civilizáció részének tekintik magukat (...) Ázsia felemelkedése ellenére a
fiatal, ambiciózus oroszok agyelszívása az Egyesült Államokba és Európába
irányul, nem pedig Kínába és Indiába". 451 És ami talán a legfontosabb
különbség Kínához képest, hogy az orosz agyelszívás - a kínaiakkal
ellentétben - nem Nyugatról jön vissza.
Ami Kínát illeti, 1991 óta fontos kettős szerepet tölt be Oroszország
számára - pszichopolitikai és reálpolitikai. Az első és legfontosabb a pszichopolitikai funkció, mint a Nyugat kiegyenlítője - stratégiai alternatíva, akár
valós, akár virtuális (lásd: a 2014-es ukrajnai válság): mivel Kína a Nyugat
alternatívája volt a kapcsolatok megromlása esetén, Oroszország kedvenc
nyűgje volt - mind politikai, mind gazdasági téren (az energiaellátás
diverzifikálása). Végül a Pekinggel való jó kapcsolatok ápolása erősítette
Oroszország globális szuperhatalomként való önképét. Mivel Peking
tiszteletben tartja Oroszország törekvéseit (bár Kína közép-ázsiai terveit
Moszkva gyanakodva figyeli, az a tény, hogy Peking óvatos, hogy ne
kérdőjelezze meg Moszkva különleges kiváltságait a posztszovjet térségben,
elviselhető partnerré és "kisebb rosszá" teszi Moszkva számára, mint a
Nyugat), a Kínával való kapcsolatok erősítik a nagyhatalmi státuszra való
törekvést - így "Kína felemelkedését nem tekintik fenyegetőnek Oroszország
státuszára nézve".452
Itt a geopolitikai perspektívát is figyelembe kell venni: Oroszországnak,
miközben megpróbálja újjáépíteni pozícióját a volt szovjet területen, keletről
is biztonságban kell lennie, szüksége van a "keletről jövő békére", és ezt Kína
biztosítja. Más szóval, Putyin reintegrációs politikájának sikere a Kínával
való kapcsolatteremtésen is múlik. A Nyugattal Ukrajnával kapcsolatos
növekvő konfrontáció valósága azóta azt 2014jelenti, hogy Moszkva úgy
érzi, hogy nem a kínai, hanem a nyugati hozzáállás kérdőjelezi meg az
érdekeit: ez halálos veszélyt jelent az orosz integrációs projektre. Ezért
Oroszország úgy dönt, hogy szembeszáll a Nyugattal, és szüksége van
Kína453 segítségére. Összefoglalva, napjainkban Oroszországnak szüksége
van Kínára, sőt, néha talán függ tőle.
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5.

Kína külpolitikai céljai

Ami Kína külpolitikai céljait illeti, a "tifa" fontos szerepet játszik. A tifa,
vagyis egy ország stratégiájának mutatói "meta-szabályok, amelyek egy
Közép- ország külpolitikai céljait fedik le", összhangban "a pártvonalnak való
engedelmességgel, de az alapvető rugalmasság fenntartása mellett". 454 A
legfontosabb tifák a következők: "a többvektoros politika" (quanfang wei
waijiao), amely a kínai érdekek multilaterális teljesítésén és nem az
ideológián alapul; "béke, fejlődés és együttműködés", amelynek békés
környezetet kell teremtenie Kína számára; "a harmonikus világ" (a
szuverenitás és a területi integritás tiszteletben tartása), kombinálva a hazai
"harmonikus társadalommal" (Hu Jintao vezetői szlogenje) - ez utóbbi jól
illusztrálja a KNK bel- és külpolitikája közötti összefüggést.455 Xi Jinping
hatalomra kerülése óta új "tifa" jött létre - "a kínai álom" és nemrégiben az
"Egy övezet, egy út". Kína legfontosabb külpolitikai céljai a következők: a
gazdasági fejlődés előmozdítása, erős, független nemzetközi politika
kiépítése, a szuverenitás és a területi integritás védelme (ez utóbbi
meglehetősen érzékeny Kínában, tekintettel saját belpolitikai helyzetére
Tibetben és Hszincsiangban, így Peking "nem helyesli az elszakadást, az
annexiót vagy a külföldi katonai beavatkozást - kivéve persze, ha Peking
maga érzi szükségét a beavatkozásnak)".456
A legfontosabb cél továbbra is a gazdasági fejlődés. Kína külpolitikája a
gazdasági logikán alapul; célja, hogy kedvező nemzetközi környezetet
teremtsen Kína megállíthatatlan fejlődéséhez és modernizációjához.
(a hazai fejlődés fenntartja a KKP legitimációját). E célokkal összhangban
Kína arra törekszik, hogy minimalizálja a fenyegetéseket, különösen a
szomszédságában. Emellett célja a piacokhoz való hozzáférés, a külföldi
befektetések (különösen a fejlett technológiák) megszerzése, a tartós fejlődést
biztosító kapcsolatok kiépítése a nemzetek közötti környezetben. 457
Egyszerűen fogalmazva: Kínának fejlődnie kell ahhoz, hogy túléljen (és
nagyhatalommá váljon), és a fejlődéshez szüksége van a világgal való
kapcsolatra. Ezért Kína minden alkalmat megragad, hogy meggyőzzön
másokat arról, hogy a kínai felemelkedés inkább lehetőség, mint fenyegetés a
nemzetközi környezetre nézve.
Kína másik külpolitikai célja, hogy minimalizálja a politikai akciók
lehetséges korlátozását. Itt a "Kína bekerítési fenyegetése" játssza a
legfontosabb szerepet: Peking folyamatosan tart az ellenséges szövetségektől;
a közelmúltban ezek a félelmek az "USA Ázsia felé fordulása" miatt ébredtek
fel. Kína igyekszik ellensúlyozni egy olyan lehetséges helyzetet, amelyben a
jelenlegi hegemón (az USA) képes lenne korlátozni Kína növekedését Peking ezt a multilaterális politikán keresztül teszi. Egy másik kérdés a ne454 K. Kozłowski, Państwo Środka...
40.455p. Ibid., pp. 40-50.
456 D. Trenin, Nagyobb Európából...
457 K. Kozłowski, Państwo Środka..., pp. 40-50.
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a források és az ellátások diverzifikálásának folyamatossága - ami kritikus
fontosságú Kína növekedésének fenntartása és az etnikai kisebbségek
autonóm akcióinak korlátozása szempontjából Tibet és Hszincsiang érzékeny
régióiban, valamint a Tajvan körüli nemzetközi tevékenység szempontjából.
Peking nemzetközi narratívája vagy a kínai fejlődési modell
egyediségének hangsúlyozása egy másik fontos jellemző. Kína - más
országokkal és a Mao-időkkel ellentétben - nem akarja exportálni
eredményeit: azt állítja, hogy ezek a sajátos kínai viszonyok eredményei, és
csak Kínában lehetnek sikeresek.458 Itt mutatkozik meg a világ régi,
sinocentrikus megközelítése. Kína annyira meg van győződve saját
önállóságáról, saját értékeinek és eredményeinek értékéről, hogy nem érzi
szükségét annak, hogy bizonyítsa azokat.
Külpolitikai céljainak megvalósítása érdekében Kína négy pilléren
nyugszik: a nagyhatalmakkal való kapcsolatok a legfontosabbak; a
szomszédokkal való kapcsolatok elsőbbséget élveznek; a fejlődő országokkal
való kapcsolatok alapvetőek, míg a többoldalúság a színtér. 459 Kína
szemléletében az USA, az EU, Oroszország és Japán számít nagyhatalomnak.
A gazdasági együttműködés (mivel a kimozdulás stratégiáján, a zou chu qu-n
keresztül teljesül2001) különböző eszközökkel valósul meg, például
szabadkereskedelmi övezetek, multilaterális szervezetek vagy csoportok,
mint a G20. A kínai külpolitika inkább mások vonzására és szövetségek
létrehozására épül, mintsem nyílt versenyre/rivalizálásra - "Kína
külpolitikáját sokkal diverzifikáltabb módon, a jelenlegi nemzetközi rend
által kínált lehetőségek széles skáláját kihasználva folytatja (Kína általában
nem kérdőjelezi meg a jelenlegi nemzetközi rendet, hanem igyekszik azt saját
igényei szerint kihasználni)".460 Ad- dicionálisan Kína kidolgozta a kiemelt
államokkal vagy államcsoportokkal - úgynevezett "stratégiai partnerekkel"
(zhanlue huoban guanxi) való együttműködés formuláját. Az Oroszországgal
való kapcsolatok tehát a kínai politika e kettős elméleti spektrumában
helyezkednek el. Moszkva kivételes partner Kína számára: egyszerre
nagyhatalom és "stratégiai partner", de sokkal kevésbé fontos, mint az ázsiai
szomszédok (Japán, India, ASEAN), az USA vagy általában a Nyugat: Kína
"lényegesen elkötelezettebb az Egyesült Államokkal, Kelet-Ázsiával és az
Európai Unióval való elkötelezettség mellett, mint a kínai-orosz "stratégiai
partnerhajó" mellett - az energiaüzletek ellenére".461 Kína Oroszországgal
kapcsolatos megközelítése is tele van ellentmondásokkal: "egyrészt
Oroszországot Kína
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B. Góralczyk, Chiński feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa [A kínai főnix. Egy
felemelkedő hatalom paradoxonai], Warszawa 2010.
Hu Jintao, Tartsuk magasan a kínai szocializmus nagy zászlaját, és törekedjünk új
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fő szomszédja, legfontosabb partnere; másrészt Oroszország de-klinikázik, és
nem sokat tud Kínának felajánlani."462
Ezért lehet Oroszország pozícióját Kína külpolitikájában nevezni: "a
legfontosabb másodlagos partner". Megfelelő bánásmód esetén ez a partner
igen hasznos lehet külpolitikai (stratégiai háttér biztosítása, energiaellátás
biztosítása, ideológiai ellenzék biztosítása a Nyugattal szemben) és
belpolitikai (a modernizáció befejezésének szükségessége) kérdésekben.
Emellett Oroszország fontos példa arra, hogy Kína valóban "békés".
Oroszország sokkal kisebb jelentőséggel bír Kína számára, mint fordítva:
Moszkva a modernizációs projektben mélyen szükséges utánpótlás hasznos
forrása, bár nem az egyetlen és nem is a legmegbízhatóbb. Nem szövetséges
azonban a Nyugattal való konfrontációban (ez egy kényelmes álca, amely
mögé Kína elbújhat, és amely mögött csendben megnyerheti a kínaiak
érdekeit). Oroszország jelentéktelen a kínai belpolitikában, és nem központi
szerepet játszik Peking külpolitikájában: csak kiegészítője a "visszatérés a
megfelelő helyre" általános stratégiájának.463
A kínaiak szemszögéből Oroszország korlátozott bizalommal és
korlátozott hasznossággal rendelkező partner. Peking számára az
Oroszországgal való kapcsolatokban "a fő gyengeség az érdemi gazdasági
alap hiánya; túl sok a geopolitika és túl kevés a gazdaság".464 Mindazonáltal a
geopolitika is hasznos lehet. Az orosz-kínai kapcsolat korlátai ellenére
nagyon hasznos lehet Kína számára a Nyugattal folytatott taktikai
játszmákban, ezért Peking arra fogja szorítani Oroszországot, hogy ezt
továbbra is megtegye. Emellett az Oroszországgal szembeni kínai politikában
konkrét dolgok számítanak: a stratégiai hátország és az orosz távol-keleti
energiaellátás stabilitásának biztosítása, ami fontos - a többi kevésbé fontos.
Kínának "északról jövő békére" van szüksége, és Oroszország ezt garantálja.
Az új vezetés Xi Jinping külpolitikáját, beleértve az Oroszországgal
kapcsolatos politikát is, az "álmodozók" iskolája befolyásolta. Bár Xi Jinping
külpolitikája még mindig statu nascendi465 állapotban van, néhány
legfontosabb jellemzőt mégis meg merünk jelölni. Jin Canrong a Renmin
Egyetemről megkülönböztette Xi külpolitikájának 4legfontosabb koncepcióit:
jó kapcsolatok fenntartása az USA-val, az EU-val és Oroszországgal,
valamint a regionális hatalmakkal; aktívabb politika a szomszédokkal
kapcsolatos problémák újbóli megoldására, nagyobb nemzetközi
szerepvállalás (különleges megbízottakon keresztül, az USA politikájának
mintájára).466 Kevésbé diplomatikusan fogalmazva: Xi politikája a
hierarchikus elveken alapul: először a nagyhatalmakkal való kapcsolatépítés,
majd a szomszédokkal, aztán a vezető fejlődő országokkal, végül pedig a
multilaterális szervezetek hasznos politikai eszközként való felhasználása. 467
A oldalon.
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A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az USA-val "az egyenrangúak
párbeszédét" próbálják megteremteni anélkül, hogy engednének (lásd: a 18.
pártkongresszusi jelentésbe első ízben kerültek be olyan kifejezések, mint a
"neointervencionizmus" a "hegemonizmussal" és a "hatalmi politikával"
együtt), 468és a szomszédokkal és geopolitikai versenytársakkal (Japán, India)
szemben egyre határozottabb, ha nem keményebb fellépést jelent.
Az új, növekvő magabiztosság ezen körülményei között épül fel Peking új
politikája Oroszországgal szemben. Hivatalosan Kína arra törekszik, hogy "a
nagy országok közötti kapcsolatok új modelljét" 469 építse ki, amely "mindkét
fél "alapvető érdekeinek" tiszteletben tartásán" alapul470: ebben az új
megközelítésben Oroszországot tekintik a "legfontosabb stratégiai
partnernek"471, míg a Moszkvával való kapcsolatok "partneri, de nem
szövetségi kapcsolat".472 Ez a retorika természetesen az orosz szívekre
játszik, de nem igaz. Kína473 számára továbbra is az Egyesült Államok marad
a hivatkozási pont, és az Oroszországgal való együttműködés erősítéséről
szóló ilyen jellegű közleményeket szándékosan küldik Washingtonba. Ami a
jelenlegi kínai-orosz kapcsolatokat illeti, mindkét fél nem tartja teljes
mértékben tiszteletben saját "alapvető érdekeit". Mindazonáltal az
ellentmondások nem lépik át a "vékony vörös vonalakat", ami nem mondható
el az orosz-USA kapcsolatokról (lásd: Ukrajna) vagy a kínai-USA
kapcsolatokról (lásd: az USA Ázsia felé történő fordulás). Hszi Csin-ping a
kialakulóban lévő külpolitikájában a következőkre törekszik: par- relációk az
USA-val; "nagyhatalmi" kapcsolatok más fontos szereplőkkel (EU, India,
Oroszország) a reálpolitikai modell alapján (saját befolyási övezetek
kölcsönös tiszteletben tartása); kapcsolatok a regionális vezetőkkel (mint
például Indonézia Délkelet-Ázsiában) a "nagy-kis testvér" modell alapján; és
a kisebb szomszédok alárendelésének politikája. Hogy a jelenlegi gazdasági
problémák fényében ez az ambiciózus politika hogyan fog megvalósulni,
még nem tudni.

6.

Oroszország és Kína nemzetközi szervezetekben,
csoportokban és fórumokon

A nemzetközi multilaterális szervezetekben (ENSZ), csoportokban (G8, G20)
és fórumokon (BRICS) a Kína javát szolgáló aszimmetria nagyon világosan
megmutatkozik. Oroszország csak az ENSZ-ben mondhatja el magáról, hogy
többé-kevésbé egyenrangú helyzetben van Kínával, bár még ott is de facto
gyengébb. A G20-ak és a BRICS-ek között Kína dominanciája nyilvánvaló.
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Kína és Oroszország az 1990-es évek óta az ENSZ szerepének
megerősítését szorgalmazza.474 Ez ellentmondásosnak tűnhet, tekintve az
ENSZ posztnacionális és multilaterális menetrendjét, valamint Oroszország
és Kína ragaszkodását a 19. századi diplomáciai stílushoz. Ennek azonban
semmi köze az ENSZ politikai napirendjéhez, hanem ahhoz az egyszerű
tényhez, hogy Oroszország és Kína kiváltságos pozíciót élvez az ENSZ
Biztonsági Tanácsában, és ezt meg is akarja tartani. Ez a Tanácson belüli
pozíció, ahol megvétózhatják a nyugati projekteket (általában együtt teszik
ezt, hogy megosszák a kritikát), sokkal erősebb, mint a nemzetközi
pozíciójuk. Ez különösen érinti Oroszországot, amely számára az ENSZ
Biztonsági Tanácsa imázs- ok miatt fontos: ez "Oroszországnak az Egyesült
Államokkal való for- mális egyenrangúságának leglátványosabb
szimbóluma", és "az amerikai hatalom korlátozásának vagy
ellensúlyozásának leghatékonyabb eszközét jelenti: a vétójog gyakorlását,
vagy még jobb esetben annak implicit fenyegetését Oroszország globális
ügyekben való folyamatos központi szerepének kulcsfontosságú
garanciájának tekintik (...) egy olyan eszköz, amely arra kényszeríti az
Egyesült Államokat, hogy komolyan vegye Oroszországot". 475 Kína számára
ez fontos eszköze globális jelentőségének növelésére, de nem az egyetlen.
Moszkvának és Pekingnek tehát jó oka van arra, hogy támogassa az ENSZ
BT-t (és megakadályozza annak bővítését). A szervezeten belül azonban Kína
pozíciója sokkal erősebb, mint Oroszországé, különösen a Közgyűlésben. 476
Ami a G8-akat illeti, sokáig ez képviselte az erősebb nemzetközi pozíciót a
Oroszországot Kínával szemben, annak kisebb gazdasági potenciálja ellenére.
Annak ellenére, hogy Moszkva gazdaságilag nem illeszkedett a csoport többi
tagjához, a G8-akat presztízs és nagyhatalmi hitelesítés iránti igényének
megfelelő játszótérként kezelte. Ez természetesen Moszkvát előnyben
részesítette Pekinggel szemben, amely nem volt jelen ebben az egyenletben.
A gazdasági világválság után azonban a G8-ak pozíciója aláásta, és
Oroszország teljesen elvesztette ezt a pozíciót, amikor az ukrán válságot
követően kivették a csoportból. Eközben a G20-ak jelentősége megnőtt, és
Kína lett a központi ország, az USA után a második. A nyugati és a fejlődő
világ közötti közvetítés bölcs politikájának köszönhetően (Kína még mindig
ennek részének tekinti magát), "talán szándék nélkül, Kína átvette azt a
szerepet, amelyet Oroszország betölteni akart"; ez viszont Oroszország
szerepének csökkenéséhez vezetett, amely a válság2008 óta visszafogottan
viselkedik a G20-ban.477 A G20 és Oroszország gyenge pozíciója benne a
legjobban illusztrálja azt az igazságot, hogy "kevés ország tekint
Oroszországra úgy, mint a nemzetközi közjavakhoz való komoly
hozzájárulásra; nem annyira Moszkva tetteinek erkölcsössége miatt
aggódnak, mint inkább elutasítják azt a képességét, hogy pozitív változást
tudjon elérni (...) széles körben elterjedt
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a nem nyugati és a nyugati világban egyaránt az a felfogás, hogy
Oroszországnak a rosszmájúságon kívül nem sok mindent tud nyújtani."478
A BRIC(S)-országok története egy kicsit más. E fórum esetében a nem
tagországoktól érkező elemzések gyakran hangsúlyozzák a korlátokat azzal a
gondolattal együtt, hogy a BRICS-országok "a negatívumokra
összpontosítanak: egyetértenek abban, amiben nem értenek egyet" - a nyugati
értékekkel és a posztnacionális világgal szembeni ellenszenvben. 479 Ez
azonban több mint elég. A BRICS mindenekelőtt egy po- litikai fórum.
Sokkal fontosabb, mint amilyennek a nyugati kritikusok szeretnék, és
kevésbé fontos, mint amilyennek a nem nyugati apologéták remélik. A
BRICS egy hasznos formula a tagállamok számára, egy olyan eszköz,
amelyet szükség esetén használnak, ha pedig nem, akkor figyelmen kívül
hagynak.
A BRICS nagyon hasznos volt Oroszország és Kína számára egyaránt. Ha
egy mondattal lehetne jellemezni a BRICS-ek hasznosságát Oroszország
számára, akkor az a következő lenne: "nagyon kis költséggel növeli globális
befolyását".480 Megfelel annak a globális igénynek, hogy legyen alternatívája
a Nyugatnak, Oroszországot a "felemelkedő hatalmak" mellé helyezi (bár ez
eléggé természetellenes, hiszen Oroszországnak kevés közös vonása van a
fejlődő államokkal), és építi az egóját. A BRICS hasznos Oroszország
számára, és Oroszország hasznos a BRICS-ben részt vevők számára, így
annak ellenére, hogy a BRICS Oroszország nélkül is létezhetne, nincs
szükség arra, hogy Oroszországot kivegyék ebből a testületből. Ahogy a
nyugati hatalmak sokáig elfogadták Oroszországot a G7-ben (bár ottani
szerepvállalása még bizarrabb volt), úgy a BRICS-tagállamok most is
elfogadják ottani szerepvállalását. A BRICS egyértelműen támogatta
Oroszországot, ami Moszkvának azt az efemer érzést adta, hogy a Nyugattal
szemben alternatívát teremtett.481 Azonban még ha egy ilyen alternatíva
valaha is megvalósulna, az hosszú folyamat lenne. a siker bizonytalan, és
leginkább Kínától függ - a BRICS legfontosabb országától, amely uralja a
szervezetet. Kína képes volt a BRICS-et Peking víziója szerint alakítani (egy
nem politikai blokk, amely a gazdasági logika szerint működik)482, nem pedig
egy Nyugat-ellenes politikai intézményi alternatíva a globális dimenzióban
(ahogy Oroszország akarta); így: "Kína alakítja a BRICS általános
napirendjét (...) [és] jelenlegi formájában elsősorban a legerősebb
résztvevőjének, azaz Kínának kedvez".483 Lehet, hogy Oroszországnak India
vagy Brazília jobban tetszik, de bármilyen globális alternatíva kiépítésének
Kínára kell épülnie. Következésképpen a BRICS a nemzetközi politika egy
újabb olyan aspektusa, ahol Moszkva Kínától való függősége növekszik,
ahelyett, hogy csökkenne.
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7.

Az Alekszandr Nyevszkij paradigma?

Az ukrajnai drámai események hatására Oroszország Kínához fordult, hogy
ellenálljon a későbbi nyugati nyomásnak és szankcióknak. A Kremlben
folytatott politikai mérlegelés után úgy döntöttek, hogy a szankciók
visszatartásának egyetlen esélye a Kínával való szövetségkötés. Így támadt
fel a "pivot to Asia", vagyis a "pivot to China". De ennek a politikának az
indoklását nagyon érdekesen választották meg. Az orosz elemzők és
politikusok a jelenlegi politikát a 13. századi ruszin fejedelemre, Alekszandr
Nyevszkijre kezdték el vonatkoztatni. Így ezt a politika elnevezést
információink szerint "Alekszandr Nyevszkij-paradigmának" is nevezhetjük.
Alekszandr Nyevszkij (1221-1263) Vlagyimir nagyfejedelemként
uralkodott (1252- 1263), amely akkoriban a ruszin politikai élet központja
volt. Híres lett a svédek felett 1240-ben a Névánál aratott katonai
győzelmeiről és a livóniai Kardtestvérek (németek) felett a jégen (a Peipustónál) vívott csatában aratott győzelmeiről, amelyek megmentették Ruthéniát
a nyugatról érkező veszélytől. Ugyanakkor beleegyezett, hogy adót fizessen a
mongoloknak (akik néhány évvel korábban megszállták és leigázták
Ruthéniát), hogy megerősítse személyes hatalmát a bojárok felett (ahogy a
kritikusok mondják) és/vagy hogy meg tudja védeni Ruthéniát a Nyugattól
(ahogy a követők mondják). Nyevszkij elutasította a pápa ajánlatát is, hogy
térjen át a katolikus hitre, legyen király és harcoljanak együtt a mongolok
ellen. Ehelyett a Mongol Birodalom hűbérese maradt, és részt vett a Nagy
Novgorod elleni mon- góliai büntetőexpedícióban. Nyevszkij az Aranyhorda
fővárosából, Szarajból hazafelé tartva halt meg (egyes hangok szerint
megmérgezték, bár erre nincsenek erős bizonyítékok). Halála előtt szerzetesi
fogadalmat tett, halála után az ortodox egyház szentté avatta.
Putyin 2011-ben Nyevszkijt a "haza szolgálatának fényes példájának"
nevezte, aki "mindent megtett azért, hogy eszméi körül egyesítsen mindenkit,
aki szereti Oroszországot, és virágoztassa azt"; "a Rusz megosztottságának
nagyon nehéz helyzete ellenére ő indította el az Oroszország egyesítése felé
vezető utat".484 Azóta "Nyevszkij örökségéhez ap- peálva (...) Putyin
összekapcsolja Oroszország sajátos civilizációjának védelmét, beleértve a
vallást is, a mai, Nyugatról érkező többszörös fenyegetés elleni küzdelemmel,
legyen szó a szabadság eszméiről vagy az Oroszországot egzisztenciálisan
fenyegető rakétaelhárítási programok fejlesztéséről (...)". 485 2014 júliusában,
az ukrán válság in- tenzifikálódásának pillanatában Dmitrij Trenin
Oroszország Kínával szembeni jelenlegi attitűdjét Alekszandr Nyevszkij
politikájához hasonlította, aki "sikeresen harcolt a nyugati megszállók ellen,
miközben hű maradt a mongolokhoz
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khans.486 Ez tükrözte az oroszországi belpolitikai vitát a külpolitika változó
paramétereiről.487 Ennél is fontosabb azonban, hogy Szergej Lavrov orosz
külügyminiszter az orosz politika ő- torikus perspektívájáról szóló cikkében
Nyevszkij személyére hivatkozott. Azt írta, hogy "a mongol időszak
rendkívül fontos volt az orosz állam önálló szerepének érvényesítése
szempontjából Eurázsiában", és "a történelem nem igazolja azt a széles
körben elterjedt hiedelmet, hogy Oroszország mindig is Európa hátsó
udvarában táborozott, és Európa politikai out- sidere volt". Szerinte
Nyevszkij "azért döntött úgy, hogy ideiglenesen aláveti magát a
kereszténységgel szemben toleráns Aranyhorda uralkodóinak, hogy
fenntartsa az oroszok jogát a saját hithez és a sorsukról való döntéshez, annak
ellenére, hogy az európai Nyugat megpróbálta teljes ellenőrzés alá vonni az
orosz földeket és megfosztani az oroszokat identitásuktól". Nyevszkij
politikájának köszönhetően Ruthénia "meghajolt a nehéz mongol iga alatt, de
nem törte meg, és sikerült ebből a szörnyű próbatételből egységes államként
kikerülnie, amelyet később mind Nyugat, mind Kelet az 1453-ban megszűnt
Bizánci Birodalom utódjának tekintett". Lavrov végezetül kijelentette:
"Biztos vagyok benne, hogy ez a bölcs és előremutató politika a génjeinkben
van".488
A cikk kontextusa nagyon világos. Oroszország ahelyett, hogy "kívülálló"
lenne.
nyugaton úgy dönt, hogy átmenetileg elfogadja egy erősebb keleti állam
dominanciáját, abban a reményben, hogy ennek köszönhetően Moszkva
képes lesz fenntartani a nyomást, és kivárni a jobb időket. Így ezt a
megközelítést nevezhetjük "Alekszandr Nev- ég paradigmájának". Még nem
tudni, hogy ez egy hosszú távú politikai váltás lesz-e, vagy egy rövid távú
politikai csavar, amelyet a Nyugattal való kapcsolatok újbóli javulása után
vállat vonnak.

8.

Összefoglaló: A változó nemzetközi szerepek

Az 1991-2017 közötti években Kína folyamatos felemelkedése és
Oroszország szinuszos hanyatlása, felemelkedése és újabb hanyatlása volt
tapasztalható. Ennek ellenére egészen a 2000-es évekig Oroszországot a
globális színtér fontosabb szereplőjének tekintették. Azóta, és annak ellenére,
hogy Kína (akkoriban) igyekezett visszafogottan viselkedni, Peking
folyamatosan egyre fontosabbá vált globálisan. A 2008-as gazdasági válságot
követően Kína helyzete javult, Oroszországé pedig tovább romlott: "ahogy
Kína egyre nagyobb politikai és gazdasági hatalomra tett szert, úgy nőtt a
jelentősége a világ számára.
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nemzetközi rendben egyre erősödött; Oroszország esetében a gazdasági
recesszió megállította az újjáéledés folyamatát, korlátozva Oroszország
jelentőségét (...) Kína fokozatosan, és gyakran akaratlanul is átvette
Oroszország szerepét a Nyugat fő ellenlábasaként". 489 Ugyanakkor
Oroszországot "sok ország kezdte úgy tekinteni, hogy alig több, mint egy
ünneprontó, akinek sem képessége, sem kedve nincs a globális problémák
megoldására".490 Oroszország egy másik szempontból is veszít Kínával
szemben - a soft powerben. Gazdaságilag és kulturálisan (soft power)
Oroszország nem sokat tud nyújtani a világnak - "Oroszország soft powerpotenciálja nem jutott túl a posztszovjet térségen, és a 2014-es ukrán válság
súlyosan beárnyékolta".491 Az a tény, hogy az orosz populáris kultúra nagyon
népszerű a posztszovjet térségben, "nem jelenti azt, hogy népeik csatlakozni
kívánnak az Orosz Föderációhoz vagy a Kreml által elképzelt "orosz világ"
függelékévé kívánnak válni".492 Az orosz nyelvterületen kívül Oroszország
egyszerűen nem vonzó. Kína ezzel szemben globálisan elismert szereplő,
akinek fontos szerepe van a világban.
Kína növekvő jelentősége a 2000-es évek végén és a 2010-es évek elején
Pekinget magabiztosabbá tette - nagyobb nemzetközi szerepvállalásba
kezdett, és - ami különösen fontos - növelte saját profilját. Egyesek szerint a
2008/9-es válság "a bizalmat arroganciává változtatta Kínában", és "a kínai
vezetőket hajlamossá tette a diadalmaskodásra".493 Minden bizonnyal a
Japánnal a Szenkaku-/Diaoju-szigetek körül kiéleződő vita és a növekvő
kínai magabiztosság a Dél-kínai-tenger vitatott szigetein a legjobb példái
ennek az új megközelítésnek. Mindez azt bizonyítja, hogy Xi Jinping
számára Kína már nagyhatalom, nem csak "részhatalom" 494. Egy jól ismert
Deng Hsziao- pping idézetet parafrazálva azt mondhatjuk, hogy Hszi Kína
felemelte a fejét.
Talán idő előtt tette - a 2015-ös gazdasági zavarok miatt Kína "felébredt a
kínai álomból" -, az ambiciózus külpolitikát szorgalmazó "álmodozók" most
teret veszítenek a reformerek számára.495 Még nem tudni, hogy Kína
gazdasági lassulása és az USA-Kína verseny erősödése milyen mértékben
befolyásolja Kína nemzetközi pozícióját, és ebből következően a kínai-orosz
kapcsolatokat.
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Első rész: Geopolitika és azon túl:
Kétoldalú politikai kapcsolatok 1991-2017
Ez a fejezet az orosz-kínai kétoldalú politikai kapcsolatok változó, szinuszos
dinamizmusát mutatja be a korai időszakig1991 Az események kronologikus bemutatására 2017.összpontosít, hogy kifejtse a Peking javára
növekvő aszimmetriát. Elsősorban a kétoldalú kapcsolatokra összpontosít;
bár más területeket (például Közép-Ázsia vagy az ázsiai-csendes-óceáni
térség) is megemlít, ezeket további fejezetekben részletesen ismertetjük.

1.

1991 előtt: Oroszország árnyékában

A 19. század közepén Oroszország kihasználta Kína gyengeségét, és
kikényszerítette az Amur-medence és az Uszirijszki Krím visszafoglalását.
Két rendkívüli egyéniség - Gennagyij Nyevelszkij parancsnok és Nyikolaj
Muravjov-Amurszki kelet-szibériai kormányzói gróf - aktivitásának
köszönhetően Oroszország harc nélkül vághatta ki a "kínai torta" legnagyobb
részét. Orosz szempontból ez történelmi igazságtétel volt. Kínai szemszögből
az aiguni (1858) és a pekingi (1860) annexiós kincseket "egyenlőtlen" - a
gyarmati hatalmak által Kínára kényszerített - kincseknek tekintik. A 19.
század közepétől a kínai-orosz kapcsolatok modellje gyökeresen
megváltozott a kapcsolatokat uraló Oroszország javára.
Ez az előny a későbbi szovjet időszakban is megmaradt. A kezdetektől
fogva a Szovjetunió irányította és uralta, sőt bizonyos értelemben
megteremtette a kommunista mozgalmat Kínában. A szovjet befolyásoknak
Csang Kaj-sek elnyomása vetett véget. A kínai kommunisták visszavonultak
a vidékre, ahol Mao Ce-tung nacionalista frakciója vette át a vezetést. Mao,
aki inkább na- tionalista volt, mint kommunista, a Moszkvából érkező súlyos
anyagi támogatás és a Sztálinnak való formális alárendeltség ellenére mégis
képes volt függetlennek maradni. A kínai kommunisták Sztálin némi
segítségével átvették a hatalmat (a kínai polgárháború végéig Sztálin mindkét
oldalon játszott, mind a kommunistákkal, mind a KMT nacionalistáival
kapcsolatot tartva). Ezért van az, hogy a Kínai Népköztársaság (KNK)
megalakulásának kezdetétől fogva a kínai kom- munisták a de facto
alávetettség ellenére a maximális autonómiára törekedtek - és Sztálin halála
után ez sikerült is nekik. Kína pozíciója a kommunista mozgalomban
folyamatosan emelkedett, olyannyira, hogy az 1950-es évek végén Peking
képes volt a kommunista mozgalom vezetőjeként kihívni a Szovjetuniót. Bár
Kína elvesztette ezt a versenyt, a rivalizálás kínai-szovjet szakításhoz
vezetett, amely a Damanszkij/Zsenbao szigetért folytatott (a Szovjetunió által
megnyert) összecsapásokkal végződött. Ezen események után Kína látványos
fordulatot tett és csatlakozott a Nyugathoz, míg a kínai-szovjet kapcsolatok
szinte megszűntek; normalizálódásuk leghamarabb csak a 1989.
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A Moszkva-Peking kapcsolatok "szovjet" korszakát a Szovjetunió domináns
befolyása jellemezte, amely állandóan beavatkozott a kínai ügyekbe, valamint
a kínai kommunisták kétértelmű hozzáállása, akik a Szovjetunióban a
társadalmi és politikai modernizáció modelljét látták, ugyanakkor a kínai
szuverenitást fenyegetőnek tekintették.
A kínai-szovjet kapcsolatok normalizálása Mihail Gorba- csev májusi
pekingi látogatása során teljesedett ki (1989korábban, az 1980-as évek
folyamán a normalizálási folyamat lassan zajlott). Mindazonáltal ez volt a
Szovjetunió utolsó pillanata: a felbomlás folyamata már megkezdődött. A
csíki vezetés elborzadva figyelte ezt, emlékezett a Tiananmenre, és a
belpolitikai káoszra és a felbomlás veszélyére asszociált. A kínaiak Gorbachevet hibáztatták ezért az állapotért, de ennek ellenére nyilvánosan
támogatták őt - Jelcin alternatíváját sokkal rosszabbnak tartották. A
kritikájukat azonban meg tudták tartani magukban, ami később meghozta
gyümölcsét. A kínai-szovjet kapcsolatoknak ezt az utolsó időszakát (19891991) a kapcsolatok normalizálódása mellett a határmegállapodás 1991.
májusi aláírása jellemezte: ez normalizálta a határkérdést, és a nemzetközi
jogi normáknak megfelelően visszaadta Kínának az Amur és az Uszuri
vitatott szigeteinek nagy részét (köztük a Damanszkij/Zsenbao szigetet).
Több hely azonban kimaradt ebből a megállapodásból - ezek státuszát csak
2008-ban oldották meg véglegesen.
A Szovjetunió bukása és Oroszország státuszának csökkenése egyrészről,
valamint Kína piaci reformjai és lenyűgöző gazdasági növekedése másrészről
döntően megváltoztatta a kétoldalú kapcsolatok dinamikáját. Ennek
következtében Kína folyamatosan előnyre tett szert Oroszországgal szemben
a kétoldalú kapcsolatokban. Ez a tendencia idővel nemhogy nem lassult,
hanem még nőtt és erősödött is.

2.

Az érdektelenségtől a közeledésig

Az évet a limes (latinul: határ) - Oroszország legújabbkori történelmének
határpontja - évének kell1991 tekinteni. A Szovjetunió bukása és annak
következményei meggyengítették Oroszországot. Jelentős nemzetközi és
regionális hatalom maradt azonban. Kínát viszont a sikeres újjáalakulások
erősítették, de a Tiananmen következményei - a nyugati fegyvereladási
embargó és az ideológiai ellenszenv - gyengítették. A "1991,Oroszország volt
a szuperhatalom utódja, míg Kína a feltörekvő hatalom". 496
Kezdetben a kínai-orosz kapcsolatokat a visszafogottság és az óvatosság, a
politikai désintéressement határozta meg, "mintha a két ország hátat fordított
volna egymásnak",
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és külpolitikai tevékenységüket különböző dimenziókra koncentrálták." 497 Az
Oroszországot irányító "atlantisták" számára csak a Nyugat számított - ez volt
a reformok politikai és gazdasági mintája; Kínát a Tiananmen-i mészárlással
és a jövőbeni lehetséges fenyegetésekkel hozták összefüggésbe. Számukra
Kína még Ázsiában is alacsonyan szerepelt a napirenden - Japán, India vagy
Dél-Korea mögé szorult. Ezért váltak a Kínával való kapcsolatok 1992-ben
másodlagos jelentőségűvé Oroszország számára.498
A Nyugat által akadályozva Kína a szomszédságára koncentrált, és a
szomszédos országokkal való kapcsolatok fejlesztésével és normalizálásával.
A kínaiak nem voltak szimpatikusak Jelcin és reformer csoportja számára,
mivel a Szovjetunió bukásának bűnösének és - következésképpen - Kína
számára hipotetikus belpolitikai fenyegetésnek tekintették őket (Jelcin
viszont emlékezett a Szovjetunió utolsó éveiben őt ért kínai sértésekre is). A
kínai vezetés azonban nem tágított Kína egyik külpolitikai prioritásától:
elfogadni a szomszédokat olyannak, amilyenek. 499 Peking gyorsan megértette
az új Oroszországgal folytatott jó szomszédsági politika előnyeit - mint
például a nyugalom Közép-Ázsiában, a regionális egyensúly és az USA és
Japán befolyásának ellensúlyozása az ázsiai-csendes-óceáni térségben.
Oroszország nyugati világba való bekapcsolódásának perspektívája nem
kívánt nyomást jelentett Kínára - az utolsó szocialista hatalomra; végül a
Szovjetunió hanyatlása megszüntette az északról Kínára leselkedő
fenyegetést.500 Ezért Kína gyorsan elismerte az Orosz Föderációt, és
hamarosan következtek az első diplomáciai találkozók.501 A kétoldalú
kapcsolatok beindításának ebben az első, nyugtalan, kölcsönös gyanakvások
és neheztelések által beárnyékolt időszakában fontos volt, hogy mindkét
állam a szovjet-kínai kapcsolatokból örökölte azt az intézményi keretet,
amelyet most nagyobb érdemi változtatások nélkül újjáépítettek. 502
A legmagasabb szintű diplomáciai jég Jelcin 1992-es pekingi látogatása
során tört meg.503 Ez volt az első orosz elnöki látogatás az Orosz
Föderációban.
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1991. december 27-én Kína külügyminisztere, Qian Qichen elismerte az Orosz Föderációt
a История kapcsolatok России и КНР [The Historu of Russian-Chi- nese Relations],
РИА Новости, 03.26.2007. december 27-i táviratában.
Li Jingjie, op. cit., 75. o.; Ю. М. Галенович, История взаимоотношеий..., 25-26. o.; J.
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tisztviselők látogatásai; ez megalapozta Jelcin 1992. decemberi látogatását, А.
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Kínai Népköztársaság és Jelcin és Jiang Zemin első találkozója. Jelcin nehéz
belpolitikai helyzetben érkezett Kínába: csapata egy része, amely alternatív
külpolitikát akart vezetni, és a nacionalista ellenzék kritizálta a Nyugat felé
való elhajlás miatt.504 Ez a kritika együtt járt az Oroszország "at- lantikus"
külpolitikájával kapcsolatos általánosabb csalódással: a Nyugat segítségére,
beruházásokra és "egyenlő bánásmódra" vonatkozó irreális elvárások keserű
csalódásnak adtak teret. A "washingtoni konszenzus" nyugati gazdasági
modelljének vélt kudarcát "olyan összeesküvés- elméletek fokozták, amelyek
szerint azok célja Oroszország gyengítése, nem pedig megreformálása
volt".505 Ebben a helyzetben Jelcin arra használta ezt a látogatást, hogy
megmutassa, az orosz politika nem összpontosul teljes mértékben a Nyugatra.
A másik oldalon a Tiananmen után még mindig elszigetelt és magát a
Nyugat506 célpontjának tekintő kínai vezetés az együttműködés
megerősítésének lehetőségeként üdvözölte ezt a látogatást. A kétnapos
látogatás során (1992. december 17-19.) Jelcin találkozott Csiang Zemin és
Li Penggel, de Deng Hsziao-pinggel nem (bár találkozni akart vele).507 Az
orosz elnök kezdetben megijesztette vendéglátóit: "viselkedése klasszikus
Jelcin volt, gyakorlatilag a szakmaiatlan és indiszkrét viselkedés
mintapéldánya": egy sajtótájékoztatón elárulta, hogy korábban Kínát "nagyon
is egyformának, a Párt sarkában lévő" országnak tartotta, és hogy Deng
Hsziao-ping "nincs jó egészségben"; később egy nappal megrövidítette
látogatását, hogy visszatérjen Moszkvába és foglalkozzon a belpolitikai
harcokkal.508 Hamarosan azonban, amikor Jelcin dicsérni kezdte a kínai
sikereket, hogy elkerülik a forradalmi eszközöket és a sokkoló módszereket kezdték nagyon kedvelni kínai vendéglátói.509 Rájöttek, hogy "Jelcin
antikom- munizmusa nem Kína-ellenesség".510 A két fél bombasztikus
"nyilatkozatot írt alá az Oroszországi Föderáció és a Kínai Népköztársaság
közötti kétoldalú kapcsolatok elveiről", 511amely kitöltötte az 1980 óta (a
szovjet-kínai szerződés lejártakor) fennálló jogi űrt, és elindította a kínaiorosz közös nyilatkozatok hagyományát, amelyek tele vannak "szemet
gyönyörködtető szövegekkel".
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elpusztításában, Ю. М. Галенович, История взаимоотношеий..., 33. o.
J. L. Wilson, Stratégiai partnerek..., p. 26.
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szlogenek, szimbolizmus és csúcstalálkozók."512 Ez a "nemzetközi
kapcsolatok vezérelveiről szóló hasonló álláspont" 513(lásd: bevezetés)
adaptálásához vezetett. E nyilatkozatokon kívül a két fél néhány más
megállapodást és dokumentumot is aláírt (ezek többsége azonban papíron
maradt), amelyek közül a legfontosabbak a határ menti területeken
állomásozó csapatok csökkentése, a támadó fegyverek csökkentése és a
biztonsági övezet létrehozása a határtól számított 200 km-es körzetben.514
Jelcin látogatása sikeres volt: úgy jellemezte, hogy "új korszakot nyit az
orosz-kínai kapcsolatokban", és "most az egyszer a túlzás helyénvaló volt". 515
Ezt a látogatást úgy tekintik, mint Oroszország visszatérését a többdimenziós
politikához a "nyugati elhajlás" után.516 Ez is "a pragmatizmus és a józan ész
diadala" volt mindkét fél számára.517
A látogatást követően az orosz-kínai kapcsolatok intenzívebbé váltak,
különösen gazdasági téren - Kína már 1992-ben Oroszország második
kereskedelmi partnere lett (főként a fegyvereladások miatt; hamarosan
azonban az ötödik helyre esett vissza), az orosz és kínai népek közötti
kapcsolatok intenzívebbé váltak (bár ezt 1994-ben az oroszországi
vízumkötelezettség bevezetése korlátozta).518 Folytatódott mindkét fél
realizmusa is.519 Jelcin és a parlament konfliktusa idején a kínaiak félreálltak
és semlegesek maradtak; miután Jelcin elnyomta ellenfeleit, a kínai vezetés
"határozott tiszteletet mutatott Jelcin túlélési képességei iránt". 520 A kezdeti
orosz-kínai kapcsolatokban ami fontos volt, az egy sajátos tendencia volt - e
kapcsolatok fejlődési folyamatának felülről lefelé irányuló "irányítása". Az
Oroszország és Kína közötti szorosabb kapcsolatokat felülről lefelé építették.
Az 1990-es évek közepétől kezdve a legmagasabb rangú tisztviselők
rendszeresen találkoztak; a miniszterek és miniszterhelyettesek különböző
bizottságokon és bizottságokon keresztül rendszeres kapcsolatot tartottak. Ez
hozzájárult a jó légkör fenntartásához és a kapcsolatok hosszú távú
fejlődésének előkészítéséhez.521
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Ennek a dinamizmusnak a legjobb példája az 1994 szeptemberében, Jiang
Zemin moszkvai útja során létrehozott "konstruktív partnerségi" for- mula
volt.522 Ez volt a KNK elnökének első útja az orosz fővárosba 1957 óta, és a
kínai államfő első látogatása Oroszországban. Az oroszok a legjobb cári
módon ünnepelték Jiangot: a Kreml-palotában látták vendégül, és kiváltságos
módon, nem hivatalos módon néhány magánbeszélgetést is folytathatott
Jelcinnel. Azóta a két vezető megkedvelte egymást.523 A közeledést azonban
nem a kölcsönös szimpátia, hanem az érdekek tették lehetővé. Mindketten
érdekeltek voltak egy stabil és biztonságos nemzetközi környezetben. Jelcin
számára a Kína-politika azon kevés dimenziók egyike volt, ahol a politikai
osztály teljes mértékben támogatta. A "Nyugat felé hajlás", a NATO keleti
irányba való terjeszkedése, a nyugati beszivárgás Közép-Ázsiában széles
körben csalódást keltett. Ilyen körülmények között a Kínához való közeledés
lett a logikus válasz Oroszország belső és külső gyengeségére. A Kreml az
ázsiai-csendes-óceáni politikáját Moszkva európai ügyekben való potenciális
marginalizálódásának ellensúlyozásaként, valamint az USA globális
befolyására adott válaszként kezdte kezelni. Kína megközelítése hasonló volt
ezen a geopolitikai szinten: ez a két "nem nyugati ország nagy és kielégítetlen
nagyhatalmi egóval" arra törekszik, hogy "ak- celerálja a magányos
szuperhatalom elsőségének hanyatlását a többpólusúság javára, és gátolja a
nyugati civilizáció terjedését".524
Volt azonban egy érdemi különbség a Nyugat-ellenesség és a Nyugatellenes
ern megközelítése Oroszország és Kína. Bár Peking 1982 óta "független
politikát" követel, és aggodalmát fejezi ki az amerikai uni- laterizmus miatt,
mégis hajlamos volt Moszkvát csak bizonyos mértékben megróni, hogy ne
veszítse el politikai mozgásterét. Kína nem akart újabb szövetséget
létrehozni, különösen nem az USA ellen - csak a saját pozícióját akarta
megerősíteni. Ugyanakkor Kína beleegyezett a "konstruktív partnerségre"
vonatkozó orosz javaslatba, hogy biztosítsa saját érdekeit az orosz TávolKeleten, ahol erős Kína-ellenes ellenérzések jelentek meg. Ezért
hangsúlyozta Csiang Ze- min Moszkvában a kétoldalú gazdasági
együttműködést, hangsúlyozva az orosz és a kínai gazdaság egymást
kiegészítő jellegét; egy kínai mondást idézve remélte, hogy sikerül túllépni a
fennálló problémákon: "Jobb, mint a fulladástól való félelem miatt
abbahagyni az evést".525
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A csecsenföldi orosz beavatkozás egy új, fontos tényező megjelenését jelzi
a kínai-orosz kapcsolatokban: közös támogatás a kényes belpolitikai (vagy
belpolitikai kérdésekben), mint Tajvan, Tibet, Hszincsiang és Csecsenföld, a
nemzetközi kritikával szemben. Ezért van az, hogy a későbbi "közös
nyilatkozatokban" Oroszország és Kína olyan értékeket hangsúlyozott, mint
az "állami önrendelkezés", a "területi integritás" vagy a "belügyekbe való be
nem avatkozás". Oroszország támogatta a Tajvannal kapcsolatos kínai
álláspontot, Kína viszont egy szót sem szólt a csecsenföldi orosz
tevékenységről. Csecsenföld "fordulópontot jelentett az orosz-kínai
kapcsolatokban: véget vetett annak a tendenciának, hogy Oroszország
moralizáljon a kínaiaknak az emberi jogokról". 526 Li Peng kínai
miniszterelnök, aki június 25-28-án Moszkvába látogatott, azt mondta1995,,
hogy "nem szabad megengednünk, hogy külföldiek uralkodjanak
országunkban".527 Kína számára Oroszország "a Tiananmen-biztos part- ner
lett, aki nem kockáztatja a kapcsolat politikai, diplomáciai, biztonsági vagy
kereskedelmi előnyeit azzal, hogy bírálja a kínai rezsim belső hibáit". 528

3.

"Stratégiai partnerség"

Az 1996-os év döntő fontosságú volt Oroszország számára az
elnökválasztások és a Jelcin kudarca miatti valós aggodalom miatt. A Kreml
politikai döntéshozói számára az ő újraválasztása vált a legfontosabb bel- és
külpolitikai feladattá. Mint kiderült, ez a Kínával való kapcsolatokat is
befolyásolta, különösen két szempontból - Andrej Koszjev helyett Jegvenyij
Primakov lett Oroszország külügyminisztere, és "stratégiai partnerség"
aláírása Pekinggel.
Primakov, aki 1996. január 10-én lett külügyminiszter, Oroszország
külpolitikájáról egy teljesen más elképzelést képviselt: az euroázsiai
elképzelést. Bár kinevezése az euroázsiai eszmék támogatóinak növekvő
térnyerésének betetőzéseként is felfogható, mégis Jelcin választási
motivációja játszott döntő szerepet: a társadalom konzervatív-nacionalista
részéből akart szavazókat szerezni. Ez jól sikerült: Kozyrevet per- sonálisan
hibáztatták Oroszország presztízsének csökkenéséért, így eltávolítása sokat
segített Jelcinnek.529
Primakov "euroázsiai", "pragmatikus" vagy "realista" külpolitikáját
áttörésnek, limesnek (latinul: határ) tekintik az orosz külpolitikában.
Primakov úgy döntött, hogy Oroszország biztonsága Moszkva befolyásától
függ, és hogy még a meggyengült Oroszország is ellensúlyozhatja az USA
hatalmát azáltal, hogy
526 J. L. Wilson, Strategic Partners..., 29. o. Ezek a kísérletek, amelyeket az 1990-es évek
elején tettek (többek között Kozyrev 1992-ben), "amúgy is furcsák voltak, tekintve, hogy
Oroszország nem egy ideális ország ebben a tekintetben",А.В. Лукин, От нормализации
к strategческому партнерству..., p. 332.
527 Ю. М. Галенович, История взаимоотношений..., pp. 92-105.
528 S. W. Garnett, Limited Partnership, [in:] Rapprochement or Rivarly..., p. 11.
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az ENSZ segítségével, és képes lesz arra kényszeríteni a Nyugatot, hogy
párhuzamos hatalomként ismerje el, amelynek különleges érdekei vannak a
"közeli külföldön".530 Primakov politikáját gaullista stílusú politikának
tekintették, de Primakov igazi inspirációját a 19. századi Oroszország
fejedelme, Alekszandr Gorcsakov adta, aki 26 éven át hangszerelte Moszkva
külpolitikáját, és a krími háborúban elszenvedett vereség után újraépítette
Oroszország pozícióit.531 Primakov maga "alaposan otthon volt a reálpolitikai
számításokban", és kínai kollégáihoz hasonlóan határozottan híve volt a
többpólusú világ kialakítására irányuló törekvéseknek". 532 Itt Kína volt a
kulcs - Primakov ezt nem is próbálta titkolni: "Oroszország Kissingerje és a
Primakov-doktrína építésze egy kínai-orosz (...) szövetséget szorgalmazott a
nyugati egyoldalúság ellen".533 Primakovot Pekingben is nagyra értékelték,
ahol az orosz külpolitikában534 fordulatot jelentő jelölését elégedetten
fogadták: "ugyanazokat a tulajdonságokat, amelyek Nyugaton gyanakvást és
bizalmatlanságot keltettek Primakovban, a kínai vezetők üdvözölték, akik
Primakov szovjet és orosz titkosszolgálati karrierjét tekintették a szaktudás és
a szakértelem bizonyítékának. A kínaiak szerint Primakov egy tökéletes profi
volt."535 Mindazonáltal Primakov befolyása nem volt kizárólagos: Jelcin
második ciklusában "kétirányú" vezetés alakult ki: az egyik oldalon
Primakov körül ott voltak a globális egyensúlyra törekvő "pragmatisták"; a
másik oldalon pedig az Anatolij Csubajsz, Borisz Nyemcov vagy Szergej
Kirijenko által irányított gazdasági apparátus, amely szorosan
együttműködött a nemzetközi szervezetekkel, és ott kereste Oroszország
pénzügyi támogatását.536
A másik kulcsfontosságú esemény, vagy 1996,talán az egész évtizedben a
Az 1990-es évek Oroszország és Kína számára a "stratégiai partneri viszony"
meghirdetését jelentette. Ez a harmadik magas szintű orosz-kínai találkozón
történt, Jelcin pekingi útja során (1996. április 24-26.). Erre az orosz
elnökválasztási kampány idején került sor, néhány héttel az első forduló előtt.
A kínai vezetés, bár formálisan semleges volt, aggódott a lehetséges
kimenetel miatt, és csendben reménykedett Jelcin győzelmében. Peking attól
tartott, hogy Gennagyij Zi- uganov vagy Vlagyimir Zsirinovszkij
alternatívája az orosz nacionalizmus erősödéséhez vezethet, különösen az
orosz Távol-Keleten; a kínaiak inkább Jelcint részesítették előnyben, aki
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G. Rozman, Kínai-orosz kapcsolatok. Mutual..., p. 158.

garantált stabilitás.537 Ezért "Jiang 1996 áprilisában szokatlanul személyesen
fogadta Jelcint, és segített neki legyőzni ellenfelét, Zi- uganovot".538 A másik
fontos tényező, amely befolyásolta ezt a találkozót, a nemzetközi helyzet volt
- a Tajvani-szorosban politikai válság zajlott, és az USA nemrég írt alá
Japánnal közös biztonsági nyilatkozatot.539
Ezért Moszkva és Peking nemcsak politikai álláspontjaikban támogatta
egymást, hanem egyértelmű jelzést akartak küldeni Washingtonnak, hogy az
USA-nak figyelembe kell vennie az érdekeiket. Ezt a kapcsolatot
"erősebbnek akarták feltüntetni, mint amilyen" 540(különösen Oroszország).
Így vált a "nyugati tényező" az 1990-es évek közepétől "az orosz-kínai
közeledés és együttműködés elmélyítésének immanens tényezőjévé". 541 A
Nyugat-ellenes ellenérzéseket "a megaláztatás és a megváltás táplálta, és expresszálta magát a harsány nacionalizmusban".542 Mindez hozzájárult ahhoz,
hogy Jelcin látogatása során mindkét fél kinyilvánította közeledését és baráti
kapcsolatait, és 1996-ban úgy döntöttek, hogy közös nyilatkozatukba
felveszik a "stratégiai partnerség" kifejezést.543
Jelcin volt az, aki ezt a kifejezést javasolta: megpróbálta sokkal nagyobb
rangként beállítani, mint amekkora a valóságban volt (ezzel akarta
kompenzálni a későbbi PR kudarcokat a nemzetközi színtéren)544; ezt maga
Jelcin is szinte szó szerint megerősítette, amikor azt mondta: "ahhoz, hogy
nyugatról tiszteljenek bennünket, együtt kell működnünk Kínával". 545 A
"stratégiai partnerségnek" fontos szerepet kellett játszania Oroszország
nemzetközi pozíciójának megerősítésében, különösen a nyugati politikában
való látható csalódás fényében. Kínának Oroszország "alkukártyájává" kellett
volna válnia.546 Mindez az orosz elitre jellemző vágyálmot mutatott - a
legtöbben fontosabbnak akarták látni a Kínával való kapcsolatokat, mint
amilyenek valójában voltak. Ez a hozzáállás jellemző volt a szélsőségekre
hajlamos orosz kultúrára: "ha barátság, akkor olyan szorosnak kell lennie,
mint az 1950-es években; ha
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ez ellenségeskedés, akkor ugyanolyan veszélyesnek kell lennie, mint a
szovjet és kínai határőrök közötti régi fegyveres összecsapások a
Damanszkij-szigeten."547
A kínaiak egyértelműen és hatékonyan akadályozták ezeket a kísérleteket.
A Kínai Népköztársaság azt a politikát részesítette előnyben, hogy nem
csatlakozik semmilyen szövetséghez vagy politikai-katonai blokkhoz. A
Jiang Zemin vezette kínai vezetés világosan kijelentette, hogy az
Oroszországgal való kapcsolatokat a "sem szövetség, sem konfrontáció"
szabályára építik, és soha nem lépett túl ezen a szlogenen. 548 Chen Qimao
megjegyezte, hogy a stratégiai partner- séget "három "nem" jellemzi - nem
konfrontálódás, nem szövetség és nem céloz harmadik országra".549 Xi
Laiwan hozzátette: "jó szomszédok, jó partnerek és jó barátok lenni". 550
Dmitri Trenin megjegyezte: "Kína nem érzi szükségét a szövetségnek,
különösen nem egy gyenge és kiszámíthatatlan Oroszországgal, és soha nem
fog beleegyezni Moszkva vezetésébe"; a Moszkvával való "stratégiai
partnerség" lényege Peking biztonsági érdekeinek megerősítése: a
"partnerség garantálja, hogy Oroszország nem vesz részt semmilyen
potenciális Kína-ellenes koalícióban (...) Kína elszigeteltsége soha nem lesz
teljes az orosz "biztonsági bársonynak" köszönhetően".551 A "stratégiai
partnerség" a legjobb példája Peking pragmatikus és hosszú távú
megközelítésének Moszkvával szemben: Kína "megbékélt a Kreml
nyugatközpontúságával (...) Peking számára sokkal fontosabb volt, hogy a
"stratégiai partnerség" konkrét prioritásokat szolgáljon: Tajvannal, Tibettel és
Hszincsianggal kapcsolatos álláspontjának támogatása; a biztonság kiépítése
Kína északi és nyugati határain; a fejlett fegyverek folyamatos áramlásának
biztosítása; és politikai támogatás Kína azon törekvéseihez, hogy aktívabb
szerepet játsszon a világban; e célok elérése érdekében a kommunista vezetés
sok mindent el tudott (és el is tűrt)". 552 Végül a kínaiak számára a "stratégiai
partnerség" "beleillik a kínai külpolitika kulcsfontosságú alapelveibe".553 Ez
egyszerűen egy kényelmes, igen tágas formula, amelynek köszönhetően Kína
a nagyobb szomszéddal való együttműködést fejlesztheti, miközben
külföldön a kínai érdekeket érvényesíti.
A "stratégiai partnerség" aláírása szimbolikus pillanat a kínai-kínai
kapcsolatokban.
Orosz kapcsolatok az 1990-es években. Bár az "új korszak" kezdetéről és a
Moszkva-Peking kapcsolatoknak az 1950-es évek óta nem látott szintre
emeléséről szóló lelkes hangok túlzóak voltak (az 1990-es években a
"stratégiai partnerség" elsősorban retorikailag működött) 554, a "stratégiai
partner" mégis új korszakot szimbolizált a kínai-orosz kapcsolatokban: a
tipikus kétoldalú kapcsolatokhoz hasonlóvá vált a domináns pragmatizmussal
és a hangsúlyt a kétoldalú kapcsolatokra helyező
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gazdasági kérdések; Oroszország és Kína "egyszerűen csak szomszédok"
lettek, a kapcsolatok normalizálása a leglényegesebb érdekeiknek felelt
meg.555 Moszkva számára a "stratégiai partnerség" a nagyon kevés
diplomáciai sikerek egyike lett Ázsiában, és létfontosságú emlékeztetője
annak, hogy Oroszország milyen potenciállal rendelkezik a nem nyugati
partnerek felkutatásában: "a Kínával való kapcsolatok javulása (...) jelentős
eredmény volt" - Moszkva "becsületesnek tűnő feltételekkel tudta befejezni a
párhuzamos keleti hidegháborút".556 Peking számára a "stratégiai partnerség"
éppen a növekvő globális pozíciójának egyik szimbóluma volt, a
legfontosabb politikai cél - a globális hatalommá válás - része. Az
Oroszországgal való kapcsolat normalizálása fontos része volt ennek a
stratégiának, bár nem a lényege. Moszkvára politikailag, gazdaságilag és
katonailag is szükség volt - és kínai szempontból betöltötte szerepét. A két
ország közötti kapcsolatokban elért érezhető sikerek ellenére azonban
Oroszország továbbra is Nyugat-függő maradt. Ez különösen igaznak
bizonyult Jelcin második ciklusa alatt.
Az 1990-es évek második felében mindkét fél igyekezett kihasználni a
kedvező konjunktúrát a legfontosabb dokumentumok megtárgyalására és
aláírására, valamint a megoldatlan kérdések rendezésére, amelyek a
konjunktúra változása esetén bonyolulttá válhattak volna. Annak ellenére,
amit Igor Rogachev, az oroszok régi kínai ismerőse kölcsönös
"antikonfrontációs immunitásnak" nevezett, ami nyilvánvalóan mindkét
elitben kialakult557, a Kreml és a Csungnanhai bizonytalan volt a jövőt
illetően. Ez magyarázza a készséget arra, hogy struktúrákat hozzanak létre a
kétoldalú dinamika jövőbeni megfordulásának megakadályozására. A kínaiak
féltek a Jelcin gyengeségéből fakadó oroszországi belpolitikai
destabilizációtól, az oroszok pedig a Deng Hsziao-ping halála utáni kínai
hatalomátvételtől.558 Ennek a hozzáállásnak a példáit láthatjuk a posztszovjet
köztársaságok és Kína határövezetében lévő katonai erők csökkentéséről
szóló megállapodás aláírásakor 559- a hadsereg csökkentése hosszú ideig
kényes kérdés volt a szovjet-kínai kapcsolatokban. Megoldását
fordulópontnak kell tekinteni az orosz-kínai kapcsolatokban.560
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E kapcsolat fejlődése ellenére az orosz-kínai "stratégiai partnerség" 19971998-ban a változó nemzetközi színtéren a megbízhatóság próbáján ment
keresztül. A kínai-amerikai kapcsolatok javulása, az orosz-japán kapcsolatok,
a dél-ázsiai nukleáris hajsza, az ázsiai pénzügyi válság - mindezek azt
bizonyították, hogy a kínai-orosz kapcsolat meglehetősen szűkös. Különösen
a fejlődő kínai-amerikai kapcsolatok hátterében Peking Moszkvával való
együttműködése elhalványult. Ez legjobban Jelcin későbbi pekingi
látogatásakor (1997. november 9-11.) mutatkozott meg. Az Oroszországban
oly vitatott keleti határmegjelölés561 aláírása ellenére a csúcstalálkozó
"nyilvánvalóvá tette az addigi dinamika csökkentését": az aláírt
dokumentumok elkerülték a legfontosabb kétoldalú kérdéseket, és "a diplomatikus üresség kitöltésének tűntek".562 A kínai fél, hogy elfedje a látogatás
lényegi ürességét, császári stílusban akarta fogadni Jelcint. Ez megmutatta a
különbséget Kína és az USA kapcsolatai között, ahol a konkrétumok
számítottak; ahogy Li Fenglin, Kína moszkvai nagykövete összefoglalta:
"Kína és az USA között van együttműködés szentimentalizmus nélkül; Kína
és Oroszország között van szentimentalizmus együttműködés nélkül". 563
A kínai-amerikai kapcsolatok javulása azt mutatta, hogy már akkor, a
az 1990-es évek végén Kína az USA fő partnerévé vált. Ez főként az 1991
utáni eltérő politikai döntéshozatali stílusnak köszönhető. Az orosz reakciók
"úgy tűnt, hogy rövid távú számításokban és a megalázottság érzésében
gyökereznek (...) az oroszok a Szovjetunió összeomlásából fakadó hatalmas
tekintélyvesztés miatti érezhető csalódottságuk után csapongtak (...)
elégedetlenek voltak a kialakulóban lévő világrenddel, de kevésbé reagáltak a
rend hosszú távú átalakítására irányuló stratégiával, mint inkább éles
gesztusokkal, hogy azonnal mérjenek néhány csapást".564 Ennek fényében
Kína stabil és hosszú távú politikát mutatott be, amely arra számított, hogy
időt nyerjen a belső megerősödéshez. Kínának szüksége volt Oroszországra,
mint a növekvő nyugati nyomás ellensúlyára és hadseregének megerősítésére.
Oroszország azonban csak egy része volt Kína nagyobb, hosszú távú
stratégiájának, a hatalmi státuszba való visszatérésnek - itt a Nyugat volt a
kulcsaspektus, nem pedig Oroszország. A Moszkvához fűződő viszony
lehűlése a kínai-nyugati kapcsolatok erősödésének kirobbanthatatlan
következményének bizonyult. Nem ez volt azonban az egyetlen ok. A többi
ok: a rövid orosz-japán enyhülés; a hirtelen kialakult nukleáris verseny India
és Pakisztán között, valamint a pénzügyi válság, amely
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az Oroszország és Kína közötti gazdasági együttműködés szintje nagyon
alacsony volt. Az orosz-kínai kapcsolatok 1998-ban stagnálással
szembesültek.
Mindezek a szempontok jól mutatták, hogy Oroszország és Kína nem a
kétoldalú kapcsolatokat tekintette a legfontosabb külpolitikai vektornak. Bár
mindkét fél hangsúlyozta, hogy a partnerség központi szerepet játszik
külpolitikájában, a tények ennek ellentmondtak. Az évek és1997 azt
mutatták1998, hogy "az orosz-kínai kapcsolatok felszínesnek tűntek" és
"alapvetően a hagyományos geopolitikai kérdésekre korlátozódtak".565
Következésképpen a partnerség "a világnézet olyan aspektusaitól függött,
amelyek változékonyabbak, mint a nemzeti érdekek, mint például a nemzeti
identitás pszicho- logikus alapjai, amelyek a politikát irányítják".566 Ökonomikus érdekeik szintén Nyugaton helyezkedtek el. Kína számára az USA
sokkal fontosabb volt, mint Oroszország, mert csak 1998-ban az USA-val
folytatott kereskedelem elérte a 60 milliárd dollárt, míg Oroszországgal csak
5,8 milliárdot; ezért "Peking nem kockáztatna meg semmilyen közeledést
Oroszországgal, ami dollárveszteségbe kerülhetne számára". 567 Jelcin
Oroszországa számára a Nyugat maradt a legfontosabb hivatkozási pont,
Moszkva ott remélte, hogy olyan hiteleket kaphat, amelyek 1998-ban újra
talpra állíthatják az orosz gazdaságot. Így Kína és Oroszország egymás nélkül
is boldogulhatott, de az USA-val való együttműködés nélkül nem. Ezért a
Nyugat felé irányuló kritika és a nemzetközi kérdésekben való közös kiállás
csak a Nyugattal szembeni kapcsolatok erősítését szolgálta. Az
együttműködés belső kötődése még gyengébb volt: irreleváns vagy
szkeptikus közvélemény, tétovázás vagy ellenállás a partner legfontosabb
kérdéseiben, az együttműködésért folytatott csoportos lobbizás
jelentéktelensége és a közeledést akadályozó erős nacionalista tényező.568
Oroszország a kínaiakkal való kommunikációban "megelégedtek azzal, hogy
a "magas politika" szimbólumaira szorítkozzanak, és nem engednek a
kereskedelmi kapcsolatok "alacsony politikájának" (...) a gazdasági
kapcsolatok
túlságosan
az
egyes
ingázó
kereskedőktől
és
fegyverkereskedőktől függtek".569
Hogyan váltak az orosz-kínai kapcsolatok függelékévé az Oroszországgal
való kapcsolataik
a Nyugat számára az 1998 őszi és 1999 tavaszi események jelezték a
legjobban, amikor az USA koszovói erődemonstrációja ismét közelebb hozta
egymáshoz Oroszországot és Kínát. Mindazonáltal volt egy sajátos különbség
a hozzáállásban: Kína szerepvállalása a koszovói válságban korlátozott volt,
míg Oroszország megpróbált vezető szerepet játszani a konfliktus
megoldásában. Ez magyarázza a reakciók közötti különbséget. Oroszország
gyorsan reagált: megtagadta a NATO-tól a Jugoszlávia belügyeibe való
beavatkozás jogát, Primakov miniszterelnök pedig lemondta a régóta
tervezett utazását.
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Washingtonnak azzal a paranccsal, hogy visszafordítja az Atlanti-óceánon
átrepülő járatát.570 Sőt, Oroszország, hogy bebizonyítsa, nem engedi, hogy a
balkáni kérdésekben ne lehessen szóhoz jutni, megpróbált egy NATO-ellenes
blokkot létrehozni. Kína viszont addig tartotta a távolságot, amíg alapvető
érdekei nem sérültek. Zhu Rongji miniszterelnök nem követte Primakov
példáját: néhány nappal később látogatást tett az USA-ban, és megkapta az
USA támogatását Kína WTO-ba való belépéséhez.571 Kína csak akkor reagált
keményen, amikor Kína belgrádi nagykövetségét bombázták - de ezt azért
tette, hogy megerősítse globális pozícióját, és az USA-t ideológiai
kérdésekben (mint például az emberi jogok) védekezésre kényszerítse.572
Az 1990-es éveket, a kínai-orosz kapcsolatok évtizedét Jelt- sin december
9-10-i pekingi búcsúlátogatása zárta le (1999és egyben utolsó látogatása
orosz államfőként). Ez a látogatás sok személyes beszámolót tartalmazott mind Jelt- sin, mind Csiang igyekezett hangsúlyozni a kapcsolatok
közelségét. Jelcin elmondta, hogy éjszaka hirtelen úgy ébredt fel, hogy nem
tudta, hol van, de aztán eszébe jutott, hogy "a barátaival, Kínában". 573 Hogy
ez a "barátság" milyen mértékben társult a Nyugattal 574 való rossz
viszonyhoz, azt Jelcin akkor mutatta meg, amikor a leghevesebb szónoklatát
indította az USA ellen: "Tegnap Clinton per- mitted, hogy nyomást gyakorol
Oroszországra. Úgy tűnik, egy percre, egy másodpercre, fél percre
elfelejtette, hogy Oroszországnak teljes atomfegyver- arzenálja van. Erről
elfelejtkezett (...) soha nem volt és nem is lesz az, hogy egyedül ő diktálja a
világnak, hogyan éljen, hogyan dolgozzon, hogyan pihenjen és így tovább.
Nem, és még egyszer nem. A dolgok úgy lesznek, ahogyan Jiang Zeminnel
megállapodtunk. Mi fogjuk megmondani, hogyan kell élni, nem ő
egyedül".575 A feszült nemzetközi helyzetben ez a kijelentés visszhangzott, de
- mint korábban is - csupán egy tehetetlen Jelcin szavainak bizonyult. Ez a
látogatás lezárta az orosz-kínai politikai kapcsolatok első részét.
Decemberben 31Jelcin1999, lemondott az RF elnökségéről. A kínai-orosz
kapcsolatokban ez egy korszak végét jelentette. *
A kínai-orosz kapcsolatok az 1990-es években hosszú utat jártak be. A
kezdeti távolságtól, ha nem is ellenszenvtől, a "konstruktív" és "stratégiai"
partnerségen keresztül a szoros kapcsolatokig a
az évszázad végén. Oroszország és Kína közös szemléletet vallott a
nemzetközi ügyekről - tiltakozásként a nyugati hatalom politikai és ideológiai
dominanciája ellen.
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A tűzbe, CNN, 1999.03.29.
A kínai-amerikai kapcsolatok kronológiája. China.Org.Cn
B. Rychłowski, op. cit., p. 39.
Ю. М. Галенович, История взаимоотношений..., pp. 219-223.
Ez a csúcstalálkozó a "Közös nyilatkozat" aláírásával zárult, amely az alábbiakat bírálta a
leghatározottabban
USA (név nélkül), Российско-Китайское совместное заявление [orosz-csínese Joint announcement], "Российская газета", 11.12.1999.
Ельцин напомнил Клинтону и миру: Oroszország остается ядерной державой [Yeltsin
Re-
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"Независимая газета",
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ers. Ez Kínában még világosabban megmutatkozott - a Tianan-men
következményei miatt Peking az 1990-es években ideológiai ellentétben állt a
Nyugattal. Oroszországban inkább a "sértett büszkeséghez" volt köze: az
Orosz Föderáció első időszakának beteljesületlen reményeihez. Ez a
Nyugattal szembeni ellenállás egyesítette Moszkvát és Pekinget, és
dinamikát, sőt lényeget adott az 1990-es évekbeli enyhülésüknek. Ez azonban
nem volt sem szövetség, sem blokk, hanem inkább a Nyugattal szembeni
pozícióik megerősítése. Moszkva és Peking számára a Nyugat, különösen az
Egyesült Államok maradt az alapvető hivatkozási pont. Azt is mondhatnánk,
hogy a kínai-orosz kapcsolatok az 1990-es években csupán az Egyesült
Államokkal és más nyugati államokkal való kapcsolataik függelékei voltak.
Ennek ellenére Oroszország és Kína számos sikert tudott elérni. A
legfontosabbak a következők voltak: demilitarizáció és fegyverzetcsökkentés;
a határok demarkációja; a belügyekbe való be nem avatkozás;
fegyvereladások és az együttműködési mechanizmus létrehozása (e célok
részletes leírását lásd e könyv további részében). A katonai csökkentés
mindkét országban megnyugtatta az általános hangulatot, elsősorban
Kínában, amely mindig is sebezhető volt az északi fenyegetésnek. A határ
kijelölése, bár viharos volt, különösen az orosz Távol-Keleten, szintén
mindkét ország érdekeit szolgálta. Ismét Kína volt az, amely nagyobb
mértékben törekedett erre: A kínai vezetés Deng Xiaoping "béke a határon"
elvét követte, és le akarta zárni ezt a kényes fejezetet. Oroszország számára
néhány ezer négyzetkilométer visszaadása nehéz lélektani-politikai feladat
volt, de - ismétlem - hosszú távon orosz érdek volt: legalábbis egyelőre
elhalasztotta a komolyabb kínai ter- ritorikus követelések veszélyét. Bár a
demarkációs folyamat nem fejeződött be az 1990-es években, később mégis
befejeződött, ami továbbra is Jelt- sin nagy politikai győzelme. A belügyekbe
való be nem avatkozás a többi eredményhez képest elég halványnak tűnhet,
de a kínai-orosz kapcsolatok 400 éves történetét figyelembe véve figyelemre
méltó sikernek kell tekintenünk, különösen Peking pozíciójából (Kína utálja,
ha tanácsot adnak neki, és nagylelkűen elnézi azokat, akik nem teszik meg).
A fegyvereladások - egyesek szerint a 90-es évekbeli kapcsolataik
"ragasztóanyaga" - az ő érdekükben állt. Oroszországnak életben kellett
tartania a hadiipari komplexumot, míg Kínának a nyugati embargót
megkerülve modernizálnia kellett a hadseregét. Az orosz fél aggodalma és a
kölcsönös félreértések ellenére a fegyvereladások fontos és határozottan
pozitív részét képezték az 1990-es évekbeli együttműködésüknek. Végül az
együttműködési mechanizmus kialakítása fontos szerepet játszott a
kapcsolatok tartós fejlesztésének alapjainak megteremtésében. Az intézményi
és strukturális alapok megteremtésének köszönhetően (mint például a
rendszeres felső szintű találkozók) Oroszország és Kína szilárd alapot
teremtett jövőbeli kapcsolataikhoz - ez a következő évtizedben meghozza
gyümölcsét. Végül az 1990-es évek nehéz kezdet volt, a hibák elkerülésének
leckéje, amely lehetővé tette a jobb együttműködést a következő évtizedben.
A sikerekre emlékezve ugyanilyen erősen kell hangsúlyozni a különbségeket.
Az 1990-es évek során a kínai-orosz partnerség nem "stratégiai", hanem
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inkább haszonelvű. Ahol Moszkva és Peking érdekei találkoztak, ott mindkét
ország támogatta egymást (lásd: Közép-Ázsia). Ahol ezek az érdekek eltértek
vagy ellentmondtak egymásnak, ott Oroszország és Kína nem figyeltek
egymásra, és készek voltak feláldozni a "stratégiai partnerséget" az USA-val
való jobb kapcsolatokért. Különösen nyilvánvaló volt ez Kelet-Ázsiában,
ahol Kína nem vált Oroszország "ajtóőrévé". A legfontosabb eltérés, amely a
legtöbb sikert beárnyékolta, vagy inkább háttérbe szorította, Oroszország és
Kína fő irányultsága a Nyugat felé volt. Ez mindig elsőbbséget élvezett a
"stratégiai partner" reakciójával szemben: Mind Moszkva, mind Peking
számára Washington volt mindig a legfontosabb.
A kétoldalú kapcsolatoknak köszönhetően Oroszország és Kína az 1990-es
években (újra)építette hatalmi státuszát. 1991-ben mindkét ország
nemzetközi státusza többé-kevésbé egyenlő volt. Az 1990-es évek világosan
megmutatták, hogyan használták ki az idejüket. Oroszország nem tartotta
meg szuperhatalmi státuszát, rosszul élte meg a szabadpiaci átalakulást, és
bár mindenáron igyekezett megőrizni a presztízsét, másodlagos hatalmi
státuszba süllyedt. Kína pragmatizmusával és a politikában az érzelmek
hiányával (a tajvani kérdés kivételével) folyamatosan és következetesen
törekedett alapvető céljára - központi szerepének újjáépítésére KeletÁzsiában és azon túl. Ezért az 1990-es évek végén Kína pozíciója már
erősebb volt, mint Oroszországé.

4.

Változott vezetés, folytatódó politikai menetrend

A Putyin elnökké válását követő első másfél évben Oroszország külpolitikája
a "Jelcin-évtized" utolsó időszakának politikáját folytatta: Jugoszláviával és
Koszovóval mint meghatározó viszonyítási pontokkal. 576 Így Putyin
hatalomra kerülése kezdetben nem volt számottevő hatással az orosz-kínai
kapcsolatokra. Csak idővel vált intenzívebbé a gazdasági együttműködés, és a
katonai együttműködés még nagyobb mértékben fejlődött, miközben Putyin
politikája sokkal szélesebb körűvé vált Ázsiában, mint elődjéé.
A kínai fél a szokásos módon reagált az orosz csúcshatalom-váltásra: az
orosz döntés elismerése és kapcsolatépítés az új döntéshozókkal. Putyin
azonban nagyon sokáig nem látogatott Kínába: annak ellenére, hogy a Kreml
először úgy döntött, hogy a megválasztott elnök első látogatására Kínában
kerül sor, Putyin először az Egyesült Királyságba látogatott, Pekingbe pedig
csak 2000 júliusában. Bár a kínai vezetőkkel meglehetősen későn találkozott,
mégis tovább dolgozott a két ország közelítésén. Putyin látogatásának két
napja alatt (2000. július 17-18.) számos dokumentumot írtak alá,
mindenekelőtt a "pekingi nyilatkozatot", amely jelezte, hogy mindkét ország
fenntartja Nyugat-ellenességét.
576
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Ezt legjobban a 2000. évi nemzetbiztonsági koncepció példázza, Conceptция национальной безопасности Российской Федерации, "Независимая газета", 2000.01.14.

az évtized végéig.577 A "pekingi nyilatkozat" tipikus példája volt a
nemzetközi rendről alkotott orosz-kínai elképzelésnek, és rávilágított a
többpólusú rend létrehozásának szükségességére: "ez a retorika azt takarja,
hogy más hatalmak, különösen az USA beavatkozásától mentes befolyást kell
visszaszerezni (Oroszország) vagy megszerezni (Kína)". 578
Újdonságként felhívta magára a figyelmet a szerződés aláírására való
hajlandóságra való utalás. A szerződés aláírásának kezdeményezését
mindenképpen a kínai félnek kellene átruházni (ami szokatlan volt, tekintve,
hogy Kína nem hajlandó szerződésekkel elkötelezni magát) - a cél Kína
nemzetközi pozíciójának megerősítése és a Putyinnal kapcsolatos
bizonytalanságok semlegesítése volt (a kínai látogatás elhalasztása és egyes
nyilatkozatai; többek között Oroszország NATO-hoz való csatlakozásának
megfontolása keltette Kína félelmeit); "szerződéses kötelezettségekkel
kívánták Putyint kötni".579 A kínai kezdeményezés jól összeállt Putyin első
próbálkozásaival, aki magasabb értelmet akart adni a Kínával való
kapcsolatoknak. Az orosz-kínai "jó szomszédságról, barátságról és
együttműködésről szóló szerződés" hivatalos aláírására 2001. július 16-án,
Csiang Zemin moszkvai látogatása (2001. július 15-18.) során került sor. A
cikkelyekből25 álló szerződést évekre20 írták alá, a következő 5 évre történő
meghosszabbítás lehetőségével. Hangsúlyozta az orosz-kínai kapcsolatok
alapvetéseit, amelyek az előző évtizedben alakultak ki (mint a stratégiai
partnerség).580 Meglehetősen általános volt, mivel Oroszország és Kína ismét
közzétette a "mindent és semmit" megállapodást: maximális együttműködés
minden lehetséges területen és minimális felelősségvállalás az
együttműködés eredményeiért.581 A geopolitikai dimenzióját tekintve úgy
fogták fel, mint a globális rendben az Egyesült Államok dominanciájával
szembeni összefogást. Ez a szerződés azonban több volt, mint a két
országnak az Egyesült Államokkal folytatott játszmájának egy újabb eleme.
Retorikája a legfontosabb geopolitikai kérdésekben sokkal enyhébb volt, mint
a közös kommunikációban, ami arra utalt, hogy már régóta tervezték. 582 A
szerződés mindenekelőtt a kétoldalú is- sze- rűségekben volt fontos: az oroszkínai kapcsolatokon583 belüli normalizációs folyamat betetőzése volt, a
"stratégiai partnerség" törvényes megerősítése, és jogi alapot teremtett a
kapcsolatok fejlesztéséhez (a rendszeres kapcsolatok mechanizmusa
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J. L. Wilson, Strategic partners..., 162. o.; Ю. М. Галенович, История взаимоотношений..., 342-360. o.; Лю Гучан. "Договор века" и создание новой реальности китайско-российских kapcsolatok, [in:] А.В. Лукин, От нормализации к strateg- ческому
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találkozók a csúcstalálkozón).584 Bár a szerződés mindkét fél számára sikeres
volt, aláírása elsősorban Kína sikere volt: Peking volt a fő kezdeményezője a
dokumentum aláírásának, a kínai vezetők voltak azok, akik előkészítették, és
ez a szerződés volt az, amely az előző évtized eredményeit összegezte
(például a belügyekbe való be nem avatkozás), biztosítva ezzel az örökség
folytatását.585 Másrészt Oroszország számára ez a Kínával való
együttműködés átfogó elmélyítésének és Oroszország ázsiai-csendes-óceáni
térségben elfoglalt pozíciójának megerősítésének lehetőségét jelentette.
A szerződést a "barátok örökre, ellenségek soha többé" mottóval kötötték,
586
ami legalábbis a mondat első részében igaz volt.2001. Ez azonban nem
változtatott azon a tényen, hogy - mint a közeljövő megmutatta - ezek a
kapcsolatok a "barátság" ellenére sem tudtak kilépni nyugatközpontúságukból: elsősorban a Nyugatra összpontosítottak.

5.

11 Szeptember 2001

Egy újabb nemzetközi esemény - a 2001. szeptember 11-i New York-i WTC
elleni terrortámadás - nyugatbarát fordulatot eredményezett Moszkva
politikájában. A támadás adta lehetőséget kihasználva Putyin úgy döntött,
hogy döntő fordulatot hajt végre a külpolitikában, felismerve, hogy az
Egyesült Államokhoz való csatlakozás lenne a legelőnyösebb lépés
Oroszország számára: segítene visszaszerezni nagyhatalmi státuszának
legalább egy részét, belsőleg pedig időt adna a modernizációra, és lehetővé
tenné, hogy a csecsenföldi konfliktust összekapcsolja a terrorizmus elleni
háborúval. Ez az orosz érdekek "pragmatikus számítása volt, amelyben az
orosz gazdaság újjáélesztése a világ pénzügyi struktúráiba való integrációtól
függött".587 Az új Kreml-vezetés esélyt látott arra, hogy megújítsa pozícióját
a nagyhatalmi klubban és az "euroázsiai Monroe-doktrína" külső világbeli
elismerését - az orosz befolyás garantálását a "közeli külföld" országaiban. 588
Az új stratégia alapvető célja a lemondás volt az Egyesült Államokkal való
versengésről a nemzetközi or- szág formáját illetően és a globális politika
folytatásáról (a retorikától eltekintve): "Putyin, tudva, hogy nem győzhet az
Egyesült Államokkal szemben, úgy döntött, hogy bandukol hozzá". 589
Oroszország higgadtan reagált az ABM-ből való amerikai kilépésre, és
egyetértett a SORT-szerződés amerikai feltételeivel, továbbá beleegyezett a
balti országok NATO-ba való felvételébe és a kapcsolatok újradefiniálásába a
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Szövetség (NATO-Oroszország Tanács, 2002). George Bush furcsa szavai
Putyin lelkének meglátásáról ennek az új amerikai-orosz rap- prochementnek
a jelképévé váltak.590
Az orosz bandwagoningnak negatív következményekkel kellett járnia az
orosz-kínai kapcsolatokra nézve - az egyik legfontosabb "ragasztó elem", az
Amerika-ellenesség591 megszűnt - "szinte egyik napról a másikra a
geopolitikai kiegyensúlyozottság látszata átadta a helyét egy nyíltan
nyugatbarát irányvonalnak"592. A kínai vezetés kezdetben pragmatikus
okokból szintén támogatta a "terrorizmus elleni háborút", bár sokkal
visszafogottabban.593 A Nyugattal való jó kapcsolatokra szükség volt az
ország további modernizációjához, és Peking mindenekelőtt arra kívánta
felhasználni az alkalmat, hogy a hszincsiangi ujgur szeparatisták elleni harcot
a világ terrorizmusellenes kampány részeként értelmezze. Peking azonban
nem támogatta Washingtont olyan mértékben, mint Moszkva: "Kína továbbra
is óvatosabb és gyanakvóbb maradt az Egyesült Államokkal szemben, és
kevésbé volt hajlandó elvetni a klasszikus reálpolitikai feltételezésekben
gyökerező elemzését".594 Különösen az USA közép-ázsiai jelenléte
aggasztotta Kínát, mivel Peking attól tartott, hogy az amerikai hadsereg
hosszabb ideig maradhat Afganisztánban, közelebb kerülhet a kínai
határokhoz, "bekerítheti Kínát" és fenyegetheti Hszincsiangot és Ti- bet.595
Ezek a tények olyan helyzetet eredményeztek, amelyben Kína és
Oroszország "09/11" után
de facto két különböző táborban találták magukat, bár ezt természetesen senki
sem hozta nyilvánosságra."596 A kínaiak egy pillanatra "elárulva" érezték
magukat, különösen akkor, amikor Putyin visszavonta az ABM-szerződéssel
szembeni tiltakozását.597 Az orosz politikára adott kínai reakciók
hagyományosan kiegyensúlyozottak voltak, azonban egyre növekvő
aggodalomról árulkodtak: "Oroszország ismét elfelejtette megmagyarázni
Pekingnek stratégiai prioritásainak változását, miközben továbbra is
változatlanságát hirdeti".598 Hivatalosan Moszkva magasabb szintű
diplomáciára és re- torikus akrobatikára tért át, mivel megpróbálta
bebizonyítani Kínának, hogy az Egyesült Államokhoz való közeledés nem
veszélyezteti a kölcsönös kapcsolataikat.599 Kína természetesen nem vette be
az ilyen megjegyzéseket. Az orosz Amerika-barát fordulatot Pekingben erős
csalódottsággal fogadták - különösen azért, mert ez sértette a kínai érdekeket,
és Peking nagyobb beletörődésének szükségességéhez vezetett.
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Washington felé. Kína attól tartott, hogy Oroszország visszatérhet a rossz
emlékű Kozyrev-stílusú diplomáciához ("Kozyrevshchina"), és csatlakozhat
az USA "hegemón" kurzusához.600 A negatív kínai álláspont a kínai sajtó
keserű megjegyzéseiben és a kínai vezetés Putyinnal kapcsolatos
aggodalmaiban nyilvánult meg (Jiang azt mondta: "Nem tudjuk, milyen
ember Putyin, vagy mit gondol", és részletes elemzést rendelt el Putyinról és
politikai programjáról).601
Bár az orosz-kínai kapcsolatok Putyin USA felé fordulása után
meggyengültek, ez nem jelenti azt, hogy megszűntek. Továbbra is működött
a rendszeres, legmagasabb szintű találkozók mechanizmusa, amely az SCO
megalapításával tovább erősödött, ami sokkal több lehetőséget adott a
találkozókra. Ezért, bár Moszkva nyugatbarát fordulata megnehezítette a
Pekinggel való kapcsolatok nemzetek közötti aspektusát, nem rázta meg az
orosz-kínai kapcsolatok alapjait. Mindenekelőtt nem károsította a jól fejlődő
gazdasági kapcsolatokat, amelyeket segítettek a Putyin-kormány módszerei
és nyugalma, amely teljesen ellentétes volt a Jelcin-káosszal: az új csapat a
Kremlben pragmatikusabb volt, és megértésre talált a kínai oldalon. 602 A
gazdaság és a politika először kezdett megszabadulni a közvetett függőségtől:
a kereskedelem folyamatosan nőtt és egyre szélesebb területeket ölelt át.

6.

Putyin hatalmi egyensúlyozó politikája

Bár könnyű meghatározni a moszkvai nyugatbarát fordulat kezdetét, a
végleges befejezés időpontját már nehezebb meghatározni. Kétségtelen, hogy
ez egy fokozatos folyamat volt, és a Nyugatból való kiábrándulás és az USAval szembeni beteljesületlen elvárások (a Nyugat felé való közeledés gyenge
eredményei és különösen az amerikai engedmények hiánya Oroszország
számára a "közeli külföldön"603, szeptember 11. után "közel ugyanolyan
kiábránduláshoz" vezetett, mint ami Jelcin idejében történt) 604 együtt jártak az
orosz állam lehetőségeinek és ambícióinak növekedésével a nemzetközi
színtéren az olajár emelkedése következtében - Putyin elkezdte "a
nyersanyagok, különösen a gáz diplomáciájának kiépítését". 605 A magas
nyersanyagáraknak köszönhetően Putyin ambiciózus at- kísértést tett, hogy
kivezesse Moszkvát a világhatalmak geopolitikai sakktáblájára, hogy
központi pozíciót szerezzen a Nyugat és a "gonosz tengelye" országai,
valamint az USA és Kína között. Ennek legfontosabb eleme
600
601
602
603
604
605

А.В. Лукин, От нормализации к strategческому партнерству..., p. 335.
Willy Wo-Lap Lam, Moszkva nyugatra billen, Peking aggódik, "China Brief" 2,kiadás 12,
Jameston június 6pp2002,. 1-3.
Ibid..
А.В. Лукин, От нормализации к strategческому партнерству..., p. 340.
M. Kaczmarski, Rosja na rozdrożu..., 49. o.
L. Szewcowa, Rosja przed nowym cyklem politycznym: paradoksy stabilności i petro-state
[Oroszország az új politikai ciklus előtt; a stabilitás és a petro-állam paradoxonai], [in:] Im-

perium Putina..., 22. o.
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elképzelés az ázsiai vektor lényeges megerősítését és fokozását jelentette a
külpolitikában.606
A Kínával való kapcsolatok újjáélesztése volt a kulcs, ezért Putyin úgy
döntött, hogy 2002. december 1-3. között ellátogat Bei- jingbe, hogy
"újjáéleszti a Kínával való kapcsolatok elveszett lendületét".607 Látogatása
során találkozott többek között Jiang Zemin és Hu Jintao, a Kommunista Párt
új vezetője (Putyin volt az első ilyen rangú politikus, aki hivatalba lépése
után találkozott vele). Ráadásul a pekingi egyetemen való szereplése
nagyszerű volt, a diákok lelkesedését keltette, ami "egyértelműen ellentétben
állt azzal a hideg fogadtatással, amelyet a korábban felszólaló ifjabb Bush
kapott".608 Putyin látogatása mindenekelőtt a Moszkva kiegyensúlyozottabb
politikája felé való újbóli fordulat kezdetét jelentette, amit legjobban a
csúcstalálkozót609 követő "csatlakozási nyilatkozatban" szereplő, a 2001-es
szerződésből hiányzó mondat a többpólusú világról bizonyított. Nyíltan
megmutatta a Nyugat-barát Putyin "végének kezdetét" és a visszatérést a
Nyugat kiegyensúlyozását célzó hagyományos politikához a Kínával való jó
kapcsolatok biztosításával. Ekkor Oroszország képes volt kiegyensúlyozott
politikát folytatni, közelebb kerülni Kínához, és nem távolodott el túlságosan
az USA-tól. Hamarosan Oroszország nyilvánvalóan Amerika-ellenes
álláspontra helyezkedett, ami ismét Peking karjaiba sodorta az országot elsősorban az iraki háború miatt.
Ősztől az Egyesült 2002,Államok az Egyesült Királyság támogatásával
dip- lomatikus offenzívát vezetett, amelynek célja az volt, hogy hozzájárulást
szerezzen a Szad- ság elleni hatalomgyakorláshoz.
dam Hussein. Eközben Oroszország és Kína folytatta a konfliktus békés
megoldására irányuló kampányát. Oroszország és Kína magatartása Irak
esetében teljesen eltérő volt, bár azonos álláspontot képviseltek. Kína, aki
ellenezte a háborút, a második helyen maradt, gyakran hallgatott, és
igyekezett nem kitenni magát az USA-val való konfrontációnak. Oroszország
éppen az ellenkezőjét tette: nagyon aktív szerepet vállalt, és Franciaországgal
és Németországgal együtt nagy kampányt vezetett a háború ellen, ami az
USA-val való nyílt szakításhoz vezetett.610 Oroszország számára Irak a
bandwagoning stratégia végét jelentette, mivel az semmiféle gyakorlati
értéket nem hozott, és az USA, Németország és Franciaország közötti viták
lehetőséget adtak arra, hogy visszatérjenek a régi szovjet stratégiához, amely
a Nyugat megosztására és Nyugat-Európa és az USA vitájára irányult. Irak
feltárt néhány igazságot: Az orosz-amerikai együttműködésnek megvannak a
maga korlátai, de az ifjabb Bush-csapat nem ismerte el egyik posztszovjet
országot sem Moszkva kizárólagos befolyási övezetének. 2003 óta Moszkva
politikájában Nyugat-ellenes fordulat kezdődött; ennek gyökerei mind a belső
helyzetből (növekvő autokrácia), mind a külső tényezőkből (a demokrácia
előmozdítása az Egyesült Államokban) adódtak.
606 Yu Bin, One Year Later.607..
A. Kuchins, op. cit., p. 41.
608 R. Pyffel, Chiny-Rosja: Kto kogo?...
609 Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики
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[Az RF és a KNK közös nyilatkozata], Kremlin.ru, 02.12.2002.
J. L. Wilson, Stratégiai partnerek..., 173. o.
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posztszovjet térség). Ezen túlmenően Irak új lendületet adott az orosz-kínai
kapcsolatoknak, kiemelte őket az árnyékból, és visszahozta az alapvető
kapcsolatot - az USA globális dominanciája elleni tiltakozást.
A geopolitikai számítások győzedelmeskedtek Oroszország félelmei és
aggodalmai felett, amelyek a kínai vezetés Hu Jintao csoportjának kezébe
történő átállásával kapcsolatosak. Hu maga választotta Moszkvát első
külföldi látogatásának helyszínéül 2003. május 26-28-án, és ezzel eloszlatta
az aggodalmakat. A látogatás nagyon fontos volt, mert megpecsételte az
orosz-kínai kapcsolatok eddigi politikai vonalát. Putyin mint házigazda mély
intuícióról tett tanúbizonyságot azzal, hogy a bizonytalan és az orosz nyelvet
nem ismerő Hu számára márciusban26 Putyin dácsáján a feleségekkel együtt
2+2 informális találkozót szervezett. Idővel Vlagyimir Putyin és Hu Csin-tao
kapcsolatai kezdtek jóra fordulni. Ami még fontosabb, a politikához való
hozzáállás hozta össze őket. Mindketten realisták voltak a nemzetközi
kapcsolatokban, és mindenekelőtt az volt a céljuk, hogy megerősítsék
országaik hatalmát és az egymás közötti kapcsolatokat. Minden időbeli
változás ellenére Putyin "egyéni elkötelezettsége" a Kínával való jó
kapcsolatok kiépítésében nem változott.611 Sőt, Putyin Kína-politikájában
több dolog történt, mint elődje idején - a látogatások gazdasági
megállapodások aláírásával zárultak, fontos üzletemberek vettek részt kínai
delegációkban - mindez azt bizonyította, hogy Oroszország nagyon is
komolyan veszi ezt a kérdést. Az orosz-kínai kapcsolatok, mindenekelőtt az
öko- nomikus kapcsolatok, "gépesültek" - a találkozók rendszeressége és az
intézményesített gépesítés sokat segített a kölcsönös kapcsolatokban. A
kétoldalú kapcsolatok intézményes keretei lassan egy évtized alatt épültek ki,
békét és további együttműködést hoztak. Putyin kormányzása alatt a
"stratégiai partnerség" tény lett - korábban ez főleg retorika volt. Ebben az
összefüggésben megoldódott a határkérdés, ráadásul ezt követték a további
intézkedések: a határhoz közeli régiók megnyitása a fejlődés és az
együttműködés számára, a magas és középszintű politikai párbeszéd
intézményesítése, a többoldalú katonai együttműködés fejlesztése és az
emberek közötti kapcsolatok javítása.
A határok szabályozásának kérdése különleges jelentőséggel bírt. Ez a
következő időszakban történt
Putyin 2014. október 14-16-án Pekingben tett úttörő látogatása. Legfontosabb
eredménye és sikere az orosz-kínai határkérdés végleges rendezése volt.612 A
kompromisszum három utolsó vitatott sziget felosztásában állt - negyven évig
tartó tárgyalási harc, amely lezárta a határok kijelölésének az elmúlt
évtizedben igen problematikus kérdését. Mindkét fél úgy döntött, hogy enged
- végül is Putyin úgy döntött, hogy tárgyalni fog a szigetek visszaadásáról
(maga a kérdés komoly ellenérzéseket váltott ki Oroszország távol-keleti
részén). A kínai vezetés nagyobb együttműködést remélt Kínával a regionális
kérdésekben, és a
611
612

B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 40.
Дополнительное megállapodás Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой о российско-китайской границе на ее Восточной части [Kiegészítő

megállapodás az RF és a KNK között az orosz-kínai határ keleti részén, [in:] Сборник
российско-китайских договоров 1949-1999..., pp. 318-323.
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az Angars- Daqing közötti csővezetékért folytatott harc pozitív befejezése. 613
A kérdés lezárása az orosz elnök személyes érdemének tekintendő, akinek
sikerült lezárnia egy hosszú és fáradságos folyamatot. A határkérdés Pandora
szelencéje volt az orosz-kínai kapcsolatokban, amelyet Putyin614 bezárt, és
ezzel valószínűleg még "külpolitikájának legnagyobb sikerét" is elérte.615 A
csúcstalálkozó azonban ettől a vívmánytól eltekintve az orosz-kínai
kapcsolatokra jellemző volt: sok volt a biztosíték és a fennkölt szavak kevés
részlettel.616 A látogatásnak köszönhetően az utolsó alapprobléma is
megszűnt, de a játék az ázsiai táblán még mindig folyt, és a legközelebbi
események bonyolították a kapcsolatokat.
Nem sokkal a látogatás után az orosz-kínai kapcsolatok kezdtek fekete
felhőket gyűjteni. Az első a kínai félnek 617 kémkedésért elítélt Valentine
Danilov fizikus, a második a Dalai Láma oroszországi látogatása volt,
amelyet Kínában618 rosszul fogadtak, a harmadik pedig az orosz kormány
decemberi döntése az ESPO gázvezetékkel 31kapcsolatban2004, amely a
japán útvonalon Skorovodkinóba és a kínai Daqingba vezető ág rovására
történő értékesítés mellett döntött.619 A választott útvonal, amely Putyin
ázsiai geopolitikai játékának példája volt, úgy tűnt, hogy nagyobb
lehetőségeket ad Oroszországnak, és mindenekelőtt segített megszabadulni a
Kínától való túl erős függőségtől Ázsiában. Éppen ezért úgy tűnt, hogy ez a
döntés Moszkva eddigi biztosítékai ellenére született a dacingi szakasz
megvalósításáról, és nagyon rossz következményekkel járhatott volna az
orosz-kínai kapcsolatokra nézve. A jövő azonban megmutatta, hogy nem így
történt.

7.

A Kínával való közeledés felé

2005 óta megfigyelhető a következő változás az orosz politikában: a Kínával
való újbóli, bár korlátozott és félszívű elköteleződés. Moszkva fordulatának
első oka hagyományosan az Egyesült Államokkal való kapcsolatai és az
ezekhez kapcsolódó nemzetközi rendről alkotott elképzelése volt.
Washington még csak gondolni sem akart arra, hogy Oroszországot a
"regionális nagyhatalom" státuszával tüntesse ki, és különleges szerepet
szánjon neki a FÁK-ban, és - orosz-kínai terminológiával élve Yu Bin, A történelem vége. End of History, What Next?, "Comperative Connections" vol.
no6,. 4.
614 М. Титаренко, Геополитическое значение..., p.
Д277.615. Тренин, Верные друзья?...
616 Yu Bin, a történelem vége...
617 Физик Данилов сел на 14 лет [Danilov fizikus 14 évre börtönbe került], Polit.Ru
24.11.2004.
618 A kínaiak úgy értelmezték Dalajlama látogatását, mint a8 Szerződés2001 Ю. М.
Галенович, История взаимоотношений..., 346. o.; А.В. Лукин, От нормализации к
strategческому партнерству..., p. 333.
619 Oroszország jóváhagyja a csendes-óceáni csővezetéket, BBC News, 31.12.2004.
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következetesen hegemón rendet épített a világban, és megsértette
Oroszország legélénkebb érdekeit a nyugati intézmények tevékenységén
keresztül a posztszovjet térségben, ami a Kremlben Oroszország bekerítésére
irányuló stratégiai elemként kezelt "színes forradalmak" támogatásában
mutatkozott meg.620 A színes forradalmak örökké tartónak tűnő hulláma
Putyin Moszkvát ismét Kína felé sodorta. Pekinget is egyre jobban
aggasztották a "színes forradalmak", különösen a kirgizisztáni forradalmak,
amelyek a régió és Hszincsiang destabilizációját okozhatták volna.
Az orosz-kínai közeledést eredményező következő tényező az volt, hogy
Oroszország nagyobb figyelmet kezdett fordítani Kínára. Elnyomta a
kínaiellenes magatartást politikai és pszichológiai szinten egyaránt, és inkább
kezdett együttműködni Kínával (olyan közös kihívásokban, mint a
terrorizmus elleni háború vagy a nemzetközi bűnözés), minthogy Kínát
fenyegetésként kezelje (a kínaiak mi- grációja, illegális tevékenysége
Oroszországban). A 2000-es évtizedben lehetővé vált az orosz-kínai politikai
együttműködés nagyon fontos kereteinek kiépítése: létrejött egy intézményi
infrastruktúra, amely segítette a kétoldalú kapcsolatokkal kapcsolatos legtöbb
probléma áthelyezését a politikai szintről az üzleti szintre. 621 A kereskedelem
látványosan nőtt (csak 2005-ben 33%-kal), a "stratégiai partnerség" pedig
"fontos pszichológiai támaszt" jelentett Oroszország számára, különösen a
Nyugattal622 való kapcsolatok romlását figyelembe véve, például a második
világháború befejezésének 60. évfordulója alkalmából, amelynek fő vendége
Hu Jintao volt. Több tényező hozta össze ezen országok vezetőit: Moszkva és
Peking közös szemlélete a világhelyzetről, amely nem olyan, mint korábban
volt, és nem olyan, mint amilyennek várták, Bush asszertív politikája, Japán
folyamatos katonai felemelkedése, a koreai nukleáris kérdés, vagy a tajvani
kérdés.623 Az orosz és a kínai szemlélet egyre mélyebb közeledése azt
eredményezte, hogy Oroszország nagyobb szerepet vállalt Ázsiában. Az új
orosz-kínai asszertivitás példái többek között a következő eseményekben
voltak láthatóak: az orosz, kínai és indiai külügyminiszterek első találkozója
Vlagyivosztokban624; az asztanai SCO-csúcstalálkozó, ahol döntés született
India, Pakisztán és Irán megfigyelőként való elfogadásáról.
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Iszlam Karimov üzbég elnök intézkedéseiben (Andidzsán 2005. májusi
pacifikálása625), ami döntő változást eredményezett Üzbegisztán külpolitikai
irányvonalában (ami akkoriban Moszkva és Peking nagy sikerét jelentette a
térségben). Éppen a jelenlegi közép-ázsiai rezsimek fenntartása és a nyugati
beavatkozás kizárása a térségben az orosz-kínai közeledés másik erős
pillérévé vált.626 A legjelentősebb példa erre az SCO-csúcstalálkozó
nyilatkozatának az a része volt, amelyben a szervezet felszólította az USA-t,
hogy határozza meg az afganisztáni csapatkivonás időpontját.627
A Kína és Oroszország közötti együttműködés elmélyülésének még
erősebb jelét adták a közös katonai manőverek - a 2005-ös Au- gust-i
"Békemisszió" - Ezek2005. voltak az első ilyen fontos manőverek a két
ország történetében.628 Hivatalosan ezeket a gyakorlatokat "antiterrorista"
manővereknek nevezték, de valószínűleg még e szavak szerzői sem hittek
bennük. A begyakorolt akciók fajtája - tengeri invázió, ejtőernyős invázió,
tengeralattjárók által végrehajtott tengeri blokád és csónakok lövészete,
stratégiai bombázókról végrehajtott precíz bombázás - egyértelműen
tanúskodott a fő célról: Tajvan fenyegetése. A szigetország és szövetségesei
is cselekedtek: szinte egy időben kezdődtek az amerikai Csendes-óceáni
Flotta, a Ko- reai Flotta manőverei és a kontinensről érkező invázióval
szembeni ellenállásról szóló "rutinszerű" tajvani gyakorlatok, így az oroszkínai manőverek a kelet-ázsiai "szavak háborújának" epicen- terében
voltak.629 A Tajvannal szemben megszállottan viselkedő Pekinggel
ellentétben azonban Moszkva inkább erődemonstrációt akart tartani, mint
fenyegetni valakit (ezért a gyakorlatokat a Tajvannal szembeni elsődleges
lokalizációból Shandong tartományba vitték), és ezt az alkalmat fegyverek
eladására használni.630
A növekvő kínai-orosz együttműködés ellenére azonban néhány repedés is
megjelent. Putyin és a kínai miniszterelnök, Wen Jiabao találkozói során
2005 októberében és novemberében az orosz vezető "továbbra is
hangsúlyozta, hogy a két félnek optimalizálnia kell a kereskedelmi
struktúrákat (vagyis Kína több orosz csúcstechnológiai terméket vásároljon)",
míg Wen "reményét fejezte ki, hogy a meglévő megállapodásokat jól
végrehajtják" (vagyis: Oroszország teljesítse a Kínába irányuló
energiaszállításokkal kapcsolatos kötelezettségeit).631 Ami még rosszabb,
november 13-án néhány2005 tonna100 benzol szivárgott a Szunghua folyóba,
miután robbanás történt egy vegyi üzemben a kínai Jilin tartományban, 600
km-re a Szunghua folyótól.
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Orosz határ. A mintegy 100 tonna benzollal szennyezett víz Oroszország felé
sodródott, ami pánikot és Kína-ellenes kampányt váltott ki az orosz
oldalon.632 Az oroszok - helyesen - azzal vádolták a kínaiakat, hogy nem
adtak elég információt és késlekedtek a reakcióval633; ez a határon átnyúló
kapcsolatokban a jóakarat és az átláthatóság hiányának vádját váltotta ki. Althoig a kínai központi hatóságok példátlanul nagymértékben együttműködtek
orosz kollégáikkal a legrosszabb forgatókönyv elkerülése érdekében (ez
sikerült is)634, Wen miniszterelnök levélben "segítséget ígért Putyinnak a
mérgező anyag kiömlésének utóhatásainak kezelésében", és a helyi kínai
hatóságokat tették felelőssé a történtekért; ez az esemény megmutatta a kínaiorosz kapcsolatok valódi arcát "alulról".635 Ez az ökológiai katasztrófa
"fájdalmas emlékeztető volt arra, hogy a két hatalom között nem a nagy
horderejű diplomácia az egyetlen prioritás (...) felszínre hozta a két fél közötti
mélyen gyökerező bizalmatlanságot és gyanakvást, különösen az oroszok
körében".636 Ez a szerencsétlen környezetszennyező esemény az
Oroszország-év hivatalos kínai megnyitójának előestéjén történt, amely
hivatalosan a két nemzet közeledését hivatott szolgálni, de a valóságban
"mesterséges lépések maradtak az egymás kultúrája iránti érdeklődés
felkeltésére".637 Ezt az Oroszország-évet maga Putyin nyitotta meg március
21-22-i kínai látogatása során, amely2006, a Shaolin-templomban tett
kirándulásáról ismert. A csúcstalálkozón az energetikai kérdések domináltak:
Peking azonban nem tudta elérni, amit akart. Bár a két fél megállapodást írt
alá a Kínába vezető 70 kilométeres ESPO-ágvezeték megvalósíthatósági
tanulmányának elkészítéséről, és Putyin megerősítette, hogy a vezeték
megépül, időpontot nem említett.638 Ez egy céltudatos politika volt, amely
lassítja az együttműködés ütemét, a megállapodásokat csak papíron tartja, és
a határidőket előrehozza: "Moszkva már a Kínával való kezdeti
megállapodások aláírásának tényét is arra használta fel, hogy versenyt szítson
a potenciális ázsiai vevők között, és az EU-tagállamokat az erőforrásáramlások keletre való átirányításával fenyegesse; Oroszország nem sietett a
végleges megállapodás megkötésével, megelégedett a végtelen
tárgyalásokkal".639 A kínai vezetés számára "fájdalmasan világossá vált (...),
hogy még a Kína orosz éve mögött álló szívből jövő érzelmek sem fognak
szibériai olajat eredményezni; (...)
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КНР Ху Цзиньтао [Az elnök közötti találkozó során aláírt dokumentumok listája
Putyin és Hu elnök], Kremlin.ru, 21.02.2006.
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az orosz elnök csak az orosz olajról beszélt, és nem engedte, hogy az
energiahiányos szomszédjához áramoljon"; ez "nagy energiapolitizálás"
volt.640 Ahogy a csalódott kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság
miniszterhelyettese, Zhang Guobao kijelentette: "Oroszország az egyik
pillanatban azt mondja, hogy meghozta a döntést, a másikban pedig azt, hogy
nem született döntés. A mai napig nincs aktuális információ. Ez sajnálatos.
Jelenleg a kínai-orosz gázvezeték kérdése egy lépést tesz előre, kettőt hátra.
Ma felhős idő van, napsütéses eséllyel, míg holnap napos idő van, felhőkkel,
mint az időjárás-előrejelzésben."641
Ennek az "olaj"-érmének azonban két oldala volt. Egyfelől lehetővé tette
Oroszország számára a manőverezést, másfelől viszont Kínát nem érdekelte a
kereskedelem szerkezetének megváltoztatása. Maga Putyin panaszkodott a
"kereskedelmi irracionalitásra", de a kínaiak nem voltak hajlandóak
változtatni rajta: "A kínaiak szemében a Kreml túljátszotta az
energiapolitikát, a stratégiai és politikai számításokra összpontosítva a
gazdasági racionalitás rovására".642 Emellett nem is annyira politikai, mint
inkább gazdasági kérdésről volt szó - az orosz termékek versenyképtelenek
voltak a kínai piacon. Az oroszok, ennek tudatában, szorgalmazták a további
atomerőművek építésére vonatkozó szerződések megszerzését Kínában - az
atomenergetikai terület "dollármilliárdokat és több száz munkás számára több
éves foglalkoztatást jelent".643 Ezért kezdett az ESPO kérdése alkunak tűnni Moszkva a lehető legjobb üzletet akarta elérni ennek a mellékvonalnak az
építésénél.
A Sanghajban megrendezett 6. SCO-csúcstalálkozó volt a 2006-os év
legfontosabb eseménye. A szervezet ötödik évfordulóján került rá sor, és
megmutatta erejét.644 Ebben a geopolitikai helyzetben Mahmud
Ahmedinezsád iráni elnök jelenléte számos vitát váltott ki, mivel Irán ÉszakKoreával együtt Oroszország és Kína számára is problémás szövetséges volt.
Az iráni és a koreai válság során az orosz és a kínai diplomácia aktívan
együttműködött egymással, azzal a kis különbséggel, hogy Iránban
Oroszország volt az aktívabb, míg Koreában Kína volt az aktívabb (ez a
minta csak 2009 után változott meg, amikor Kína aktívabbá vált az iráni
kérdésben).645 Koreán és Iránon kívül a nyár legfontosabb politikai eseménye
Szentpéterváron zajlott2006 - ez volt a 2006. július 15-17-i G8csúcstalálkozó. A G8 egyre paradoxabb képletet jelentett Oroszország
számára: "Moszkva kudarcot vallott abban a kísérletében, hogy a Nyugat
elismerje társdemokráciaként, ami
640 Yu Bin, Kína éve... Még orosz szerzők is elismerik, hogy ez a helyzet rontotta a kínaiak
Oroszország iránti bizalmát, А.В. Лукин, От нормализации к strategческому
партнерству..., p. 394.
641 A frusztrált Kína nem kapott ígéreteket Putyintól, "The Star", 20.03.2006.642Yu
Bin, Kína évének...
643 Ibid.
644 Tűzijáték, körutazás és kézfogás az SCO-csúcs előtt, CCTV.Com, 14.06.2014.
645 Yu Bin, G-8, geoökonómia és a növekvő "beszélgetési" fáradtság, "Comperative
Connections", 8. kötet, 3. szám.
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a klub közös jellemzőjének kellett volna lennie; Oroszországot sem ismerték
el gazdasági nagyhatalomként."646 Ezért volt az, hogy a csúcstalálkozót Kína,
India, Brazília, Mexikó és Dél-Afrika "feltörekvő gazdaságainak" jelenléte
mentette meg a - Nyugaton egyre inkább bírált - Putyin647 számára. Kína
"konstruktív" szerepe is segített ebben - Peking viszonozta Oroszországnak
azt a szívességet, amely egy hónappal korábban megtagadta a vízumot a
Dalai Lámától.648
A kölcsönös udvariaskodás nem befolyásolta az alapvető kérdést - a
gazdasági érdekeket. Két nappal a G8-csúcs után a CNPC 500 millió dollár
értékben vásárolt részvényeket a Rosznyeftben (a történelemben először
vásárolt kínai vállalat részvényeket az orosz olajágazatban) 649; ez az ár
azonban jóval alacsonyabb volt, mint a spekulációkban szereplő ár (1
milliárd3 dollár). Kína "óvatos és korlátozott belépése az orosz piacra
tükrözte (...) az Oroszországgal való együttműködéssel kapcsolatos erős
bizonytalanságérzetet az energiaügyben".650 A Kremlnek nem állt
szándékában csökkenteni a Rosznyeft árát Kína számára, így Peking - aki
még mindig az ESPO-ágra várt - sokkal kevesebbet vásárolt, mint amennyit
vásárolhatott volna. Jól látható volt tehát, hogy ahol az orosz és a kínai érdekek
találkoztak (geopolitika, katonai együttműködés, re-gionális kérdések), ott
együttműködtek; ahol viszont ezek az érdekek ellentétesek voltak (energia és
annak ára), ott csak szavak jöttek, tettek nem.
Kína számára az ESPO sorsa tisztázatlan maradt, miközben Peking nem
rejtette véka alá nemtetszését Oroszország "ellentmondásos hozzáállása"
miatt az energiaügyben"; Hu Csin-tao csapata számára az energia
létfontosságú kérdés volt, és az orosz energia itt is fontos volt - a kínai
vezetés 2003-ban elfogadta az északkelet-kínai fejlesztési programot, amely
az orosz energia meglétét feltételezte.651 Moszkva manőverezése,
engedékenysége és halogató taktikája az ESPO-val kapcsolatban különösen
fájdalmasnak bizonyult Peking számára - mindez felért egy "ígéret
megszegésével".652 Mindazonáltal Peking a csalódottság ellenére úgy döntött,
hogy alkalmazkodnia kell a fennálló körülményekhez.
Az orosz döntés elmaradása nemcsak stratégiai megfontolásokból fakadt,
hanem abból is, hogy az oroszok elégedetlenek voltak a kínai-orosz
kereskedelem összetételével, és sikertelenül próbálták elérni, hogy az orosz
gépexport (polgári repülőgépek, atomreaktorok, vízturbinák) kedvezményes
elbánásban részesüljön 653- Moszkva egyfajta alkura próbálta kényszeríteni
Kínát: az ESPO-ágért cserébe növelni akarta a gépexportját a kínai-orosz
piacra.
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регионы in российско-китайских отношениях [A határt feloldották. Határ
régiók és az orosz-kínai kapcsolatok], [In:] Россия и Китай: четыре века... op. cit., p. 471.
Китай. Угрозы, риски, вызовы... p. 366.
E. Wishnick, Why A Strategic Partnership..., p. 64.

Kína. Az oroszok úgy vélték, hogy a jó politikai kapcsolatokat át kell adni a
gazdasági preferenciákért. Ez azt mutatta, hogy a kínai-orosz kapcsolatok,
ellentétben az amerikai-kínai kapcsolatokkal, nem depolitizálódtak, a
gazdaságot nem választották el a politikától.654 Kínának azonban nem állt
szándékában Moszkvával az orosz feltételek mellett üzletet kötni, mert az
orosz termékek nem voltak versenyképesek a kínai piacon. A növekvő
kereskedelmi volumen ellenére továbbra is fennállt "a "forró" politikai
kapcsolatok és a "hideg" gazdasági kapcsolatok közötti im- egyensúly".655 Az
ok objektív volt: Az orosz ipari termékek "nem a legjobbak a világon, vagy
nem a legvonzóbbak a partnerország számára". 656 Ezt még maguk az oroszok
is megértették: "Ha nem számítjuk a katonai felszereléseket (...) és a polgári
légi járműveken (...) és az energiaipari berendezéseken kívül úgy tűnik, hogy
Oroszországnak nincs mivel büszkélkednie"; így Oroszország a polgári
atomenergia-építésben remélt szerződéseket657; de a kínaiak ismét a nyugati
tőkét választották.658
A 2007-es év volt a "Kína éve" Oroszországban. Politikai szempontból
2007 januárban12 kezdődött, amikor Oroszország és Kína az ENSZ
Biztonsági Tanácsában első közös vétójukkal megakadályozták a burmai
junta elleni határozatot. Azóta számos alkalommal dolgoztak együtt, hogy
ellenezzék vagy felhígítsák a Biztonsági Tanács szankciós rendelkezéseket
tartalmazó határozatait - "Kína nem szeret egyedül ellenezni egy Biztonsági
tanácsi határozatot".659
Putyin2007 müncheni beszédével láthatóvá vált az orosz külpolitika "új
magabiztossága", amely az orosz elit növekvő meggyőződését illusztrálta,
hogy Oroszország visszanyerte nagyhatalmi státuszát.660 Kína automatikusan
ismét fontosabbá vált: "az amerikai-orosz és az európai-orosz kapcsolatokban
tapasztalható növekvő ingerültség a kínai-orosz kapcsolatok javára
fordult".661 Ez annak ellenére így volt, hogy Kína nem szándékozott
támogatni Oroszországot a rakétaelhárító pajzs elleni tiltakozásában (kivéve
természetesen az erkölcsi és retorikai támogatást). Pekingnek pláne nem állt
szándékában követni Moszkva Amerika-ellenességét.662 Ez látható volt Hu
Csin-tao moszkvai látogatásán (2007. március 26-28.), amely
hagyományosan igen grandiózus volt. A csúcstalálkozót követő "közös
nyilatkozatban" a két fél a partnerség olyan konkrét dimenzióit foglalta bele,
mint például "a partnerség fokozása".
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bizalom" vagy "a gazdasági és biztonsági együttműködés fokozása". 663 Ezek
a di- menzek, bár Hu Jintao javasolta őket, a kínai vezetés bizalomhiányát
mutatták.664 Ez az Oroszország által küldött ellentmondásos jelzések miatt
történt. Moszkva egyrészt létrehozta a "Kína-évet", másrészt január 15-én új
migrációs törvényt vezetett 2007be, amelynek célja a külföldi állampolgárok
eladóként való kizárása volt az orosz kiskereskedelmi665 piacon, ami "súlyos
csapás volt az oroszországi kínaiak vállalkozásaira", és "ellentétes azzal a
céllal, hogy (...) közelebb hozzuk egymáshoz az egyszerű oroszokat és a
kínaiakat".666
Ugyanakkor Peking nem vesztegette az időt egyik legfontosabb céljának
megvalósítására - az energiaellátás diverzifikálására -, és 2007 júniusában
sikerült véglegesítenie a közép-ázsiai gázvezetéket. Kína közép-ázsiai
gázcsatája alapvetően megerősítette Peking pozícióját Moszkvával szemben.
Azóta a kínaiak már nem pihentek az oroszok elnézésén - egyszerűen
megfosztották Moszkvát egyik legfontosabb érvétől, a gázellátás
monopóliumától. Cserébe a kínaiak hagyták, hogy Oroszország ott mentse
meg az arcát, ahol ez kevésbe került nekik - a propaganda szintjén.
Beleegyeztek, hogy a következő kínai-orosz közös hadgyakorlatot (ezúttal
Cseberkálban) nyilvánosságra hozzák - ez fontos volt Oroszország számára,
tekintettel a Nyugattal való feszült kapcsolataira.
A 2007-es év mindkét országban a hatalomváltás bejelentésével zárult.
2007. október 15-én Xi Jinping és Li Keqiang bekerült a KKP Politikai
Irodája Központi Bizottságának Állandó Bizottságába - ez azt jelentette, hogy
ők lesznek Hu Jintao és Wen Jiabao utódai. Ezt azonban beárnyékolta Putyin
2007. december 10-i bejelentése, miszerint nem pályázik a harmadik ciklusra,
és a jelöltet: Dmitrij Medvegyev miniszterelnök-helyettest "javasolja" az
elnöki posztra. Már akkor sok kommentátor azt találgatta, hogy Putyin
megtartja a tényleges hatalmat, és Medvegyev mandátuma után ő lehet
Medvegyev "utódja" orosz elnökként. A kínaiak ugyanúgy meglepődtek,
mint a nyugatiak, mégis, "a kínai elemzés Putyin terveiről, hogy a tortát is
megeheti, sokkal kevésbé volt cinikus és/vagy baljóslatú, mint a nyugatiaké
(...) Kína cau- tikusan optimistának tűnt a jövőbeli kapcsolatokat illetően". 667
Medvegyevnek az ország modernizálására tett sikertelen kísérlete és
meglehetősen nyugatbarát megközelítése nem része ennek a könyvnek. Ami
az orosz-kínai kapcsolatok szempontjából fontos, az az, hogy Medvegyev
folytatta Putyin politikai irányvonalát.
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Pekinggel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy Medvegyev meglehetősen
nyugat-orientált, Pekinget választotta első látogatásának célpontjául, miután
elnökké vált: Pekingben ezt szívélyesen fogadták - a kínaiak jól emlékeztek
arra, hogy Putyin milyen volt 2000-ben. Medvegyev első látogatására egy
nehéz pillanatban került sor - közvetlenül a szecsuáni földrengés (május 12.)
után. Ezek a szerencsétlen körülmények azonban a javára váltak Oroszország segített Kínának, ami ellentétben állt a nyugati kétértelmű
hozzáállással.668 Maga Medvegyev - a kínai kultúra és filozófia jó ismeretéről
tanúbizonyságot téve - lenyűgözte a vendéglátókat. Néhány megállapodás
aláírása ellenére a legfontosabb kérdések változatlanok maradtak;
mindazonáltal "a pekingi csúcstalálkozó új energiát adott a kétoldalú
kapcsolatok javításához".669
A kínai-orosz kapcsolatok jó hangulatát hamarosan próbára tette a grúziai
háború és a világválság. A háború bosszantotta a kínaiakat: a konfliktust "a
nemzetközi rendszer számára rendkívül destabilizálónak és Kína érdekeit
fenyegetőnek" látták. Peking preferenciája, ami az amerikai-orosz
kapcsolatokat illeti, újra egyértelmű: nincs összejátszás és nincs ütközés a
kettő között".670 Peking nem akarta megrongálni az Oroszországgal való
kapcsolatait, de nem akarta veszélyeztetni az USA-val való kapcsolatokat
sem. Ezért Kína megtartotta hagyományos távolságtartó 671és kétértelmű672
profilját, és a semlegesség mellett döntött.673 Ez a legvilágosabban a 2008.
augusztus 28-i dusanbei SCO-csúcstalálkozón mutatkozott meg, amikor Kína
a közép-ázsiai országok támogatásával nem ismerte el Dél-Oszétiát és Abkusziát, és megakadályozta azt az orosz kérést, hogy a biztonsági és
konfliktusmegelőzési kérdésekben való közös fellépésről szóló dusanbei
nyilatkozatba nyilatkozatot foglaljanak bele. Ennek eredményeként a
dusanbei nyilatkozatban a SCO-országok csak "mélységes aggodalmukat
fejezték ki a Dél-Oszétia kérdése körüli közelmúltbeli feszültséggel
kapcsolatban".674 Kína vétója a határok megváltoztatásával kapcsolatban
teljesen érthető, tekintettel Kína belpolitikai helyzetére és a tajvani kérdésre.
Jól érthető a mesterséges államhatárokkal rendelkező közép-ázsiai
köztársaságok esetében is. Ezen országok egyikének sem állt érdekében
Oroszországot támogatni. Kína talán megértette Oroszország szándékait, de a
megértés egy dolog, míg a támogatás egy másik. Ha Kína támogatta volna
Oroszországot Grúzia kérdésében, akkor - belföldön és nemzetközileg - túl
sok vesztenivalója és túl kevés nyernivalója lenne. Ezért maradt semleges. Ez
a semlegesség nem a kínai-orosz kapcsolatok válságának jele volt, hanem
megmutatta a korlátokat.
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Általánosságban elmondható, hogy a kínai-orosz kapcsolatok a gazdasági
válság előestéjén jók, de korlátozottak voltak. Lassulás a
fegyverkereskedelemben (a fegyvereladások a KNK-nak stagnáltak,
ellentétben az Indiának vagy Vietnamnak történő eladásokkal), akadályok a
kiterjedtebb energetikai kapcsolatok előtt (Moszkva eltökélt volt abban, hogy
ne kerüljön függőségbe Kínától, ezért elakasztotta a közös projekteket és
blokkolta a kínai befektetéseket az energiaszektorban), és Oroszország
aggodalma a Távol-Keleten való határokon átnyúló együttműködéssel
kapcsolatban (Moszkva ott a Kínán kívüli ázsiai államoktól keresett
befektetéseket); "együttvéve ezek a politikák arról tanúskodtak, hogy
Moszkva nyugtalankodik Kína felemelkedése miatt, és hogy a Kreml fedezeti
stratégiákat alkalmaz a pekingi hatalomnövekedés lehetséges negatív
következményeivel szemben."675 Ezt a hangulatot a legjobban a híres
"kényelem tengelye" metafora ragadta meg.676

8.

A gazdasági válság és2008 annak következményei
a kétoldalú kapcsolatokban

A 2008-as pénzügyi világválság jelentősen befolyásolta a kínai-orosz
kapcsolatokat. A válság súlyosan érintette Oroszországot, csökkentette GDPjét, és arra kényszerítette, hogy tartalékalapjának csaknem felét felhasználja.
Kína ezzel szemben jól kezelte a válságot és megerősödött. A válság
elmélyítette a Bei- jing és Moszkva között amúgy is meglévő
egyensúlytalanságot: azóta senki sem kételkedhet abban, hogy Kína "a
vezetőülésben ül ebben a kapcsolatban".677 Ráadásul a válság megfosztotta
Moszkvát legjobb ütőkártyájától: az energiaellátás manipulálásától. 2008
ősze véget vetett Putyin bismarcki típusú egyensúlyozó politikájának, és
megkezdődött a Peking javára történő fokozatos aszimmetria jól látható
folyamata; az aszimmetria, amelyet Moszkva elfogadott, és amelyhez
megfelelően alkalmazkodott. A 2008-as válság nyomán Oroszország
"lényegesen megváltoztatta a Kínával való együttműködésének módját; olaj-,
gázés
villamosenergia-exportra
vonatkozó
szerződéseket
és
megállapodásokat kötöttek, és ezeket az ESPO-vezeték befejezése kísérte (...)
a fegyverkereskedelem újjáéledt; az orosz Távol-Keleten újra fellángolt az
együttműködés".678
Az ESPO gázvezeték, az oroszok ázsiai zászlóshajóprojektje az új
realitások szimbólumává vált. A válság miatt a Rosnieft és a Transnieft nem
tudott forrást találni a projekt finanszírozására a nyugati bankoknál - ez szinte
lehetetlenné tette a további beruházásokat. Ekkor jöttek a kínaiak "testvéri"
segítséggel. Kölcsönt ajánlottak fel előlegként a Daqing mellékvonalon
keresztül szállított további olajszállításokért. Így Oroszország beleegyezett a
Kínába átmenő energiaellátási infrastruktúra kiépítésébe, és a vezeték eredeti
terve megvalósult. Ez áttörést jelentett: nemcsak a "leghosszabb szappanopera
675
676

M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 53.
B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 1.

677
678

126

G. Rozman, The Sino-Russian Challenge..., p. 268.
M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 53.

az olajszállítás történetében véget ér"679, de Oroszország nem kapott politikai
engedményeket Kínától. Ez "a kínai-orosz kapcsolatok új modelljének
kialakulásáról tanúskodott, ahol Oroszország a gyengébbik állam, és Kína
határozza meg a napirendet".680 A válság "megváltoztatta az orosz-kínai
energiakapcsolatok alapjául szolgáló politikai logikát (...) a Kreml nem
engedhette meg magának, hogy tovább várjon".681 Így új - ezúttal valódi közeledés történt, és Oroszország úgy döntött, hogy eltemeti sérelmeit, és
hosszú távú együttműködést kezdeményez Kínával az energiaágazatban
(lásd: e könyv gazdasági fejezete). A válság miatt Oroszország elvesztette a
reményt, hogy ellensúlyozza Kína befolyását, és inkább úgy döntött, hogy
ebben a kérdésben Peking mellé áll.
A politikai közeledés áttörése ellenére az orosz-kínai kapcsolatokat 2009ben társadalmi incidensek árnyékolták be. A kínai-orosz kapcsolatok 2009-es
év elejét az "Új Csillag" hajóügye befolyásolta. Ez a kínai teherhajó
(hivatalosan Sierra Leone zászlaja alatt) az orosz kereskedelmi partnerrel
való félreértés miatt az orosz hatóságok engedélye nélkül hagyta el Nachodka
kikötőjét, és nem állt meg, miközben az orosz parti őrség üldözte; ennek
következtében tüzet nyitottak a hajóra és megrongálták - a hajó elindult
vissza Nachodkába, de egy viharban elsüllyedt - a személyzet 7 tagja eltűnt,
valószínűleg meghalt.682 Ahogy Yu Bin írja: "Miközben orosz és kínai diplomátusok nyilvánosan megjegyzéseket cseréltek - azóta1989 ritkán látott
helyzet -, a kínai média kitört az incidensről szóló tudósításokkal (...) Bár
rengeteg józan elemzés született, a kínai médiában a düh, a hitetlenség és a
kritika dominált (...) Kínában sokak számára túl sok volt a kellemetlen
történelmi zsákbamacska azzal kapcsolatban, hogy Oroszország túlzott erőt
alkalmazott egy fegyvertelen kínai civil hajó ellen". 683 A kínai
külügyminisztérium vizsgálatot követelt az orosz féltől684. Oroszország
"sajnálatát" fejezte ki az incidens miatt, de ragaszkodott ahhoz, hogy a hajó
kapitányának hibája volt.685 Diplomáciai patthelyzet alakult ki - senki sem
akart engedményt tenni. Végül Kína megtette, feláldozva ezt az ügyet
fontosabb kérdések oltárán: A kínai diplomaták már nem hozták fel ezt a
kérdést, miközben a pekingi

679 Yu Bin, A vihar és egymás átölelése? "Összehasonlító kapcsolatok" 8. kötet, 4. sz. 680 M.
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a rendőrség eltávolította az orosz nagykövetség előtt tüntető hajószemélyzet
családtagjait.686 Ez az incidens jól mutatta, hogy a kínai-orosz kapcsolatok
"felül forróak, alul hidegek".
A politikai csúcstalálkozók uralták a nyár "forró" politikai kapcsolatait
2009- először jött az SCO-csúcstalálkozó Jekatyerinburgban (június 14-16.),
majd a BRIC első, történelmi jelentőségű csúcstalálkozója, szintén
Jekatyerinburgban (június 16-18.) és a Medvegyev-Hu minicsúcs (június 17.)
Moszkvában. Az Európa és Ázsia földrajzi határán fekvő Jekatyerinburg
kiválasztása aligha volt véletlen. A legnagyobb figyelmet azonban a
történelmi BRIC-csúcstalálkozó keltette fel, mert bebizonyította, hogy egy
akadémiai koncepció valósággá vált. A gazdasági világválság azonban
gyakorlatilag aláásta a geopolitikai ambíciókkal kapcsolatos terveket. A
válsággal szembesülve a BRIC-országok "rendszeren belüli" megközelítést
alkalmaztak", és a többpólusú világ szlogenjei nem tudták leplezni azt a
tényt, hogy "gazdasági jólétük a belátható jövőben inkább a fejlett Nyugattal
való kölcsönhatásuktól függ, mint egymástól". 687 Moszkva jobb eredményt
ért el a Medvegyev-Hu minicsúcson, amelyre a kínai-orosz diplomáciai
kapcsolatok 60. évfordulójának előestéjén került sor. Mindkét elnök dicsérte
a történelmet, és elnézte az 1950-es évek végi és 1960-as évek kényes
időszakát. Hu Jintao azonban beszédében "egymás iránti bizalomra és őszinte
bánásmódra" szólított fel, ami egyértelmű utalás volt a cserkeszovszkiji piaci
válságra (lásd: alább.) Fenntartásai 688ellenére Peking hagyományosan
feláldozta ezt a kisebb jelentőségű kérdést a fontosabbak kedvéért. Kína
politikai kérdésekben támogatta Moszkvát. Mindkét fél bírálta az Egyesült
Államok rakétaelhárító pajzsra vonatkozó terveit, Kína támogatta az orosz
fellépést a Kaukázusban, és bejelentette az orosz cégek erősebb jelenlétének
tervét a kínai atomenergiapiacon; emellett Kína 700 millió dolláros hitelt
nyújtott Oroszországnak az orosz Vnyesztergorgbank számára. 689
A 2009kínai-orosz kapcsolatokban a nyarat Moszkva nyári
a városi hatóságok váratlan döntése a csempészárut árusító Cserkizovszkij
piac bezárásáról; ez a döntés 60 ezer ott dolgozó kínai munkáját tette
feleslegessé.690 Korrupció és az egészségügyi előírások figyelmen kívül
hagyása
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normák voltak a hivatalos indokok, mivel bizonyára volt rá némi alap, ha a
hozzávetőleges becslések szerint a hamisított kínai árukkal folytatott illegális
kínai-orosz kereskedelem évente néhány milliárd dollárt tett ki. 691 Ez azonban
csak ürügy volt: A cserkizovszkiji zárlat "lényegében rivális orosz klánok
összecsapása volt, a kínaiakkal a kereszttűzben".692 A döntés visszhangra
talált Kínában - a kínai külügyminisztérium tiltakozott, Peking pedig
különbizottságot küldött Moszkvába, amely megszerezte az orosz
hozzájárulást ahhoz, hogy az áruk egy részét visszaadják a kereskedőknek, és
nyilatkozott arról, hogy új helyet találjanak a piacnak. 693 Bár "a kétoldalú
gazdasági kapcsolatoknak okozott tényleges kár talán nem jelentős (...) a
pszichológiai és érzelmi kár, valamint az orosz gazdasági légkör hitelessége
és hírneve, óriási volt".694 Tehát ismét "hideg volt" alulról a kínai-orosz
kapcsolatokban. És "forró" a tetején - ugyanakkor egy újabb "Békemisszió"
közös gyakorlatra került sor. Moszkvának és Pekingnek egyszerűen nem
kellett tovább foglalkoznia a cserkizovszkiji piaci is- sue-val - fontosabb
dolgaik voltak, mint például Putyin pekingi látogatása (2009. október 12-15.),
amelynek során a két fél aláírta a Gazprom és a CNPC közötti ideiglenes
megállapodást; e dokumentum aláírása a gázár megjelölése nélkül arra utalt,
hogy Moszkva újabb stratégiai manővereket hajt végre, hogy a Kína-politikát
Európával szembeni nyomásgyakorló eszközként használja fel. 695
2010 a kirgizisztáni válsággal kezdődött, amely hatással volt a kínai-orosz
kapcsolatokra. A oldalon. 7
Áprilisban lázadás tört ki Kurmanbek Bakijev ellen. Oroszország gyorsan
megegyezett az új kirgiz hatóságokkal, hitelt nyújtott nekik, és orosz
csapatokat küldött Kirgizisztánba; ez bizonyította az orosz dominanciát
Kirgizisztánban.696 Ennek fényében Kína részvétele gyenge volt, ha nem is
volt. Peking a korlátainak tudatában a "kivárás és várakozás" megközelítést
alkalmazta. Ez a kirgizisztáni kínaiaknak a javak elvesztésébe került (kínai
boltokat fosztogattak), Pekingnek pedig a közép-ázsiai ügyekben való
marginalizálódásába.697
Kirgizisztánt azonban hamarosan beárnyékolta az amerikai-orosz "reset",
vagyis az Obama vezette új washingtoni kormányzat Moszkvához való
puhább hozzáállása, cserébe a rakétaelhárító pajzsra és az Iránnal kapcsolatos
együttműködésre vonatkozó engedményekért.698 Oroszország elfogadta a
reset-et abban a reményben, hogy a modernizációban nyújtott segítségért
cserébe megerősítheti kapcsolatait a Nyugattal, valamint Kína állandó
felemelkedésétől és Moszkva
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csökkentett státusz a "stratégiai partnerségben".699 A Kreml is tévesen
feltételezte, hogy Obama gyengeségből tette a reset-et; ez később visszaütött,
amikor a félreértések miatt a "reset" mindkét oldalon keserűséggel
végződött.700 Egy ideig azonban úgy tűnt, hogy az amerikai-orosz
kapcsolatok végleg megváltoznak. Természetesen a Moszkva-Washington
vonal feléledése azzal fenyegetett, hogy gyengíti a Moszkva-Peking
kapcsolatokat: "felhő lebegett a kínai-orosz kapcsolatok felett".701
Májusban13 Oroszország2010, külügyminisztere, Szergej Lavrov kijelentette,
hogy "Oroszország kész segíteni a Kína és a Dalai Láma közötti konfliktus
megoldásában, és érdekelt a kapcsolatok normalizálásában".702 A Dalai Láma
ügye itt is tünet- matikus volt. Moszkva erőérzékét mutatta - normális
körülmények között a Kreml nagyon óvatos, hogy ne irritálja Kínát a Dalai
Láma vagy az emberi jogok ügyében.703 Az amerikai-orosz kapcsolatok
hatása érezhető volt a "Yeonpyeong inci- dent" kapcsán is (egy dél-koreai
sziget észak-koreai bombázása). Oroszország és Kína megközelítése eltérő
volt. Peking "aggodalmát" fejezte ki, de nem ítélte el Észak-Koreát704, míg
Oroszország "kolosszális veszélyre" figyelmeztetett, és azt mondta, hogy a
támadás mögött állók "hatalmas felelősséget" viselnek.705 Oroszország és
Kína eltérő megközelítése a koreai válsággal kapcsolatban logikus volt,
tekintve, hogy Korea elsődleges fontosságú Kína számára, és csak
másodlagos Oroszország706 számára. Emellett Moszkva az USA-val való
"újraindulás" keretében enyhített az Irán-ellenes szankciókkal kapcsolatos
álláspontján,
is, "egyértelműen beszorítva Kína stratégiai mozgásterét".707
Ennek ellenére Oroszország nyugatbarát irányultsága ellenére nem rontotta
jelentősen a Kínával való kapcsolatokat, ezúttal nem történt visszatérés a
2001-es helyzethez. Moszkva nem játszotta ki az USA-kártyát a Kínával való
kapcsolatában, és elkerülte, hogy

699 D. Trenin, Russia Hits the Reset Button, Project Sindicate, 2010.05.31.; Is Russia Ready for
Change? Carnegie Moscow Center, 2010.02.06.
700 B. Lo, Russia and The New World Disorder..., p.
G172.701. Rozman, The Sino-Russian..., 250. o.
702 Фрагмент выступления С.В. Лаврова на Совете Федерации [S.V. Lavrov beszédének
egy része a Föderációs Tanácsban], Geshe.Ru, 2010.05.17.; érdekes módon a Dalajlámáról szóló rész nem szerepelt Lavrov beszédének hivatalos sztenogrammjában az
orosz külügyminisztérium honlapján: Стенограмма выступления Министра
иностранных дел России (...) мая 13года2010 [Stenogramme of the Speech of the
Minister of Foreign Affairs], Mid.ru, Valószínűleg Moszkva úgy döntött, hogy Kína
türelmének van határa.
703 Yu Bin, visszaállítás...
704 Kína aggodalmát fejezi ki a KNDK és a Koreai Köztársaság közötti állítólagos tűzváltás
miatt, Xinhua.Com, 23.11.2010.
705 Северная Корея продолжает обстрел острова Ёнпхендендо (Észak-Korea folytatja a
Yongpyong-sziget lerombolását), BFM.RU, 23.11.2010; США и Южная Корея в ответ
на обстрел КДНР острова Ёнпхёндо проведут совместные военные учения [USA és
Dél-Korea közös gyakorlatot tartott a Yongpyong-sziget lövöldözésének fejében],
News.Ru, 24.11.2014.
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választani a növekvő kelet-ázsiai amerikai-kínai versenyben. Az amerikaiorosz reset nem vált "játékmegváltóvá" - "Moszkva szorosabb kapcsolatai az
USA-val nem járultak hozzá a Kínával való együttműködés lassulásához (...)
a reset csúcspontját (2009-2011) az kísérte, hogy Oroszország növelte
kapcsolatait Kínával (a reset csúcspontján új területeket karolt fel), az
amerikai tényező jelentősége az orosz-kínai kapcsolatokban csökkenőnek
bizonyult".708 Az orosz-kínai együttműködés a szokásos alapokon
folytatódott. A "2010,Békemisszióban" került sor; Putyin maga nyitotta meg
augusztusban az ESPO fiókját Daqingban, Medvegyev kínai látogatása során
támogatta Pekinget a japánellenes történeti politikájában, és megnyitotta az
orosz pavilont a sanghaji EXPO-n; végül 2010-ben Kína lett Oroszország
legnagyobb kereskedelmi partnere. 2010-ben Kína a legnagyobb
kereskedelmi partnere.709
2011 az "arab tavasszal" és annak következményeivel kezdődött. Itt a jó
kínai-orosz kapcsolatokat beárnyékolta Oroszország líbiai fordulata. A líbiai
konfliktus kezdetén Moszkva és Peking is hasonló álláspontot képviselt nem vétózták meg az ENSZ 1973-as számú határozatát.710 Amiben
különböztek, azok a politikai célok voltak: Moszkva azt remélte, hogy
döntőbíróvá válhat ebben a konfliktusban, és nem engedhette meg magának,
hogy megvétózza a határozatot és a nyugati országok ellenszenvét keltse. 711
Peking kezdettől fogva sokkal szkeptikusabban állt a nyugati tervekhez;
amikor azonban Oroszország cserbenhagyta, a "kisebbik rossz"
forgatókönyvét választotta: lemondott a vétóról, és ennek köszönhetően nem
érte kritika a Nyugaton (és az arab világban). Oroszország álláspontja kínai
neheztelést váltott ki: a kínai elitek szemszögéből "Moszkva nem tájékoztatta
Pekinget az irányváltásról szóló döntéséről", ami az Oroszország Vietnamnak
történő növekvő fegyvereladásaival együtt ahhoz vezetett, hogy a kínaiak az
interneten "Oroszország soha nem volt megbízható" címke alatt egyre több
kritikát fogalmaztak meg Oroszországgal szemben.712 Amikor világossá vált,
hogy a nyugati légicsapások valójában részleges érintettséget jelentenek a
válságban, és amikor az orosz arbitrázsjavaslatot elutasították (a Nyugat a
"rendszerváltást" választotta a Kadhafival való megegyezés helyett),
Moszkva ismét megváltoztatta álláspontját. Oroszország csatlakozott
Kínához, hogy együttesen ellenezzék a további légicsapásokat, és a Nyugatot
manipulációval
és
a
határozat
félreértelmezésével
vádolják.
Természetesen1973.713 az orosz reakciónak semmi köze nem volt a
nemzetközi közösséggel való törődéshez - ez egyszerűen bosszú volt azért,
hogy félreállították Líbia jövőjének kijelöléséből. A líbiai konfliktus
utóhatásai két év múlva, 2013-ban váltak világosan láthatóvá, amikor a szíriai
konfliktus idején Moszkva és Peking, a líbiai rossz tapasztalatokra
emlékezve, bemutatott egy
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M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 123.
Yu Bin, Between Geo-Economics and Geo-politics, "Comparative Connections", vol. 12,
no. 3.

710 Biztonsági tanácsi határozat 1973, ENSZ sajtóközlemény, 17.03.2011.
711 Oroszország és Kína összefog a NATO líbiai hadjárata ellen, Forbes, 2011.05.17.
712 Yu Bin, Két évforduló politikája, "Comparative Connections", vol. no12,. 2.
713 Rövid háború, hosszú árnyék: A líbiai2011 kampány politikai és katonai öröksége, Royal
United Service Institute Report 2012.

131

sokkal határozottabb álláspontot képvisel Aszad elnök támogatásában. 714
Koncepcionálisabb alapon, a nyugati beavatkozás után "Oroszország és Kína
következetes politikát fogadott el, amely arra irányul, hogy megakadályozza
a nyugati beavatkozás minden formáját az arab forradalmakban; Oroszország
és Kína szerint a nemzetközi közösségnek "konstruktív segítséget" kell
nyújtania a forradalmi zavargásokban szenvedő államoknak". 715
Oroszország nem tudott megegyezni Kínával a gázkérdésben - a két fél
nem tudta rögzíteni az árat sem Hu Csin-tao 2011. júniusi moszkvai
látogatása során, sem Putyin októberi pekingi látogatása során (2011ez volt
az egyetlen külföldi látogatása a választási kampány idején). Az ár maradt a
legfontosabb akadály. A Gaz- prom az EU-stílusú árat követelte, Peking
sokkal olcsóbbat akart. Kína álláspontját a közép-ázsiai gázvezeték
megnyitása keményítette meg. Oroszország és Kína a Daqing-ági olajvezeték
árában sem tudott megegyezni. Másrészt Putyin látogatása alatt írták alá a
"gazdasági mod- ernizáció" első memorandumát.716 Moszkva jelezte, hogy
"technológiát kíván beszerezni Kínától olyan területeken, mint a
nagysebességű vasúti közlekedés, a hajóépítés és az alternatív
energiaforrások"; A kérdés, hogy "Oroszország erőfeszítései Kína
modernizációs folyamatának ösztönzésére" a kínai sikerek valódi elismerését
jelentik-e, vagy pedig "jelzés a Nyugat felé, hogy a nyugati országoknak nem
kell a technológia és a tőke kizárólagos forrásának lenniük", nyitva maradt. 717
A 2011-es év az orosz Duma parlamenti választásokkal (december 4.) és
tüntetésekkel zárult, amelyek (még) nem veszélyeztették Putyin hatalmát. A
kínai reakció általában nyugodt volt: Peking egyszerűen csak gratulált
Putyinnak a győzelemhez.718

9.

Az USA ázsiai orientációja és annak hatása a kínai-orosz
kapcsolatokra

Kína, amelyet az USA Ázsia felé való fordulása fenyeget, erőteljesen2011,
elkezdte megakadályozni azt - ez különösen igaz a kínai vezetők ötödik
generációjára.719 A kínai-orosz viszonylatban az amerikai pivot egy fontos
dolgot jelentett: befolyásolta, elmélyítette és felmelegítette a Moszkva és
Peking közötti politikai kapcsolatokat. Ez a lehűlő orosz-amerikai
kapcsolatoknak is köszönhető. Oroszország számára "amint a reset kezdte
elveszíteni a geopolitikai egyensúlyozás régi2011, szokásainak lendületét...
714
715
716
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Líbia, bal lábbal előre 09.09.2013.
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visszatért; a Washingtonnal való nehézségek hagyományos kapcsolata, amely
egyenlő a Pekinggel való szorosabb elkötelezettséggel, újra megjelent." 720
Így "a többi feltűnésmentes elhalványulása egybeesett a Kína-USA kapcsolat
fokozatos romlásával (...) gyakorlatilag Oroszország és Kína egy oldalon
találta magát az USA-val szemben", így Kína és Oroszország "'egyesült az
asszertivitásban'".721
Ezúttal Kína volt az, aki ezt a közeledést kezdeményezte - Washington
által délről és keletről veszélyeztetve, Kína északról akarta biztosítani magát.
Az amerikai tényező tehát ismét befolyásolta a kínai-orosz kapcsolatokat.
Mos- cow és Peking egyesült ellenállásban állt szemben Washington
politikájával: "számíthattak egymás "pozitív semlegességére"; Oroszország
és Kína tartózkodott attól, hogy nemzetközi fórumokon bírálják egymást, és
támogassák Washington álláspontját".722 Ami azonban fontos, hogy a
politikai közeledés nem jelentett kínai gazdasági engedményeket. Végül
ennek az új közeledésnek az eredményei nem egyből kezdtek világosan
láthatóvá válni. Mielőtt ezek megvalósultak volna, a két félnek belpolitikai
problémákkal kellett foglalkoznia.
2012 nehéz év volt az orosz és a kínai vezetés számára egyaránt. A 2012.
március 4-i választások után győztes Putyinnak tömeges tüntetésekkel kellett
szembenéznie (Alekszej Navalnij vezetésével, aki az ESZPO hivatali
visszaélések elleni korrupcióellenes kampánya után vált népszerűvé). A kínai
vezetést viszont a Bo Xilai-ügy - egy politikai és bűnügyi botrány - rázta
meg.
Ezek a politikai viharok nem befolyásolták a kétoldalú kapcsolatokat. A
2012-es év Oroszország és Kína számára politikailag februárban4 kezdődött,
amikor Moszkva és Peking közösen megvétózta az ENSZ Biztonsági
Tanácsának határozatát, amely Bassár el-Aszad szíriai elnök lemondását
követelte.723 Ezzel egyidejűleg Oroszország és Kína különmegbízottakat
küldött Szíriába, megtörve Damaszkusz diplomáciai elszigeteltségét.
Oroszország és Kína Szíriával kapcsolatos álláspontja megmutatta, hogy ezek
az országok hogyan tanulták meg az "arab tavasz" leckéjét: Moszkva és
Peking e politikáját "közvetlenül a líbiai tapasztalatok alakították, ahol
Oroszország és Kína hatalmas veszteségeket könyvelhetett el a Nyugattal
szembeni túlságosan békülékeny megközelítésük miatt". 724
Putyin 2012. márciusi újraválasztásakor Peking, mint általában, elfogadta
a valóságot: Hu Csin-tao gratulált Putyinnak, és hangsúlyozta, hogy Kína
"határozottan támogatja Oroszországot abban, hogy saját fejlődési útját a
nemzeti sajátosságainak megfelelően válassza meg".

720 B. Lo, Russia and The New World Disorder..., p. 142.
721 Marcin Kaczmarski, Oroszország és Kína kapcsolatai..., 126127. o. 722 Ibid., 128. o.
723 A Biztonsági Tanács nem fogadta el a Szíriáról szóló határozattervezetet, mivel az Orosz
Föderáció és Kína megvétózta az Arab Liga javasolt béketervét támogató szöveget, ENSZ
Biztonsági Tanács 04.02.2012.
724 Yu Bin, Succession, Syria and the Search for Putin's Soul, "Comparative Connections"
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feltételek"725, ami egyértelmű célzás volt a nyugati tiltakozásokra. A kínai
elismerést még jobban bizonyította Li Keqiang miniszterelnök-helyettes
moszkvai látogatása (2012. április 26-30.); Li volt az első külföldi méltóság,
aki újraválasztása után meglátogatta Putyint. Ez a találkozó nagyon érdekes
lehetett: "Putyin leírása szerint Li szemébe nézett, és gondosan jegyzetelt,
miközben Li megjegyzéseit hallgatta, amit Putyin korábban soha nem tett
más méltóságokkal való találkozói során. A Li-Putyin megbeszélés egy
óráról legfeljebb két órára nyúlt; Li állítólag Konfuciusz szavait idézte: "Az
ígéreteket be kell tartani, a tetteket pedig végre kell hajtani". '"726 Li Keqiang
látogatására a Sárga-tengeren tartott közös tengeri hadgyakorlat (2012. április
22-27.) idején került sor - ez volt a legnagyobb kétoldalú hadgyakorlat, és Kína számára - a legnagyobb bármely külföldi haditengerészettel folytatott
gyakorlat.727 Az általuk közvetített üzenet szigorúan politikai volt, arról nem
is beszélve, hogy ezek csak kínai-orosz állami gyakorlatok voltak; ezek a
következmények Putyin júniusi kínai látogatása után felerősödtek
(2012Putyin harmadik elnöki ciklusában meglehetősen későn, csak negyedik
országként látogatott Kínába) - a közös nyilatkozatban mindkét fél a katonai
együttműködést hangsúlyozta.728
Júliusban 162012,incidens történt a Japán-tengeren - az orosz Bor- der
Guard hajó "Dzerzhinsky" lefoglalta a kínai hajót a vádak szerint...
az orosz felségvizeken folytatott orvvadászat elleni küzdelem. A kínai MFA
emiatt "mélységes elégedetlenségét" fejezte ki729, de a két félnek sikerült
eltussolnia ezt az incidenst, így az nem követte a 2009-es New Star példáját,
és nem rontotta a kínai-orosz kapcsolatok hangulatát.
A nyarat a Senkaku/Diaoyu-szigetekkel kapcsolatos kínai-japán viták
2012jellemezték, amelyek a nacionalizmus kitöréséhez és tömeges
tiltakozásokhoz vezettek Kínában. Hasonló történet, bár kisebb léptékben,
történt a Takeshima-Dokdo feletti japán-dél-koreai vitákkal is. A szigetkérdés
- amely 2012-ben Ázsiában az első számú volt - még nem befolyásolta a
kínai-orosz kapcsolatokat. Egy másik esemény azonban hatással volt rájuk,
amely globálisan kissé háttérbe szorult, de Oroszországban észrevették: a
"Xuelong" (Hósárkány) kínai hajó áthaladása a Jeges-tengeren. A "Xuelong" volt az első kínai hajó, amelyik ezt megtette - ez szimbolizálta Kína
egyre erősödő
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érdeke az Északi-sarkvidék (a természeti erőforrások kiaknázásának és az új
közlekedési útvonal - az Északi tengeri útvonal - használatának
szükségessége miatt)730; ezért nevezte magát Kína "sarkvidékközeli
államnak".731 Kína lépéseit gyorsan tudomásul vették Moszkvában, amely
számára az Északi-sarkvidék a maga erőforrásaival és tengeri szállításával a
politikai tevékenység732 egyik legfontosabb területévé vált. Oroszországnak
nem tetszettek a kínai próbálkozások, hogy beszálljanak a "nagy játszmába az
Északi-sarkvidéken".733 Amikor a Xuelong átlépte az északi tengeri
útvonalat, Oroszország tengeri gyakorlatokat kezdett ebben a régióban.
Egészen véletlenül, pontosan akkor, amikor a kínai jégtörő átkelt a Szahalin
melletti szoroson, Oroszország úgy döntött, hogy teszteli, működnek-e hajó
elleni rakétái.....734
2012 második felében a kínai-orosz kapcsolatok legnagyobb
nyilvánosságot kapott eseménye a vlagyivosztoki APEC-csúcstalálkozó volt.
Putyin a KNK elnöki posztjáról távozni készülő Hu Csin-taót tette meg az
APEC-csúcstalálkozó első felszólalójának, és az első vezetőnek, aki külön
találkozón találkozott Putyinnal. Hu a maga részéről "tisztelt régi barátjának"
nevezte Putyint, 735és a kínai-orosz kapcsolatokat olyan feladatok
felvázolásával foglalta össze, mint "a kölcsönös stratégiai bizalom
elmélyítése", vagy "a beruházásokban való együttműködés a kétoldalú ökonomikus kapcsolatok mennyiségének és minőségének emelése érdekében",
ami a kínai-orosz kapcsolatok elégedetlenségeként és annak javítására való
felhívásként értelmezhető.736 Wen Jiabao miniszterelnök is elbúcsúzott
Oroszországtól utolsó moszkvai útjával (2012. december 6-7.). Ismét a
gazdasági kapcsolatok fejlesztésének szükségességét hangsúlyozta, ami azt
jelentette, hogy a kínai fél nem teljesen elégedett velük.737

10. Xi Jinping és a kínai-orosz kapcsolatok intenzívebbé válása
A kínai vezetésben bekövetkezett változások nem vezettek az Oroszországgal
kapcsolatos kínai politika lényeges változásához. Xi Jinping az asszertív
külpolitikájával

730 A. Gushin, Understanding China's Arctic Policies, "The Diplomat",
14.11.2013.731What Is China's Arctic Game Plan? , "The Atlantic", 2013.05.16.
732 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
года 2020и дальнейшую перспективу [Az RF kormányzati politikájának alapelvei Arctikában a 2020-tól kezdődő időszakban] Совет Безопасности Российской Федерации.
Hivatalos honlap, 2008.09.18.
733 Wo-то in Китарктике. Пекин подбирается к полярным богатствам [Valahol a
Csinoartikában. Kína megpróbálja elvenni a sarkvidéki gazdagságot], Lenta.Ru,
2013.06.14.
734 F. Hill, Kettőből álló banda. Russia and Japan Make a Play for the Pacific, "Foreign
Affairs" 27.11.2013.
735 Встреча с Председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао [Találkozó
a KNK elnökével, Hu Jintaóval], Kremlin.ru, 2012.09.07.
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Yu Bin, Tales of Different 'Pivots' "Comparative Connections", 14. kötet, 3. sz.
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a "kínai álom" zászlaja alatt de facto folytatta a korábbi politikát Moszkvával
szemben, bár a politikai kapcsolatokat elmélyítette, és a nyilvánosság előtt
szívesebben "adta Moszkva arcát". Ez azonban nem terjedt át az ökonomikus engedményekre.
Xi első moszkvai látogatása során (amelyet 2013. március 22-én tett útban
Afrikába) mindkét fél hangsúlyozta szoros kapcsolataikat. Az oroszok nagyra
értékelték ezt a gesztust: sok fanfár és ünnepélyes hang hangsúlyozta
Oroszország nagyhatalmi státuszát.738 Mindez arra szolgált, hogy elfedje azt
az alapvető tényt, hogy Hszi útja nem volt más, mint a kínai protokoll válasza
Putyin tavalyi útjára. Ennél is fontosabb, hogy Xi útban Afrikába - a
legfontosabb úti céljához - ment Oroszországba.739 A kínaiak így mutatták
meg diplomáciai ügyességüket - Xi afrikai látogatását oroszországi útjával
leplezték; gei mianzi - "arcot adtak" - Moszkvának, és jelzést küldtek a
Nyugatnak.
Mindazonáltal természetesen a látogatás nagyon fontos volt. A látogatás
tele volt megbeszélésekkel20, amelyek témák széles skáláját ölelték fel,
főként politikai és öko- nomikus kérdésekben - a felek a gazdasági szféra
fejlesztésének módjáról vitatkoztak; ez tükröződött a "közös nyilatkozatban",
amely markánsan megfogalmazta "a magas szintű politikai kapcsolatok
kézzelfoghatóbb előnyökké való átalakításának stratégiai feladatát mindkét
fél számára".740 Oroszország, amely már régóta "arra törekszik, hogy
szilárdabb gazdasági alapot teremtsen a Pekinggel való kapcsolatának", még
mindig nem talált "valódi okot az elégedettségre ezen a téren" - "bár a
kereskedelem volumene nőtt (...) annak szerkezete még mindig kedvezőtlen
Oroszország számára, amely szinte kizárólag nyersanyagokat exportál
Kínába, és cserébe feldolgozott termékeket importál". 741 A csúcstalálkozón
35 megállapodást és memorandumot írtak alá - némelyik fontos (a bankokról
és az energiáról, beleértve azokat a dokumentumokat, amelyekkel az
Oroszországba irányuló energiaellátás zökkenőmentessé válik; a
memorandumok többségét kínai bankok finanszírozták, ami azt jelentette,
hogy Kína beleegyezett az orosz olaj és gáz előlegének kifizetésébe);
némelyik kevésbé fontos, ha nem is szinte humoros (a költöző madarak
védelméről vagy a nyúlpanírozásban való együttműködésről). 742 A lenyűgöző
számú

738
739
740

741

Заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров [Nyilatkozatok a
sajtó számára az orosz-kínai tárgyalások után], Kremlin.ru, 2013.03.22.
China's Leader Tries to Calm African Fears of His Country's Economic Power, "The New
York Times", 2013.02.25.
Cовместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о
взаимовыгодном сотрудничестве и углублении kapcsolatok всеобъемлющего партнёрства и strategческого взаимодействия [Joint Declaration of RF and PRC on Mutually Comfortable Cooperation and Deepening of All-Encompassing Partnership and
Stra- tegic Colaboration], Kreml.ru, 2013.03.22.
A kínai vezető Moszkvában: geopolitikai harmónia, mérsékelt előrelépés az energetikai
együttműködésben, OSW, Varsó, 2013.03.27.
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megállapodások, "a legtöbbjük csak keretmegállapodás vagy nem kötelező
erejű együttműködési megállapodás volt".743
A kínai-orosz csúcstalálkozó másik fókuszában a globális ügyek álltak.
Kína számára "a világrendet az egymásrautaltság és az instabilitás jellemzi
(...) számos riasztó jel: az USA Ázsia felé fordulása, a koreai válságok, a
feszültségek a Kelet- és Dél-kínai-tengeren, az afganisztáni helyzet körüli
bizonytalanságok, az iráni atomprogrammal kapcsolatos nézeteltérések,
valamint az egyre mélyülő szíriai polgárháború (...) Az Oroszországgal való
kapcsolatok normalizálása a stabilitás szigete az egyre kaotikusabb
helyzetben".744 Ezért a közös nyilatkozatban mindkét fél az "egyenlőség
elvein", illetve a "kölcsönös bizalmon" alapuló "új típusú nagyhatalmi
kapcsolatokat" hangsúlyozta.745 Az ehhez hasonló mondatok célja teljesen
világos volt: "teljes politikai összhangot demonstrálni a globális és regionális
kérdésekben Oroszország és Kína között, annak érdekében, hogy a két ország
pozíciója megerősödjön az Egyesült Államokkal, és Oroszország esetében
Európával szemben is".746
Az 1990-es években és a 2000-es évek elején a kínai-kínai kapcsolatokra
oly jellemző magabiztos retorika visszatérése az USA Ázsia felé
fordulásához kapcsolódott. Ezzel a kihívással szembesülve Kína nyilvános
közeledést szervezett Oroszországhoz, amit Xi látogatása mutatott meg a
legjobban: "Kína úgy érzi, hogy az Egyesült Államokkal való összeütközés
elkerülhetetlen, ezért az Oroszországhoz való közeledés révén hivatalosan is
szövetségessé válik".747 Orosz és kínai kommentátorok a per- sonális
kapcsolati tényezőt hangsúlyozták - Xi és Putyin állítólag közös nyelvet
találtak, Putyin pedig figyelemre méltó gesztusokat tett Xi felé (Putyin
állítólag nyolc egymást követő órán át kísérte Xi-t Moszkvában, ami az orosz
protokollban példátlan, és meghívta Xi-t, mint első külföldi államfőt, hogy
látogassa meg az orosz védelmi minisztériumot és az orosz fegyveres erők
parancsnoki központját). Xi tudta, hogyan kell megnyerni az orosz szíveket a látogatás előtt a sajtónak kiszivárogtatta, hogy felfrissítette orosz
nyelvtudását, sőt, bizalmasai előtt orosz verseket szavalt, míg a látogatás
során a 19. századi orosz filozófust és forradalmárt, Nyikolaj
Csernyisevszkijt idézte.748
A csúcstalálkozót gyorsan elfedték az újabb észak-koreai válságról szóló
információk - Phenjan ismét nukleáris kísérletet hajtott végre. A csúcstalálkozó
alatt Oroszország
és Kína elítélte a tesztet, és támogatta az ENSZ határozatát a 7
743 A kínai vezető Moszkvában.744..
Yu Bin, Pivot to Eurasia...
745 Cовместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о
взаимовыгодном együttműködés...
746 A kínai vezető a...
747 Személyes beszélgetés Fiodor Lukjanovval, Moszkva 27.09.2013.
748 Yu Bin, Pivot to Eurasia...; Путин и Си Цзиньпин сошлись характерами [Putin and Xi
Jinping Share Characters], "Столетие" 24.03.2013; Китайско-кремлевская церемония
[Kína-Oroszország ceremónia], "Коммерсанть" 2013.03.23.; China at crossroads as Xi
takes wheel, "The Sydney Morning Herald", 2014.03.14.
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Márciusban, elítélve ezt a lépést.749 Mindazonáltal mindketten tiltakoztak a
Phenjan elleni további szankciók ellen. Az észak-koreai lépések "diplomáciai
és stratégiai dilemmába" sodorták Oroszországot és Kínát; be kellett
ismerniük, hogy "senki sem tudja befolyásolni Észak-Koreát, még Kína sem
(ez a 21. századi geopolitika új, bátor játéka, amelyben a "garnélarák" ugratja
a "bálnákat""; Moszkva és különösen Peking szemszögéből a legrosszabb az,
hogy "a koreai válságot Japán használja ki, hogy lerázza az USA által
évtizedek óta fennálló alkotmányos korlátokat". 750
2013 nyarán a kínai-orosz kapcsolatokat váratlanul próbára tette az
Edward Snowden-sztori. Kínának konzultálnia kellett Oroszországgal,
mielőtt beleegyezett volna Snowden Hongkongból Moszkvába751 való
repülésébe. Az oroszok ezt a játszmát zseniálisan játszották meg.
Nyilvánosan kimutatták, mennyire elégedetlenek azzal, hogy ilyen
problémájuk van (Putyin nyilvánosan "nem kívánt karácsonyi ajándéknak"
nevezte őt752), négyszemközt pedig örülhettek, hogy egy ilyen hasznos idiótát
kaptak, amely PR-katasztrófa volt az Egyesült Államok számára. A kínaiak
értékelték az orosz ügyességet: (...) a Snowden-ügy orosz kezelését (...)
rendkívül ügyesnek, rendkívül kecsesnek és kifinomultnak minősítették (...).)
szinte hibátlanul lehetővé tette Putyinnak, hogy ezt a problémás ügyet az
USA-val való alkudozás tárgyává - a terhet az orosz nemzeti érdekek
megerősítésének lehetőségévé - változtassa (...) Mindezekért (...) Oroszország
Kína stratégiai partnere és megérdemli Kína tiszteletét, és hogy Kínának még
sokat kell tanulnia Oroszországtól."753
A kínaiak minden bizonnyal abban tanultak az oroszoktól, amiben
utóbbiak a legjobbak - a harcban. 2013 nyarán két közös tömeggyakorlatra
került sor: "Közös tengeri" gyakorlatok és egy másik "Béke misszió". Ezek a
gyakorlatok a Kína és szomszédai között a vitatott szigeteken és a kínai-japán
rivalizálás miatt növekvő feszültségek összefüggésében zajlottak: ahogy egy
kínai kommentátor fogalmazott: "segítene Kínának áttörni a Japán és az
Egyesült Államok által a térségben gyakorolt bekerítésen". 754 A kínaiak még
akkor is felforrósították a hangulatot, amikor öt hajójuk, miután az
oroszokkal közös gyakorlatról visszatérve áthajózott a Szahalintól keletre és
Japántól nyugatra fekvő Soja (La Perouse) szoroson Japán és az USA
válaszul közös tengeri gyakorlatot tartott Hokkaidón, jóval nagyobb
léptékben (az amerikai és japán képességek messze megelőzik a kínaiakat). 755
Ami Oroszországot illeti, ezeket a gyakorlatokat "stabilizáló hatásnak
tekintették a
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a kapcsolatok erősítése mellett; Moszkva (...) lényegében szünetet tartott,
amikor az orosz-amerikai kapcsolatokban sokkal inkább a problémák
dominálnak, mint a világ különböző régióiban elszigetelt együttműködési
pontjaik".756
A közös gyakorlatokra összpontosított közfigyelemnek el kellett volna
terelnie a figyelmet egy másik fontos tényről - a váratlan és az utolsó
pillanatban tartott orosz saját gyakorlatokról a keleti katonai körzetben, a
kínai határon (július 12-20.); a Szovjetunió bukása utáni legnagyobb
gyakorlatokról.757 Ennek a váratlan eseménynek köze lehetett a La Perouseszoroson tartott kínai demonstrációhoz - bár a kínai hajók nemzetközi
vizeken közlekedtek, ez a kínai erődemonstráció az oroszok számára olyan
volt, mint a vörös rongy a bikának.758 Azonnal hadgyakorlatokba kezdtek,
valószínűleg azért, hogy megmutassák a kínaiaknak, hol a helyük. Bei- jinget
csak órákkal a kezdete előtt tájékoztatták a gyakorlatokról, méghozzá normal csatornákon keresztül, noha "a Kínával 1996-ban kötött megállapodás
(Shanghai Agreement on Confidence-Building Measures in the Border Region) szerint Oroszország köteles értesíteni Kínát az orosz-kínai határ 100
km-es zónáján belüli gyakorlatok megkezdése előtt (bizonyos esetekben
napokkal30)"; Peking ugyan bosszús volt, de lenyelte ezt a keserű pirulát,
remélve, hogy a fegyverszerződések véglegesítésre kerülnek.759
2013 második felét a szíriai kérdés uralta. Bashar al-As- sad rezsimje
vegyi fegyvert vetett be augusztus21 ellen, Obama pedig, mivel nem akart
beavatkozni, előbb megpróbálta megszerezni a nemzetközi támogatást, majd
- amikor ez nem sikerült - egy trükköt vetett be: bár nem kellett volna, a
kongresszustól kérte a Szíria elleni támadás engedélyezését; a kongresszus
viszont nem tűzte napirendre a kérdést. A válság során az Egyesült Államok és
más nyugati államok a barikád másik oldalán találták magukat, mint
Oroszország és Kína. Moszkva és Peking többször is blokkolta az ENSZ-ben
az Aszad-ellenes határozatokat, míg Hszi Csin-ping a G20-ak pétervári
csúcstalálkozóján Putyint támogatta. Mos- teh azonban az Aszad-rezsim
globális védelmezőjeként az élre állt - Putyin volt az, aki megakadályozta az
amerikai beavatkozást és Aszad megbuktatását. Kína ismét nagyra értékelte
Putyin tetteit, "kiemelkedő teljesítménynek" nevezve azokat, és azt mondta,
hogy a szíriai válságok azt mutatják, mint Oroszország "fontos
egyensúlyozója a mai világnak".760 Nehéz meglepődni a kínai lelkesedésen:
egy másik ország felhasználása az amerikai globális vezetés
megkérdőjelezésére továbbra is az álmodott forgatókönyv Peking számára. A
kínai elit azonban valami többnek örült: "Putyin Oroszországa nem
gyakorolta a hatalmát, hanem egyszerűen csak geostratégiai ösztönével
reagált egy súlyos helyzetre, amikor egy rövid ablakkal szembenézve

756 Yu Bin, nyári hőség és kínai-orosz stratégiai...
757 Главное - маневры, Газета.Ру.
758 F. Hill, Kettőből álló banda...
759 Yu Bin, Summer Heat...
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a lehetőség"761. Ez az értékelés nem volt meglepő, tekintve, hogy a csíkiak
mindig is csodálták a professzionalizmust, a hatékonyságot és a mesteri
munkát.
Putyin a hatvanadik születésnapján (október 7-én) a Balin megrendezett
APEC-csúcstalálkozón ünnepelte sikereit. A házigazda, Yudhoyono indonéz
elnök gitáron játszott, miközben a Happy Birthdayt dedikálta Putyinnak 762. A
hangulat még meghittebb lehetett a Hszi elnökkel való ünneplés során állítólag innen indult a barátságuk. A vezetők megvitatták a katonai-technikai
együttműködéseket, a fegyvereladásokat és a közös hadgyakorlatokat, Xi
elnök pedig "kapcsolataink gazdag termésének évének" nevezte a 2013-as
évet.763
A gazdag termés nem jelentette azt, hogy az oroszok elvesztették az ázsiai
tevékenységük fokozására vonatkozó reményeiket. Moszkva, tudván, hogy az
"orosz pivot" végső sorsa attól függ, hogy Oroszország függetlenítse magát
Kínától az ázsiai politikában, három lapot tett fel: Japán, Vietnam és DélKorea. Japánnal minden a politikai olvadás irányába látszott menni, de az
ukrán válság ezt lehetetlenné tette. Vietnámmal úgy végződött, mint mindig csak fegyvereladás (Hanoi még mindig ellenzi az orosz haditengerészet
visszatérését). Ami Dél-Koreát illeti, Park Guen-Hye elnök (akit mostanra
vád alá helyeztek) nem fogadta el a Koreán túli beruházásokra vonatkozó
orosz javaslatokat.764 Bár Oroszország megpróbált elhatárolódni Kínától, ez
eddig nem sikerült. Oroszország ázsiai pozíciója továbbra is gyenge. Még az
olyan jótékony lehetőség sem segített Moszkvának, mint az USA Ázsia felé
fordulás - sőt, még a mozgásterét is csökkentette: "Eddig Moszkva nem
épített ki tartós politikai vagy gazdasági kapcsolatokat a térség egyetlen más
országával sem, így a jelenlegi egyensúlytalanság helyreállítására irányuló
tervei nem voltak többek üres politikai nyilatkozatok sorozatánál (...).)
Oroszország Kínához fűződő gazdasági kapcsolatait nem ellensúlyozzák
hasonló kereskedelmi megállapodások más regionális partnerekkel"; továbbá
"Moszkva arra irányuló törekvéseit, hogy jelentősebb nemzetközi szerepet
vállaljon a régióban, az ország belső problémái, különösen az Oroszország
Távol-Keletén jellemző gazdasági alulfejlettség akadályozzák" - mindezek
arra engednek következtetni, hogy "Oroszország továbbra is kisebb
szereplője a régió politikai és gazdasági rendjének, és kicsi a valószínűsége
annak, hogy Moszkva javára jelentős változások történjenek." 765 Ezért inkább
Kína használja fel Oroszországot az USA-val folytatott kínai játszmákban,
mintsem Moszkva játssza ki az amerikai pivotot Kína ellen.
A Kínával való rejtett verseny egy sokkal fontosabb, rejtett verseny volt
kialakulóban.
régió Oroszország számára - Közép-Ázsiában. Moszkva kezdetben szkeptikus
volt Xi

761 Ibid..
762 SBY 'Boldog születésnapot' énekel Putyinnak, "The Jakarta Post", 08.10.2013.
763 A kínai és az orosz elnök idén ötödik alkalommal találkozik, "China Daily" 2013.10.08.
764 Szöul óvatos Putyin távol-keleti fejlesztési törekvéseivel kapcsolatban, "The Wall Street

Journal Asia"
13.11.2013.
765 M. Kaczmarski, Russia's turn towards Asia: more words than actions, OSW, Varsó,
09.10.2012.

140

Jinping kazahsztáni látogatása során bejelentett Új Selyemút Gazdasági
Övezetét.766 Bár Kína Közép-Ázsia-politikájával kapcsolatban azt hirdette,
hogy "elutasítja az imperialista mentalitást", és "normális, mindenki számára
előnyös cserére törekszik" másokkal", ez nem volt meggyőző, nemhogy
Moszkva számára. Azonnal jött a reakciója: Igor Morgulov külügyminiszterhelyettes kijelentette, hogy "Oroszország és Kína nem verseng a közép-ázsiai
befolyásért", és hozzátette, hogy "kínai barátaink elismerik azt a
hagyományos szerepet, amelyet országunk továbbra is játszik ebben a regióban, így nem látunk semmilyen regionális rivalizálási problémát". 767 Ezt a
bejelentést a klasszikus szovjet módon - rebours - kell értelmezni: minél
inkább elutasítja a hivatalos nyilatkozat a rivalizálást, annál inkább
bizonyítja, hogy ez a rivalizálás jól van és él. A szavakat tettek követték:
orosz nyomásra Kirgizisztán elutasította a kínai vasút ötletét, ami azt
jelentette, hogy "Moszkva, miután elvesztette monopóliumát a közép-ázsiai
gázexport felett, nyilvánvalóan meghúzta a vörös vonalat Közép-Ázsiában,
hogy elhárítsa Kína vasúti projektjeit".768
A rejtett közép-ázsiai verseny nem befolyásolta a kétoldalú kapcsolatokat 2014 eleje nagyon jó volt a kínai-orosz kapcsolatok szempontjából.
Kezdődött azzal a bejelentéssel, hogy Hszi Csin-ping - a kínai elnöki tisztség
első elnökeként - részt vesz a szocsi olimpia megnyitó ünnepségén. Jelenléte,
Shinzo Abe japán miniszterelnökkel együtt, politikailag megmentette a
csúcstalálkozót Oroszország számára - a nyugati vezetők távolmaradása miatt
a szocsi olimpia "a közelmúlt történelmének minden más játékánál jobban
politizált".769
Kínai szemszögből nézve az Oroszországgal szembeni nyugati kritika,
"amikor még nem voltak nagyobb problémák", azt mutatta, hogy "a Nyugat
önző, szűklátókörű és másokkal szemben kevéssé toleráns" (...) Talán "a
Nyugat így próbálta meg a "végelszámolást" Putyinnal rendezni a Szíriával és
a Snowden-üggyel kapcsolatos nem segítőkész viselkedése miatt".770 A
nyugati diplomáciai "kvázi-bojkott" még fontosabbá tette a kínai és japán
jelenlétet.771 Hszi szo- csi látogatása volt a második az elnökké válása után ezúttal Hszi azért tette ezt, hogy "megmentse Putyin arcát". Találkozójuk
során a vezetők megállapodtak a második világháború befejezésének
évfordulója közös megünnepléséről (célzás Japánra), Xi pedig "meghívta"
Putyint, hogy csatlakozzon az "Új Selyemút gazdasági övezethez". Ez
egyértelmű üzenet volt: nyilvános támogatás Oroszországnak (Xi Szocsiba
érkezése), cserébe a közép-ázsiai kínai politika és Peking Japán-ellenes
politikai múltjának elfogadásáért. Nehéz megmondani, hogy az ajánlatot
elfogadták-e, mert hamarosan beárnyékolta az ukrán válság.

766 Xi Jinping elnök fontos beszédet mond és javasolja a Selyemút öko- nomikus övének
kiépítését a közép-ázsiai országokkal, MFAPRC, 2013.09.07.
767 Yu Bin, Putyin dicsősége és Hszi álma "Összehasonlító kapcsolatok" köt. nem15,
Ibid3.768.
769 D. Trenin, Szocsi: Carnegie Center Moszkva, 27.01.2014.
770 Yu Bin, "Western Civil War" Deja Vu?", "Comparative Connections", vol. no16,.1. 771
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11. Az ukrán válság és a kínai-orosz kapcsolatok
Az ukrajnai drámai események egy másik tényezőt jelentettek a kínai-orosz
kapcsolatokban. A válságban Kína álláspontja alapvető fontosságú volt
Oroszország számára. Kína "kedves (vagy jóindulatú, vagy szimpatikus, vagy
baráti) semlegességet" tartott Moszkvával szemben. Peking kegyének
fenntartása és mindenekelőtt "a stratégiai hátország biztosítása" érdekében
Vlagyimir Putyin 2014 májusában hatalmas gázszerződést kötött Kínával.
A tüntetések kezdete óta Kína távolságtartó volt, sőt az egész helyzetet
úgy kezelte, mint egy potenciális lehetőséget a maga számára. A helyzet
februári drámai romlása azonban 2014Kínát kellemetlen helyzetbe hozta Peking számára mind a Nyugattal, mind az Oroszországgal való kapcsolatok
nagyon fontosak. Kínai szempontból nem szabad egyik oldal mellé sem állni,
és semlegesnek kell maradni, ameddig csak lehet. A Krím orosz annektálása
Pekinget meglepetésként érte - ez az orosz akció azt eredményezte, hogy
Peking "ukrán csapdába" esett. Az, ahogyan Peking kikerült a csapdából,
ismét bizonyította a kínai diplomáciai képességeket. A környező
konfliktusban Peking úgy döntött, hogy manőverezik, nem foglal állást és
nem bújik Oroszország mögé. Kínai szempontból az "ukrán dilemmából" a
legjobb megoldás a "tanult ambivalencia", sőt a "stratégiai ambivalencia"
volt.772
A kínai semlegesség kézzelfogható bizonyítéka volt, hogy Peking
tartózkodott az ENSZ Biztonsági Tanácsában a krími népszavazás elítéléséről
szóló szavazáson (ezt Oroszország megakadályozta). Stratégiájának
megfelelően Kína a válság kezdeti szakaszában az oldalvonalon álló és a
folyamatban lévő konfliktust figyelő játékos pozícióját foglalta el - ahogy a
kínai szabály mondja: zuo shan guan hu dou, ami annyit tesz: "Egy dombon
ülve nézni két tigris harcát". Ez a káosz benyomása miatt volt lehetséges: a
következő kínai közlések ahelyett, hogy tisztázták volna, kevesebb fényt
derítettek a kínai álláspontra, ami összhangban volt a pekingi szándékkal. 773
Az ukrán válság kialakulásával, és mindenekelőtt a nyugati szankciók
hatására azonban a kínai semlegesség "kedves újdonsággá" változott
Oroszországgal szemben.
Ez több okból is történt. Először is, a kínaiak megvalósították a másik
maximájukat, ami a mi "oszd meg és uralkodj" kínai megfelelője - yi yi zhi yi,
ami nagyjából annyit tesz: "oszd meg és uralkodj": "harcolj egyik barbárt a
másikkal". Ebben a konkrét esetben ez a gyengébb - tehát Oroszország támogatását jelentette, de nem annyira, mint a Nyugat ellenkezését. Peking
szempontjából az orosz akció nem volt dicséretes, de kevésbé volt káros,
mint a Majdan amerikai támogatása (amelyet nyugati vezetésű
összeesküvésnek tartottak, amely megdöntötte a törvényes
772 D. Cohen, China Maintains Studied Ambiguity On Ukraine As Russia Claims 'Concordance
Of Views', "China Brief", Volume XIV, Issue 5, March 7, 2014; Yu Bin, "Western Civil
War"...
773 R. Pyffel, Siedem powodów....
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kormány, hasonlóan a "színes forradalmakhoz"). 774 A Krím orosz
annektálása, tehát a területi sérthetetlenség megsértése végül is a kisebbik
rossz volt, mint a Majdan hatalomátvétele, egy törvényes kormány
megdöntésének eredményeként. Kína támogatta Oroszországot, de
érezhetően azért, hogy elnyerje Oroszország "háláját" (és megerősítse magát
Moszkvával szemben), és nem jelentősen, hogy ne rontsa a Nyugattal való
kapcsolatokat. Kína "Ukrajna stabilitását, gazdasági fejlődését és társadalmi
harmóniáját" szorgalmazta; a kulcsszó, ami hiányzott ebből az állításból, a
"szuverenitás" volt.775 Ez azért volt jellemző, mert Kína általában a
szuverenitás védelmében szokott kiállni, azonban ebben a pillanatban a
"szuverenitás" per- szisztálása Kínát a nyugati oldalra helyezné, méghozzá a
"nemzet önrendelkezési jogára" hivatkozó Oroszországgal szembeni oldalra.
Az Oroszország felé való enyhe hajlás következő oka belső természetű volt.
Az ukrajnai helyzet befolyásolta a kínai képzeletet: a káosz, az irracionalitás
és a szélsőséges érzelmek bukáshoz és széthulláshoz vezető víziója
tökéletesen 776beleíródott a kínai politikai kultúrában a káosz (luan)
legnegatívabb archetípusába - a lehető legrosszabb forgatókönyv, amelyet
csak egy erős hatalom tud visszatartani. Amikor Ukrajnát figyelték meg, a
kínai politikai elit lelki szemei előtt ezt a forgatókönyvet látták saját
országukban, ha a KKP hatalma megbukik. Egy ilyen helyzetben a kínai elit
természetes reakciója az volt, hogy azt a pártot támogassa, amelyik reményt
nyújtott a helyzet megnyugtatására és a béke megteremtésére önkényes
módszerekkel (ilyen helyzetben minden megengedett). A kínai elit számára
ez elsősorban Oroszország volt.
Peking "kedves semlegessége" orosz hálával találkozott, ha nem is
mondhatnánk, hogy
lelkesedéssel. Putyin érzelmes hangon köszönte meg Kínának a
támogatást.777 Úgy tűnik, hogy az orosz reakció egyrészt politikai számítás
volt (a kínai támogatást fontosabbnak mutatta, mint amilyen a valóságban
volt), másrészt pedig a pszichológiai tényező fontosságának bizonyítéka az
orosz politikában: Az oroszok, akik gyakran a szélsőségekkel operálnak, úgy
érezték, hogy az úttörő pillanatban a kínaiak őket támogatták. A kínai
álláspont azonban elsődlegesen saját érdekeinek visszafogott számításából
fakadt. A Nyugat és Oroszország közötti korlátozott konfliktus Peking
számára előnyös volt és még mindig az. A válság Európához kötötte az USAt, ugyanakkor (legalábbis részben) elterelte a figyelmüket az ázsiai-csendesóceáni térségről. Ráadásul a taoizmus érvelése szerint, amelyben még a
lehető legrosszabb helyzetben is lehet pozitív hangsúlyokat találni, Kína
előnyt látott a Krím orosz annektálásában. A félsziget okos sei- zreálása
érdekes, és lehetséges casus-t teremtett a jövőre nézve.
774 M. Kaczmarski, Oroszország-Kína és a
Nyugat.775.. Yu Bin, "Nyugati polgárháború"...
776 Liu Zoukai, Ostrożne zaangażowanie [Egy óvatos elkötelezettség]; a lengyel média számára
készített, még nem publikált cikk.
777 Обращение Президента Российской Федерации[FR President's Adress], Kremlin.ru,
18.03.2014.
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Tajvanért és a dél-kínai-tengeri vitákban.778 A válság mindenekelőtt a kínai
pozíciót erősítette, éppen ellenkezőleg, mint Oroszország esetében leszűkítette Oroszország stratégiai mozgásterét ("garantálta, hogy
Oroszország hosszú ideig Kína biztonságos és stratégiai hátországa lesz"). 779
Ráadásul a nyugati szankciók olyan helyzetet eredményeztek, amelyben
orosz szempontból Kína jelentősége nőtt, mivel Kína az egyetlen fontos
világgazdaság, amely nem csatlakozott a szankciókhoz. Ez azt eredményezte,
hogy Oroszország nagyobb mértékben függött Kínától, mint független
finanszírozási forrástól: "A kínai kifejezés erre a xingzai lehuo, vagyis a
mások szerencsétlenségében való gyönyörködés (németre néha
Schadenfreude-nak fordítják). Az általa kifejezett együttérzés ellenére Kína
valószínűleg úgy érzi, hogy az ukrajnai szenvedések miatt jobban jár." 780.
A válság visszahatásai minden bizonnyal megerősítették Kínát
Oroszországgal szemben, ami Vlagyimir Putyin 2014. május 19-20. között
Sanghajban tett látogatása során tökéletesen nyilvánvalóvá vált. Bár a
látogatást már korábban előkészítették, annak időpontja egybeesett az ukrán
válsággal, ami azt eredményezte, hogy a geopolitika teljes árnyékot vetett a
találkozóra - Moszkva számára fontos volt, hogy ezt a találkozót a
kapcsolatok fordulópontjaként, az "orosz Ázsia felé fordulás" valódi
kezdeteként tüntessék fel. Ennek a fordulatnak a szimbóluma és a látogatás
legfontosabb pillanata természetesen a gázszerződés aláírása volt.
Putyin több okból is politikailag meggyengülve érkezett a
csúcstalálkozóra. Elsősorban Ukrajna miatt - a nyugati szankciók után Putyin
meg akarta mutatni, hogy "Oroszország nincs egyedül", és hogy valahol
máshol is van egy-két fontos partnere: "Putyinnak az volt a legfontosabb,
hogy jelezze az Egyesült Államok és Európa felé, hogy Oroszország
stratégiailag független, nem hagyja magát megfélemlíteni a szankciók
bevezetésével, és erős barátokkal rendelkezik".781 Oroszország tehát sokkal
inkább akarta ezt az alkut, mint Kína. Az orosz pozíció azonban a hosszú
távú gazdasági okok - a palagázforradalom, az LNG növekvő jelentősége a
világban, valamint az Oroszországtól való függőség csökkentésére irányuló
európai tervek megélénkülése - miatt is gyengült. Mindezek a tényezők az
energiaszállítók (Oroszország) és a fogyasztók erőviszonyait az utóbbiak
javára változtatták meg.782
Peking kihasználta a fölényét. Először is "kivárta" Putyint: az első napon
nem értett egyet az orosz feltételekkel, és ellenőrzött szivárgásokat küldött az
újságoknak, hogy a szerződést nem fogják megkötni. Putyin annyira
kétségbeesett, hogy még Jiang Zemin támogatását is kérte. A kínai fél
kemény alkut kötött és ragaszkodott hozzá: alacsony árat (kb. 350-380 USD
1000 m3 -ért vis-à-à778
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D. H. Paal, How Does the Ukraine Crisis Impact China, Carnegie Center Moscow,
24.03.2014.
D. Trenin, Oroszország-Kína. Az orosz liberálisok bosszúja, Carnegie Center, 19.05.2014.
D. H. Paal, How Does the Ukraine Crisis Impact China, Carnegie Center Moscow,
2014.03.24.; E. Rumer, Kína a győztes, Carnegie Center Moszkva, 16.06.2014.
B. Lo, Russia and The New World Disorder..., 142. o.
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vis orosz ajánlat USD400), és mindenekelőtt a Szibériába és az orosz TávolKeletre783 irányuló energetikai beruházások. A gázvezeték kínai adósságra
épül - az ár- és díjmechanizmus úgy van kialakítva, hogy a kínaiak de facto
fizetik az infrastruktúrát - és felelősek is lesznek érte. Ez óriási befolyási
lehetőségeket biztosít Kínának Szibériára - Kína fejlődésének
nyersanyagbázisává alakítja át.
A fanfárokkal teli csúcstalálkozó két napig tartott, és hatalmas politikai
demonstráció volt. Összefüggött a közelben zajló kínai-orosz manőverekkel.
A csúcstalálkozó negyvenhat megállapodás és memorandum 784 aláírásával
zárult. Azonban "ezek többsége nem kötelező erejű memorandum, sátorlevél
vagy keretszerződés785": "Normális körülmények között ezek a
dokumentumok nem jutottak volna el a vezetők asztalára. Ez a halom talán
arra szolgálhatott, hogy lenyűgözzön másokat". 786 Ezért van az, hogy a
gázszerződéstől eltekintve "a csúcstalálkozó gazdasági eredményei a legjobb
esetben is szerények". A csúcstalálkozó gazdasági eredményei jól tükrözik "a
Kína és Oroszország közötti gazdasági kapcsolatok strukturális problémáit
(...) a két állam gazdasági együttműködése az egyszerű kereskedelmi csere
"félgyarmati" modelljén alapul, amelynek keretében Oroszország szinte
kizárólag nyersanyagokat ad el Kínának, és főként ipari termékeket importál
Kínából".787 A szerződéskötésnek mindenekelőtt politikai jelentősége volt. A
csúcstalálkozó politikai homlokzatát hangsúlyozta a "közös nyilatkozat" is,
amely hasonló volt a csúcstalálkozóhoz - csak relatív orosz siker és
nyilvánvaló kínai siker.788
Oroszország csak részleges támogatást kapott Kínától (a szankciók és a
nyugati ukrajnai akciók orosz bírálatának ügyében), de nem az Oroszország
számára kulcsfontosságú kérdésekben, mint Ukrajna föderalizációja és
semlegessége, vagy a kijevi kormány elítélése. "Putyin nem kapott teljes és
kifejezett támogatást a "stratégiai partner" oldaláról"; a közép-ázsiai
nyilatkozat esetében kompromisszum volt - Moszkvának sikerült
megszereznie Peking támogatását az Eurázsiai Unió gondolatához és az orosz
üzlet iránti tisztelet biztosítását, de el kellett ismernie a kínai "Selyemutat". 789
Összefoglalva ezeket a kon-

783 W. Rodkiewicz, Putyin Sanghajban: stratégiai partnerség kínai feltételek mellett, OSW,
War- saw, 21.05.2014.
784 Документы, подписанные in рамках официального визита Президента Российской
Федерации В. В. Путина в Китайскую Народную Республику [Documents Signet During President Putin visit to PRC], Kremlin.ru, 20.05.2014.
785 W. Rodkiewicz, Putyin Sanghajban...
786 A. Gabuev, Misreading Asia, Carnegie Center Moscow,
W03.06.2014.787. Rodkiewicz, Putin in Shanghai...
788 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о
новом этапе kapcsolatok átfogó partnerség и strategikai взаимо- действия [Az RF és a
KNK közös nyilatkozata a mindenre kiterjedő partneri és stratégiai együttműködés új
szakaszáról], Kreml.ru, 2014.05.20.
789 W. Rodkiewicz, Putyin Sanghajban....
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sabb megfontolások alapján hozzátehetjük, hogy Kína ott támogatta
Oroszországot, ahol ez a saját üzletük szempontjából kényelmes és előnyös
volt, és ott, ahol ez kevésbe került - és sehol máshol nem.
Általánosságban elmondható, hogy a csúcstalálkozó Kína valódi sikerével
és Oroszország viszonylagos, mindenekelőtt imázsépítő sikerével zárult. Ez a
siker elengedhetetlenül szükséges volt Oroszország számára, amely kész volt
nagy árat fizetni a gázüzlet aláírása miatt. Erre utalnak magának Putyinnak a
szavai, aki elmondta, hogy "a kínaiak nagyon komoly tárgyalófelek", akik
"elég sokat ittak a vérünkből a tárgyalások során". 790 Másrészt az a tény,
hogy a gáz ára hamarosan leesik, arra utalhat, hogy nem volt teljesen rossz
üzlet Oroszország számára.
Bár az orosz kommentátorok programadó optimizmust hirdettek, és
kiemelték a csúcstalálkozó sikerét és az "egyenlő feltételeket" 791, néhányan
közülük, mint Dmitrij Trenin, elismerték, hogy Kína az, aki a legtöbbet
profitált: "átformálja és újra egyensúlyba hozza Eurázsiát, amelynek
súlypontja most Moszkvából Pekingbe kerül (...) egy ilyen eredmény minden
bizonnyal előnyös lenne Kínának, de Oroszországnak esélyt ad arra, hogy
ellenálljon az U.USA geopolitikai nyomásának, ellensúlyozni az EU közelgő
energetikai átorientálódását, fejleszteni Szibériát és a Távol-Keletet, és
összekapcsolódni az ázsiai-csendes-óceáni térséggel".792 Jelentősége így csak
"Moszkva Nyugat-Európa felé való nyitásához hasonlítható az 1960-as évek
végén".793 Nem kell hozzátenni, hogy Kína a legnagyobb nyertese ennek a
helyzetnek: "Putyin, mint egy szerencsejátékos, a kínai zálogházban hagyja
ősei ezüstjét, hogy nagyobb tétekre játszhasson a Nyugattal". 794

12. Az Egy övezet, egy út felkarolása:
A közelmúlt kínai-orosz
kapcsolatai
A 2014 közepe után bekövetkezett események megerősítették Oroszország
nyugati elszigeteltségét, és fokozták Oroszország kelet felé, pontosabban
Kína felé fordulását. A maláj repülőgép lelövése, az ukrajnai orosz
tevékenység fokozódása és az ezt követő nyugati szankciók (amelyek erősen
sújtották az orosz pénzügyi szektort, amely Kínában vagy Szingapúrban
keresett segítséget) akadályozták, sőt egy időre megfosztották Moszkvát a
nyugatbarát opciótól. Ez Oroszország további gyengülését eredményezte
Kínával szemben - Moszkva "belebukott a
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Yu Bin, Navigating Through the Ukraine Storm, "Comparative Connections", 15 IX, Vol.
16, nincs 2.
Ф. Лукьянов, Логичное partnerségство [Logikai partnerség], "Российская газета"
21.05.2014.
D. Trenin, Oroszország és Kína. Az orosz liberálisok...
Idem, From Greater Europe....
J. Korejba, Putin wali głową w mur (chiński) [Putyin a fejét a (kínai) falhoz veri],

"Nowa Europa Wschodnia" 11.06.2014.
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Peking karja", és kezd Kína számára nyersanyag-utánpótlássá válni.795 Ennek
ellenére Oroszország úgy döntött, hogy Kínához csatlakozik, és felkarolja
annak zászlóshajó projektjét: Egy övezet, egy út.
Az orosz elemzők hasonlóan, de más megvilágításban látják a kínai-orosz
aszimmetriát. Bár elismerik a korlátozott mozgásteret, és úgy érzik, hogy a
nyugati intézkedések által kikényszerített rap- prochement Kínával, hosszabb
távlatokban látják a helyzetet. Dmitrij Trenin szerint "a posztkommunista
Oroszország Nyugattal való integrációjának korszaka lejárt (...) Putyin
elképzelése a Lisszabontól Vlagyivosztokig terjedő, az Európai Unióból és az
orosz vezetésű Eurázsiai Gazdasági Unióból álló "nagyobb Európáról",
amelyet egy Sanghajtól Szentpétervárig terjedő "nagyobb Ázsia" vált fel".
Ezért a Kínával való kapcsolatok valami szorosabbak, mint a stratégiai
partnerség, és "Oroszország külpolitikája elkezdte jobban előtérbe helyezni
Kínát, mint az elmúlt fél évszázadban", így az Oroszország és Kína közötti
kapcsolatokat új "entente"-nek lehet nevezni.796 Alekszandr Gabujev azt írta,
hogy Moszkva "a félelmeket reményekké változtatta" a Pekinggel való
kapcsolataiban: Oroszország "átorientálta gazdaságát Kína felé", és enyhítette
a kínai befektetések előtt álló informális akadályokat a fejlett fegyverek
értékesítésében, valamint a nagy infrastrukturális (utak, vasutak) és
természeti erőforrás-projektekben való kínai részvételben: "azt remélték,
hogy Kína a szibériai szénhidrogének egyik fő vásárlójává válik, Sanghaj és
Hongkong lesz az új London és New York a tőkét kereső orosz vállalatok
számára, és a kínai befektetők özönlenek majd az orosz vagyon
megvásárlására, biztosítva a nagy szükségű készpénzt, korszerűsítve az
ország elöregedő infrastruktúráját és megosztva a technológiát".797
Ezért a nyugati szankció döntő szerepet játszott Moszkva politikai
Az Oroszországgal szembeni nyugati 2014.szankciók választása
természetesen előnyös volt Kína számára, de Peking stratégiai, geopolitikai
és kulturális okok miatt tartózkodott az Oroszországgal szembeni
szankcióktól. Először is, Kína a Moszkvára gyakorolt nyomást úgy
értelmezte, mint egy kísérletet arra, hogy "megtörjék Oroszország akaratát és
rávegyék, hogy engedelmeskedjen az amerikai szabályoknak", de
"figyelmeztetésként is a többi nem nyugati versenytárs, mindenekelőtt Kína
számára. Oroszország példás megbüntetése ebben a felfogásban Kína
elrettentésére szolgál".798 Másodszor, mert a szimpátia érzése: a kínai elit és a
kínai társadalom, amely úgy véli, hogy a Nyugat megpróbálja megfékezni
Kína további fejlődését, úgy érzi, hogy "különböző okok miatt Kínát még
mindig szankcionálja a Nyugat" - ezért, amikor a Nyugat ugyanezt tette
Oroszországgal, szimpátiával reagáltak.799 Az utolsó ok, amiért Kína nem
szállt be, az a meggyőződés volt, hogy

795 R. Pyffel, Po Boeingu w objęcia smoka [Boening után a sárkány ölelésébe], polska- azja.pl
2014.07.31.; W. Rodkiewicz, Fordulj keletre..., 5. o.
796 D. Trenin, Nagy-Európából.... 797 A.
Gabuev, Friends with Benefits? .. . . 798

D. Trenin, From Greater Europe...
799 Yu Bin, Russia's Pride and China's Power, "Comparative Connections", 3. kötet16,.
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Oroszország visszatarthatja a szankciókat ("Oroszország sok hullámvölgyet
élt át, és megvan a kitartása, hogy ellenálljon a kockázatoknak és
veszélyeknek").800
E két indítéktól függetlenül Kína kihasználta befolyását Oroszországgal
szemben Li Keqiang miniszterelnök 2014. októberi moszkvai látogatása
során. A találkozó során közel 40 dokumentumot írtak alá - így megmaradt az
a szentségtelen hagyomány, hogy minden egyes csúcsszintű találkozón
aláírják a papírcsokrot (ezúttal azonban Putyin sanghaji látogatásával
ellentétben nem történt áttörés).801 Mint már annyiszor, "a
keretmegállapodások és egyetértési nyilatkozatok sokasága" "placebóként
működött, elfedve az érdemi megállapodás elérésének képtelenségét - és néha
az elkötelezettség hiányát -".802 És ezek a szándéknyilatkozatok általában
évekig tartanak, ha egyáltalán megvalósulnak.803
A találkozó fő célja orosz szempontból a Kínával való szorosabb
kapcsolatépítés volt "az orosz gazdaság Nyugattól való pénzügyi és
technológiai
függőségének
csökkentése,
valamint
Oroszország
energiapiacainak diverzifikálása érdekében".804 Erre jó példa volt a
Moszkvából Kazanyba tartó nagysebességű vasútvonal kínai építéséről szóló
memorandum aláírása, amelynek fő célja az volt, hogy aláássa a projektbe
befektetni kívánó nyugati vállalatok, például a Siemens és az Alstom
(amelyek aztán a szankciók ellen lobbiznának Németországban és
Franciaországban) pozícióját. Ez a memorandum azonban azóta sem teljesült.
Ennek oka, hogy Peking azt követeli, hogy "a berendezések oroszlánrészét
Kínában állítsák elő. "805
Ez a találkozó megmutatta, hogy Kína, kihasználva az orosz bankok és
vállalatok (a szankciók miatt a nyugati tőkepiacokhoz való hozzáféréstől
megfosztott) gyengeségét, érdekelt az orosz energiához való további
hozzáférésben, az ezt a célt segítő infrastruktúra kiépítésében, valamint gépek
és technológia értékesítésében; a Kreml, amely eltökélten csökkenteni akarta
Oroszország függőségét a Nyugattal való gazdasági kapcsolatoktól, "hajlandó
magas gazdasági árat fizetni azzal, hogy elfogadja a Kínával való
együttműködést olyan feltételek mellett, amelyeket egyre inkább Peking
diktál".806
Nemzetközi szinten a november 10-12-i pekingi APEC-csúcstalálkozón
2014,Putyin hibát követett el azzal, hogy kabátot húzott Hszi Csin-ping
feleségére, Peng Liyuanra.
800
801

802
803

804

Meddig bírja Oroszország a válságot? , "Global Times", 22.12.2014.
Визит Ли Кэцяна успешен, но новые megállapodások предстоит реализовать [Li
Keqiang látogatása sikeres, de az új megállapodásokat végre kell hajtani], Ria Novosztyi,
15.10.2014.
B. Lo, Russia and The World Disorder..., 210. o.
A. Габуев, Вернуть нельзя сотрудничать: чем важны новые договоренности России
и Japán [Együttműködni, nem lehet visszaadni; miért fontosak az új orosz és japán
megállapodások?
portant], Carnegie Moszkva, 19.12.2016.
E.Fischer, S. Kardaś, W. Rodkiewicz, The rising cost of getting closer to Beijing: New Russiai-kínai gazdasági megállapodások, OSW, Varsó, 15.10.2014.
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Alexander Gabuev, Friends with Benefits? ...
E.Fischer, Sz. Kardaś, W. Rodkiewicz, op. cit.

a vezetők szabadtéri találkozója során, amelyre a nagyon hideg novemberi
pekingi éjszakán került sor (Putyin gesztusa a hagyományos kelet-európai
etikett szerint gyengéd gesztusnak minősülhetett volna, de a nyugati normák
szerint biztosan elfogadhatatlan, nemhogy a kínaiak szerint). A kínai média
cenzúrázta ezt a jelenetet, míg a nyugatiak nagy örömüket lelték abban, hogy
olyan kommentárokat produkáltak, mint "Oroszország Don Juan-főnöke épp
most barátkozott egy kicsit túlságosan is Hszi Csin-ping feleségével" vagy "a
diplomácia első kimondatlan szabálya lehet, hogy 'Ne csapj le az elnök
feleségére'".807 Annak ellenére, hogy globális vírusjelenet lett, ez az incidens
nem befolyásolta a Hszi-Putyin kapcsolatokat, és politikailag sem volt
különösebben fontos. Az esemény során sokkal fontosabb volt a kínaiamerikai klímaalku, valamint az, hogy Hszi Csin-ping központi pozícióba
helyezte magát az USA és Oroszország között - ez "vizuális puccs" volt az
amerikai hegemóniával szemben.808
2015 eleje meglehetősen eseménytelenül telt az orosz-kínai
kapcsolatokban. Oroszország Ukrajnára és Iránra koncentrált, míg Kína a
globális rend nyugati pénzügyi-intézményi alapjait megkérdőjelező AIIB
bankjára. Ami az AIIB-vel kapcsolatban meglepő volt, hogy Oroszország az
utolsó pillanatban, 2015. március 28-án csatlakozott ehhez a bankhoz (a
határidő március 31. volt), ami Kínát kellemetlenül meglepte. Ugyanez
elmondható a kétoldalú megállapodások és memorandumok lassú (vagy
hiányzó) végrehajtásáról is. A hangulat Bei- jingben azonban áprilisban
megváltozhatott, amikor Kína elsőként vásárolta meg az orosz Sz-400-as
légvédelmi rakétarendszert (mintegy 3 milliárd dollárért legalább egy
zászlóaljnyi6 Sz-400-ast, amelyet Kína valószínűleg 2017-ben kap meg.)809
Oroszország, amely korábban nem volt hajlandó eladni a legfejlettebb
fegyvereket, a súlyos gazdasági helyzet miatt kénytelen volt módosítani
álláspontját.
Tavasszal Oroszország 2015,és Kína hagyományosan egy újabb politikai
show-t rendez - ezúttal a második világháború végének 70. évfordulója
alkalmából 92015 májusában. Oroszország igyekezett magát olyan
országként bemutatni, amelyet nem lehet elszigetelni, és amely őrzi a
fasizmus feletti győzelem történetét. Kína viszont csatlakozott ezekhez az
ünnepségekhez, mert ez segített Pekingnek közvetve gyengíteni Japánt
(Putyin beszédében mind a német nácizmust, mind a japán militarizmust
megemlítette, amit most először tett.)810
A kínai-orosz csúcstalálkozón ismét megtartották a hagyományt: 32
megállapodást írtak alá 25 milliárd dollár értékben (főként
keretmegállapodást
vagy
memorandumot,
köztük...
ismét
egy
memorandumot a Moszkva-Kazany közötti nagysebességű vasútvonal
megépítéséről).811 Ezek a dokumentumok "meglehetősen homályosak voltak,
807 Putyin nekimegy a kínai First Lady-nek, a cenzorok megvadulnak, "Foreign Policy",
10.11.2014.808D. Trenin, Nagyobb Európából...
809 Yu Bin, China-Russia, All Still Quiet in the East, "Comparative Connections" vol.17 no.1.
810 Выступление Президента России на параде, посвящённом 70-летию Победы in
Великой Отечественной войне [President Putin's Speech During 70th Anniversary of
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Győzelem a Nagy Honvédő Háborúban], Kreml Ru. 09.05.2015.
Документы, подписанные по итогам российско-китайских tárgyalások [Az oroszkínai tárgyalások során aláírt dokumentumok], Kreml Ru. 08.05.2015.
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és azt sugallják, hogy Peking csak kiválasztott területeken - például az
energia, az infrastruktúra és a nagysebességű vasutak terén - és csak Kína
által meghatározott feltételek mellett érdekelt az együttműködés
fejlesztésében Oroszországgal", és ennek következtében nem sikerült áttörést
elérni (az energetikai együttműködés terén nem történt előrelépés). 812 Ami a
csúcstalálkozón fontos volt, az egy közös nyilatkozat 813(amelynek mintegy
70%-a a külpolitikáról szólt)814, valamint egy másik, amelyben mindkét fél az
Eurázsiai Gazdasági Unió (EaEU) és a kínai Új Selyemút projektekben való
együttműködésre szólított fel.815 Ez azt a törekvést jelzi, hogy elkerüljék az
érdekek összeütközését Közép-Ázsiában, és ez volt az egyik első lépés
Közép-Ázsia orosz-kínai "kondo- miniummá" tételére (lásd: Közép-Ázsiáról
szóló fejezet). Moszkva itt bizonyos értelemben erényt csinált a szükségből:
"Moszkva korábbi erőfeszítései a kínai kezdeményezések blokkolására a
térségben hatástalannak bizonyultak, ami növelhette a hajlandóságát arra,
hogy figyelembe vegye Kínát, ahelyett, hogy kizárná Pekinget". 816 Ez a
dokumentum az orosz politikai döntéshozók növekvő elmozdulását jelezte az
Új Selyemút (Egy övezet, egy út) kínai elképzelésének elfogadása, ahelyett,
hogy ellenezné azt. Valószínűleg a nyugati szankcióknak is köszönhető ez:
"Nyilvánvaló volt, hogy Moszkva sokkal gyengébb helyzetben van ahhoz,
hogy ellenálljon Kína nyugati irányú mozgásának, nemhogy közép-ázsiai
partnereit kordában tartsa; a legjobb alternatíva a Pekinggel való
együttműködés és a kínai beruházási hullám előnyeinek kihasználása volt." 817
A jó hangulatú kapcsolatokat közös hadgyakorlatok követték a geopolitikai tippek. Ugyanezek a geopolitikai okok álltak a BRICScsúcstalálkozó (2015. július 7.) és a grandiózus, 13 000 szavas, 77 tételből
álló Ufa-dekrétum mögött, 818valamint az SCO-csúcstalálkozó (2015. július
15.) mögött, amely hivatalosan is elindította az Indiának és Pakisztánnak a
teljes jogú tagsággal kapcsolatos eljárásokat, valamint Fehéroroszországnak a
megfigyelői státuszt (párbeszédes partnerből javítva), továbbá Azerbajdzsán,
Örményország, Kambodzsa és Nepál felvételét új párbeszédes partnerekké.
M. Kaczmarski, Szymon Kardaś, Oroszország-Kína. Rituális tüntetés a Nyugat ellen,
OSW, Varsó, 2015.05.13.
813 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об
углублении comprehensiveщего partnerség и strategческого взаимодействия и о
продвижении взаимовыгодного сотрудничества [Joint Declaration of RF and PRC on
Deepening of All-Enompassing Partnership and Strategic Colaboration and Moving Towards Mutually Beneficial Cooperation], Kreml.Ru, 2016.05.08.
814 "A dokumentum messze a két ország legfelsőbb vezetőinek külpolitikára összpontosító
dokumentuma volt", Yu Bin, Tales of Two Parades, Two Drill, and Two Summits,
"Comparative Connections", 17. kötet, 2. szám.
815 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о
сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономический
союза и Экономического пояса Шелкового пути ([oint Declaration of RF and PRC on
Cooperation in Connecting Eurasian Union and Silk Road Economic Belt] , Kreml.Ru,
08.05.2016.
816 M. Kaczmarski, S. Kardaś, Oroszország-Kína. Rituális
demonstráció.817.. Yu Bin, H-bomba plusz THAAD....
818 VII. BRICS-csúcstalálkozó: 2015-ös ufai nyilatkozat, BRICS Információs Központ, Toronto,
812

09.07.2015.
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A geopolitika a kínai-japán háború 70. évfordulójára rendezett első kínai
győzelmi felvonuláson követte szeptemberben3. Putyin volt a legfontosabb
külföldi vendég, aki megjelent ezen az ünnepségen (a nyugati vezetők
többsége nem jelent meg), az orosz katonai kontingens pedig - a kétoldalú
kapcsolatokban először - részt vett a felvonuláson. A magas szimbolika
ellenére azonban a kínai-orosz együttműködés gazdasági lendülete gyengült:
2015 első hat hónapjában a kétoldalú kereskedelem értéke 31,4 százalékkal
csökkent az előző évhez képest az Oroszországot súlyosan sújtó energiaárak
esése miatt; strukturális okokból (Oroszország nagymértékű függése a
Kínába irányuló energiaexporttól) az orosz import is jelentősen visszaesett a
rubel leértékelődése miatt. A helyzetet súlyosbította, hogy Kínában gazdasági
lassulás és tőzsdei összeomlás következett be, ami megkérdőjelezte a Kína
további felemelkedésével kapcsolatos általános optimizmust. Az orosz-kínai
kapcsolatokra nézve ez azt jelentette, hogy Kína energiaigénye nem lesz
olyan erős, mint az elmúlt évtizedben, és így nem valószínű, hogy Kína
túlzottan magas összeget fizetne az orosz gázért.819
Másrészt Kína fizethetne azért, amire már régóta vágyott: A Szu-35-öst.
Évekig8 tartó tárgyalások után novemberben megpecsételték 820 24 orosz
Szuhoj-35 vadászbombázó 2 2015,milliárd dolláros eladását Kínának, ami azt
jelenti, hogy Moszkva jelentősen eltér korábbi politikájától, miszerint nem
adja el Kínának a legfejlettebb fegyvereket.
Végül, nemzetközileg az utolsó negyedévet Oroszország szíriai háborúba
való bevonulása 2015jellemezte. Kína a szíriai drámában kívül maradt ennek nyilvánvaló oka volt: "Kínának nincs olyan erős befolyása a KözelKeleten, mint az ENSZ Biztonsági Tanácsának többi állandó tagjának", ezért
az "óvatosság és pártatlanság" mellett döntött ebben a konfliktusban. 821
Mindazonáltal Peking Moszkvának való kegye egyértelműen látszott - a kínai
hozzászólók Oroszország politikai nyereségét (Moszkva globális
elszigeteltségének végét) és a nyugati politika közel-keleti kudarcát
hangsúlyozták. Kína pozitívan reagált az orosz beavatkozásra, mert ennek
köszönhetően Peking azt tehette, amit a legjobban szeret: más kezével
teljesíthette céljait. Így Oroszország elterelte az USA figyelmét a Kínával
való ázsiai-csendes-óceáni versengésről, és ismét "vállára vette az Egyesült
Államokkal való nyílt rivalizálás terhét", és lehetővé tette, hogy Kína
összekapcsolja az ujgur szeparatista csoport feltörését a terrorizmus elleni
globális háborúval; végre ismét békés és semleges hatalomként tudta magát
bemutatni a konfliktusban.822
2016 Oroszország és Kína - és más nagyhatalmak - számára is nagy
dobbanással kezdődött. Észak-Korea januárban6 hajtotta végre negyedik
nukleáris kísérletét. Az USA és Dél-Korea hevesen reagált, bejelentve a
bevetés lehetőségét.
819 Yu Bin, H-bomba plusz THAAD ...
820 Megerősítve: Kína fejlett24 vadászrepülőgépeket vásárol Oroszországtól, "A
diplomata20.11.2015." 821Yu Bin, H-bomba plusz THAAD ...
822 M. Kaczmarski, Jakub Jakóbowski, China on Russia's intervention in Syria, OSW, Varsó,
19.01.2016.
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THAAD rakétavédelmi rendszer a félszigeten (korábban Szöul nem volt
hajlandó ezt a rendszert a félszigeten elhelyezni, most először kezdte el
felülvizsgálni álláspontját). Ez riasztotta Moszkvát és Pekinget, hiszen a
THAAD sugarai több ezer kilométerre Kínán és Oroszországon belül is
képesek lennének bármilyen rakétakísérletet és kilövést megfigyelni - ezért
Oroszország és Kína megkeményítette álláspontját mind az észak-koreai
atomkísérlettel, mind a THAAD koreai telepítésének lehetőségével
kapcsolatban. Számukra mind a koreai provokációk, mind az erre adott
nyugati reakció rossz hír volt. De az utóbbi rosszabb volt. Fjodor Lukjanov
találóan foglalta össze az orosz és a kínai felfogást: "az észak-koreai
fenyegetés csodálatos ürügy az amerikai katonai és politikai jelenlét
megerősítésére a Koreai-félszigeten, Japánban és az egész régióban. És ez
kétségtelenül Kínára vetül".823 Bár végül a THAAD telepítése 2016 első
felében nem valósult meg (2017 elején igen, bár a sorsa bizonytalan,
tekintettel Trump ezzel kapcsolatos álláspontjára), Oroszország és Kína
bejelentette az első közös rakétaelhárító gyakorlatát Oroszországban.
Moszkva továbbá támogatta Pekinget, hangsúlyozva, hogy "hagyjanak fel a
Dél-kínai-tengerrel824 kapcsolatos vita nemzetközivé tételével" - eddig
Moszkva igyekezett tartózkodni attól, hogy belekeveredjen ebbe a kérdésbe,
és semleges maradt.
Míg a Koreai-félsziget Oroszországot és Kínát közelebb hozta egymáshoz,
a kínaiak közép-ázsiai tevékenysége egy időre eltávolította Moszkvát és
Pekinget egymástól. Kína szoros együttműködése a biztonság területén
Pakisztánnal és (különösen) Afganisztánnal.
stan, amely Tádzsikisztánt is magában foglalhatja, szintén riadalmat keltett
Moszkvában. Moszkva a hagyományos módon - erődemonstrációval reagált. Oroszország március 15-20. között nagyszabású közös gyakorlatot
tartott Tádzsikisztánnal, és2016 áprilisban bejelentette, hogy nem szállít
rakétahajtóműveket Kínának.825 Ezek a kicsinyes nézeteltérések azonban nem
voltak különösebben fontosak. Május végén a két fél Moszkvában tartotta
első közös rakétavédelmi főhadiszállási gyakorlatát, míg június 9-énth a közös
haditengerészeti gyakorlatok során mindkét ország haditengerészete
"egybefüggő övezetben" lépett a Senkaku/Diaoyu szigetek közelében lévő
vizekre, ami Oroszország első igazi lépését mutatta, hogy Kína mellé álljon a
dél-kínai-tengeri vitában.826 A nagyon jó hangulat folytatódott Putyin gyors
(24 órás) kínai látogatása során 2016. június 23-án. A találkozó
hagyományosan egy csomó - 37 - megállapodás aláírásával zárult; a
legfontosabbak közé tartozott több orosz projektben való részesedés eladása
kínai cégeknek, egy olajszállítási szerződés, közös beruházások oroszországi
petrolkémiai projektekben, nehéz helikopterek vásárlása és az orosz fejlett
űrrakéta (RD-180) hajtóművének eladása Kínának; voltak, hagyományosan,
szinte humoros vonatkozások is - két dokumentumot írtak alá azok, akik
823
824

Qouted in: Yu Bin, H-bomba plusz THAAD ...
Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова СМИ Монголии, Японии
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a nagyhatalmak vezetői a jégkorongban való együttműködést említették.... 827
Nem írták alá azonban a régóta várt szerződést a nagysebességű MoszkvaKazán vasútvonal finanszírozásáról. E sorok írásakor ez a projekt még
mindig aszpiratív; az útvonalnak csak egy kis része van fejlesztés alatt, és a
kínai vállalatok részvétele, bár valószínű, de még mindig bizonytalan 828
(Moszkva több pénzt kér Kínától, ugyanakkor a szankciók ellenére nyugati
vállalatokat csábít a részvételre).829 Az aláírt szerződések egyértelműen
előnyösek voltak Kína számára.830 Még inkább a globális stratégiai
stabilitásról szóló nagyon hosszú közös közlemény, amelyben Oroszország és
Kína aggodalmát fejezte ki a THAAD-del kapcsolatban, és amelyben Putyin
közeledett Peking álláspontjához a dél-kínai-tengeri vitában.831
Ez a látogatás, mint sok más tény is, bebizonyította, hogy a hagyományos,
grandiózus szavak ellenére Oroszország két évnyi "Kína felé fordulása" után
az eredmények még mindig gyengék. Az orosz remények "fájdalmas
valóságellenőrzésen mennek keresztül".832 Oroszország pivotja "megrekedt":
a nyersanyagárak 2015-ös esése (és ennek következményei: az orosz
gazdaság hanyatlása és a rubel leértékelődése), valamint Kína gazdasági
problémái miatt a kínai vállalatok vonakodnak Oroszországban befektetni ez pedig "növekvő kiábrándultsághoz vezetett az orosz elit körében, amely
azt remélte, hogy Kína felváltja Európát mint legfőbb energiaipari customert, így a Kreml Ázsia felé fordulása függőben maradt". 833 A gazdasági
adatok alátámasztják ezt az állítást. Az orosz-kínai kétoldalú kereskedelem a
2014-es 95,3 milliárd dollárról 28,6 százalékkal 63,6 milliárd dollárra esett
2015-ben (ez Kína nemzetközi kereskedelmének mindössze 1,5 százalékát
teszi ki abban az évben), és annak ellenére, hogy az Oroszországból Kínába
irányuló nyersolaj-kivitel mennyisége százalékkal33.7 nőtt, Oroszország csak
560 millió dollárnyi közvetlen külföldi befektetést tudott vonzani Kínából (ez
kevesebb, mint 0 százalék.5 százaléka a teljes kínai közvetlen külföldi
befektetéseknek 2015-ben, és sokkal kevesebb, mint a 2013-ban, az ukrán
válság előtt Oroszországba érkező 4 milliárd dollárnyi kínai befektetés) és 18
milliárd dollárnyi kínai hitel (2015ezzel Kína volt a legnagyobb külső
finanszírozási forrás abban az évben) - hogy azt mondjuk, hogy
827
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Совместные документы, подписанные in ходе официального визита Президента
Российской Федерации В.В.Путина в Китай [Putyin elnök kínai útja során aláírt
dokumentumok], Kreml Ru, 2016.06.26.
M. Makocki, A Selyemút északra tart: Sino-Russian economic cooperation and competition, [in]: Kína és Oroszország. Gaming...
Oroszország arra kéri Kínát, hogy növelje a Moszkva-Kazán gyorsvasút-projekt
finanszírozását, Tass, 18.05.2017.
Minxin Pei, Vlagyimir Putyin kínai látogatása teljes mértékben megmutatta gyengeségét,
"Fortune" 29.06.2016.
Совместное заявление Президента Российской Федерации и Председателя Китайкой Народной Республики об укреплении глобальной strategческой стабильности [Az
RF elnökének és a KNK elnökének közös nyilatkozata a globális stratégiai stabilitás
elmélyítéséről], Kreml Ru, 26.06.2016.
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számot perspektívában, Oroszország2013 képes volt vonzani 261 milliárd
dollárt az Európai Unióból és az Egyesült Államokból. 834
Az orosz2015 elit a késői időkben mélyen csalódottnak tűnt a keleti
fordulat eredménytelensége miatt. Putyin visszautasította, hogy
Vlagyivosztok első keleti csúcstalálkozóján a legnagyobb ázsiai
üzletemberekkel találkozzon, és inkább Steven Segal amerikai színésszel
szórakozott. Sőt, 2015 novemberében kihagyta a Kelet-ázsiai és az APECcsúcstalálkozót, 2002 óta először - "valószínűleg engedett az elit körében
uralkodó általános hangulatnak, amely 2015 őszén már nem tekintette a
"keleti fordulót" olyan fontosnak, amit prioritásként kell kezelni" (Suvalev
miniszterelnök-helyettes szerint "nincs keleti fordulat"), következésképpen
"Oroszország hátat fordított Ázsiának és arcát Szíriának".835
2016 közepe óta azonban, annak ellenére, hogy az oroszok "frusztráltak" a
"keleti fordulat" eredményével kapcsolatban, Moszkva politikai okokból (a
Nyugattal való elhúzódó patthelyzet) úgy döntött, hogy folytatja ezt az utat.
Ez létrehozta "egy mélyebb aszimmetrikus kölcsönös függőség"
alaptendenciáját, amely miatt Moszkva "életképes alternatívák híján"
"hajlandó lehet elfogadni az egyensúlytalanságot"; ezért "Moszkva végül
olyan létfontosságú erőforrásokat biztosíthat, amelyekre Pekingnek szüksége
van ahhoz, hogy gazdasági és pénzügyi mentőövért cserébe erősítse az utóbbi
azon törekvését, hogy a következő globális szuperhatalom legyen (...)
Oroszország folyamatos hanyatlásának keserű pirulája kevésbé lesz fájdalmas
Peking azon erőfeszítései közepette, hogy szimbolikus tiszteletet mutasson
Oroszország nagyhatalmi státusza iránt".836
Oroszország2016 teljes egészében a Kínához való közeledés útját követte.
Ez abban nyilvánult meg, hogy Moszkva feladta a Dél-kínai-tengerrel
kapcsolatos korábbi kiegyensúlyozott álláspontját, és átvette a kínai
álláspontot. Ez Lavrov külügyminiszter áprilisban 837 a kelet-ázsiai sajtónak
tett megjegyzéseivel kezdődött, majd ezt követte Putyin csatlakozása Kína
álláspontjához a 2016. júniusi pekingi csúcstalálkozón 838, az SCO 15th.
évfordulóját ünneplő taskenti nyilatkozat, 839Putyin megjegyzései a G20-ak
hangcsoui840 csúcstalálkozóján és a dél-kínai-tengeri közös orosz-kínai
hadgyakorlatok.841 A kínai fél láthatóan elégedett volt ezzel az orosz lépéssel
(kínai
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Kína-Oroszország haditengerészeti gyakorlat kezdődik a Dél-kínai-tengeren, "Global
Times", 12.09.2016.

A külügyminisztérium szóvivője ezt "a nemzetközi közösség
igazságosságának hangjának" nevezte)842; Moszkva dél-kínai-tengeri
kérdésben való megfordulását úgy értelmezték, hogy viszonozza Kína
"szimpatikus semlegességét" Ukrajnával és a Krím félszigettel
kapcsolatban.843 Semmi sem tanúskodik jobban az orosz Ázsia-politika
növekvő sinocentrizmusáról, mint a Kreml csatlakozása Kína dél-kínaitengeri álláspontjához: "Moszkva fontos regionális kérdésekben Kína-barát
lett (...) Míg korábban megelégedett a minimummal - az "egy Kína" politikát
követte Tajvannal és Tibettel szemben -, most Peking felé hajlik olyan
területeken, ahol korábban semleges volt, mint például a tengeri szuverenitás
a Dél-kínai-tengeren".844
A kínai-orosz kapcsolatok nagyon jó állapota ellenére, amelyet a 2016-os
Hangcsoui G20-csúcstalálkozón láthattunk (Kína vörös szőnyeges
bánásmódja Putyinnak segített neki részben elkerülni a nyugati kiközösítést),
2016 vége váratlan felhőket hozott a kínai-orosz kapcsolatok fölé. Egy kisebb
felhő volt Kína tartózkodása attól, hogy Oroszországgal együtt megvétózzon
egy újabb nyugati határozatot Szíriáról az ENSZ-ben október 8-án 2016845;
míg egy nagyobb felhő Donald Trump győzelme volt az amerikai
elnökválasztási versenyben. A republikánus jelölt Oroszországhoz való
hozzáállásában szembefordult pártja (és szinte az egész amerikai
establishment) főáramával. A Moszkváról általában és különösen Putyinról
szóló meleg szavai, a Trump csapatán belüli tisztázatlan "orosz kapcsolatok"
és a jelölt látható támogatása Oroszország által "kiberhadviseléssel"
(internetes trollok, kiszivárogtatások, a demokraták honlapjai és a választási
bizottságok számítógépes rendszerei elleni támadások) 846, valamint Trump
Kína-ellenes retorikája: mindez új hátteret teremtett az USA-OroszországKína háromszög számára.
Trump győzelmét reménykedve fogadták Moszkvában. Az oroszok egy új
"reset"-ről álmodtak, amely a "hatalmak koncertje" logikájának hajnalát
hirdeti, ahol Oroszország szabad kezet kap a posztszovjet térségben.
Ugyanakkor Trump győzelme aggodalmat keltett Pekingben. A
megválasztott elnök első intézkedései, például a tajvani elnökkel folytatott
telefonbeszélgetése és a Kínával kapcsolatos megjegyzései úgy tűntek, hogy
megkérdőjelezik a kínai-amerikai kapcsolatok 1970-es években lefektetett
alapjait. Az amerikai-orosz közeledés lehetősége nyugtalanította a kínaiakat,
emlékezve Putyin korábbi tetteire.847 A nemzetközi spekulációk Trump és

842 Kína nagyra értékeli Putyin álláspontját a dél-kínai-tengeri kérdésben, Xinhuanet,
08.09.2016.
843 Yu Bin, Kína-Oroszország kapcsolatok: "Comparative Con- nections", 18. kötet, 3. szám.
844 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., p.
F144.845. Godement, Introduction.....
846 Moszkva Trumpot választja. Oroszország az amerikai elnökválasztásról, OSW, Varsó,
09.11.2016.

847 Yu Bin, Kína-Oroszország kapcsolatok. The Dawn ... pp. 103-116.
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Putyin "Nixon stratégiájának megfordítása" még tovább 848növelte a
nyugtalanságot a kínai elitben.
Azonban semmi látványos nem történt. A geopolitika elégtelennek
bizonyult az amerikai-kínai-orosz dinamika magyarázatához. A májusi
perspektívából ítélve az 2017,új amerikai elnök elveszíti a harcot az amerikai
establishmenttel szemben, amely sikeresen blokkolja forradalmi elképzeléseit
és megnyirbálja Trump embereit, például Michael Flynnt. Politikai
szempontból Donald Trump lehet az USA megfelelője... Mao Zedongnak849,
de Trump esélyei sokkal kisebbek arra, hogy egy újabb kulturális forradalmat
rendezzen, hogy megszabaduljon párton belüli és azon kívüli ellenfeleitől.
Egyelőre a környezet sem segíti Trumpot, és nagyon megnehezíti, ha nem
lehetetlenné teszi (egyelőre) az Oroszországgal való közeledésre való
törekvést. A széles körben elterjedt vádak az amerikai választásokba való
orosz beavatkozásról, az általános oroszellenes hangulat az USA-ban (talán
egy harmadik "vörös riadalom" történelmileg) és Trump megértése, hogy túl
sok fronton van nyitva, arra késztette az új amerikai elnököt, hogy elássa az
Oroszországgal való új megállapodás reményét, ami azt jelenti, hogy az új
amerikai-orosz újraindulás kilátásai távolodtak, legalábbis egyelőre.
Ami a kínai-orosz kapcsolatok esetében fontos volt, az az, hogy az oroszok
ezúttal tanultak a múlt hibáiból, és nem áldozták fel kapcsolataikat a nyugati
ígéretekért. Októberben a 2016,Valdai Internation Clubban Putyin elismerően
beszélt a kínai-orosz kapcsolatokról.850 Ez a minta más alkalmakkor is
megismétlődött: Az orosz elnök "rendkívül óvatos és körültekintő volt, hogy
ne ássa alá a Kínával való kétoldalú kapcsolatokat". 851 Egyszerűen
fogalmazva, Oroszország várta és várta, hogy Trump újabb reset-et hajtson
végre, anélkül, hogy hirtelen lépéseket tett volna, így amikor ez nem valósult
meg, Moszkva keveset veszített.
Ugyanez vonatkozik Kínára is. Április 6-7-én a floridai Mar-a-Lagóban
Trump találkozott Hszi Csin-pinggel, ami (legalábbis átmenetileg) áttörést
jelentett az amerikai-kínai kapcsolatok lehűlésében. Trumpnak, aki Szíria
bombázását rendelte el, miközben csokoládétortát majszolt vendégével,
egyértelműen sikerült megtalálnia a közös hangot a kínai vezetővel. A
csúcstalálkozó után a kínai-amerikai kapcsolatok javultak: Az amerikai elnök
felhagyott Kína bírálatával (Peking fellélegzett), míg az utóbbi cserébe
tartózkodott az ENSZ Biztonsági Tanácsának az Aszad-rezsimet elítélő
áprilisi állásfoglalás-tervezetétől (12Oroszország blokkolta azt.) Az
852
amerikai-kínai normalizáció nem ment a kínai-orosz kapcsolatok rovására.
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Bár Peking tartózkodott az ENSZ BT-ben, ugyanakkor aláírta a BRICS
Nyugat-ellenes nyilatkozatát Szíriáról.853 A Trumppal tartott 2017-es Mar-aLago csúcstalálkozó után pedig Peking nagyon óvatos volt, hogy ne
bosszantsa fel Oroszországot. 2017 áprilisában "Kína diplomáciai közeledése
Oroszország felé": három magas rangú kínai tisztviselő látogatott
Oroszországba, mindannyian találkoztak Putyin elnökkel, és mindannyian
hangsúlyozták a kínai-orosz kapcsolatok fontosságát; ennek köszönhetően, a
Trump-Xi találkozó (állítólagos) washingtoni rejtett programja
("bizalmatlanságot kelt Kína és Oroszország között") ellenére ez a
csúcstalálkozó nem kérdőjelezte meg "a kínai-orosz interakciók (...) két
bürokrácia normál eljárásait, amelyek az elmúlt három évtizedben
működtek".854 Így a Mar-a-Lago-i csúcstalálkozó ellenére Oroszország és
Kína tovább közeledett egymáshoz. Ez a legjobban azon az estén látszott,
amely e könyv terjedelmét zárja: Selyemút Fórumon Pekingben.
A pekingi Övezet és Út Fórum (2017. május 14-16th.) Kína hatalmának,
ambícióinak és a nemzetközi rend új (homályos) víziójának bemutatója volt.
Hszi Csin-ping országok28 vezetőit hívta össze, a legfontosabb vendég
Vlagyimir Putyin volt (a fórum hierarchiájában a második helyen állt, Hszi
után, de még a török elnök, Erdogan előtt). Az orosz elnök ezt azzal
hangsúlyozta, hogy az első napon a Hszivel való kétoldalú találkozóra várva
zongorázott, a második napon pedig késve érkezett a fórum hivatalos
megnyitójára. Putyin volt Xi után az OBOR-projekt leghangosabb lelkesítője
is, még vendéglátóját is felülmúlva a nyilvánosság elé tárt részletekben (Xivel ellentétben Putyin bejelentette az "új selyemút" útvonalát - Kazahsztánon
és Oroszországon keresztül - valószínűleg a kínaiak kívánsága ellenére, akik
inkább bizonytalanságban szeretnék tartani az útvonalat, vagy útvonalakat,
hogy több politikai lehetőségük legyen).
Bár Oroszországban vannak olyan hangok, amelyek nyugtalanító tényeket
tárnak fel azzal kapcsolatban, hogy Moszkvában "komoly valóságellenőrzés"
zajlik a "szándékosan homályos" OBOR-kezdeményezéssel kapcsolatban
(eddig csak két Timcsenko tulajdonában lévő vállalat részesült a
projektekből, Oroszország számára pedig alig van más), amely "a semmibe
vezet"855, a hivatalos Moszkvában az Övezet és Út dicsőítésével és
felkarolásával tartják a vonalat. Semmi sem illusztrálja jobban Oroszország
Kínával kapcsolatos véleményének megváltozását, mint ez: Moszkva
kezdetben fenntartással viszonyult az OBOR-projekthez, de később, a
geopolitikai környezetet figyelembe véve, úgy döntött, hogy csatlakozik
hozzá, remélve, hogy a Kínával való együttműködésből a kínai feltételek
mellett a lehető legtöbbet tudja elérni.
***

853
854

Közös közlemény a BRICS közel-keleti különmegbízottak találkozójáról, 2017.04.12.,
ww.brics.utoronto.ca.
Yu Bin, Kína-Oroszország kapcsolatok: , pp. 113-...122.
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A. Габуев, Шелковый путь в никуда [Silk Road to Nowкуда], Ведомости, 2017.05.14.;
Behind China's $1 Trillion Plan to Shake Up the Economic Order, "New York Times".
13.05.2017.
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A kínai-orosz kapcsolatokat a 21. század első évtizedében lenyűgöző
változékonyság, valóságos szinuszosodás jellemzi. Kezdetben ezek a
kapcsolatok az 1990-es évek végi modell kiterjesztését jelentették, és
tulajdonképpen kiegészítették Oroszország és Kína nyugati kapcsolatait.
Erről tanúskodik Putyin 2011. szeptember 11. utáni politikai fordulata,
valamint a későbbi orosz kiábrándulás és a Kínához való újbóli közeledés. A
nyersanyagárak emelkedése lehetővé tette Oroszország számára, hogy
ambiciózusabb szerepet játsszon a világban, ami a kínai-orosz kapcsolatok
esetében következményekkel járt a Putyin politikájára az ázsiai bal- anciával
kapcsolatban. Célja Kína, Japán és Korea kijátszása volt egymás ellen. Ennek
ellenére a 2000-es évek végén Moszkva megértette, hogy ez lehetetlen, és
úgy döntött, hogy elmélyíti a kapcsolatot Kínával, "a szükségből erényt
csinál". Ettől kezdve Kína Oroszország legfontosabb ázsiai partnerévé és az
Egyesült Államok után a második legfontosabbá vált a világon - Kína
jelentőségének növekedését Moszkvában inkább "esélyként", mintsem
"fenyegetésként" kezelték. Másfelől a kölcsönös kapcsolatok "növekvő
aszimmetriáját" olyan szükségszerűségként kezelték, amellyel, ha akarvaakaratlanul is, de egyet kell érteni. Ennek oka egyrészt Oroszország
elnyomott pozíciója volt - különösen a 2008-as gazdasági válság után -,
másrészt pedig pszichopolitikai kérdések: a figyelem a külpolitika különböző
vektoraira ("közeli külföld", Nyugat) irányítása. Oroszország úgy döntött,
hogy külpolitikájának ázsiai, másodlagos területén, ha nincs, ami tetszik neki,
akkor tetszik, ami van - és a Kínával való együttműködésből, bármi is lesz az,
hasznot húz. Ez azt eredményezte, hogy a kölcsönös kapcsolatok legnagyobb
nyertese Peking lett. A kínai-orosz kapcsolatokat egy ismert kínai
diplomáciai kifejezés parafrazálásával lehet jellemezni - az "aszimmetrikus
win-win" a kínai előnyökre.
A kínai-orosz kapcsolatok Xi Jinping hivatalba lépése után újra intenzívebbé
váltak
Az Egyesült Államok fenyegetésére és az "Ázsia felé fordulásra"
válaszul2013. Kína 2011-ben fokozta a politikai kapcsolatokat Moszkvával az amerikai tényező ismét befolyásolta a Moszkva-Peking kapcsolatokat, bár
inkább a meglévő együttműködést erősítette, mintsem annak irányát
megváltoztatta. Ez a politikai közeledés azonban nem jelentett kínai
gazdasági engedményt - épp ellenkezőleg: Peking fenntartja e kapcsolatok
aszimmetrikus modelljét. Az orosz elitek, akik tudatában voltak Oroszország
ázsiai marginalizálódásának (ami hosszú távon globális marginalizálódást
jelent) következményeinek, meghirdették az orosz "Ázsia felé fordulás"
ambiciózus jelszavát. Tudják, hogy Oroszország mint világhatalom jövője az
ázsiai-csendes-óceáni térségben elfoglalt pozíciójától függ, amely lassan a
világ politikai és gazdasági központjává válik. Az "orosz fordulat" célja az
volt, hogy megszabadítsa Oroszországot Kína túlzott dominanciájától, ami
Oroszország marginalizálódását okozta a térségben, és Kína
nyersanyagbázisává tette azt. A hangzatos nyilatkozatok ellenére az "ázsiai
fordulat" közepette "kínai fordulatként2016" ért véget: a májusi gázszerződés
aláírásával Oroszország2014, - az ukrán ügyével elfoglalt - ismét a
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"közeli külföldön" az ázsiai politika előtt. Következésképpen ahelyett, hogy
csökkentette volna a Kínától való függőséget, inkább növelte azt. A
gázszerződésnek köszönhetően Kína megtette az első lépést, hogy Szibériát
saját gazdasága menedékévé tegye. Ez a szerződés, valamint az OBORkezdeményezés közelmúltbeli moszkvai felkarolása az orosz-kínai
kapcsolatok aszimmetrikus modelljének elmélyülését jelenti, és minden jel
arra mutat, hogy ez a tendencia megmarad - Oroszország külpolitikájának
legfontosabb vektorára koncentrál, amely a posztszovjet területek
konszolidációja és reintegrációja, és a nyugati nyomás ellenére "békére van
szüksége Keletnek". Megvásárolja Kína támogatását, ami az aszimmetrikus
modell elmélyülését hozza magával.
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Második rész: Csővezetékek és fegyverek:
Gazdasági és katonai kapcsolatok
Az 1991-2017 közötti időszakban Oroszország és Kína közötti gazdasági és
katonai együttműködés két különböző irányba haladt. A gazdasági
kapcsolatok a kezdetektől fogva a "leggyengébb pont" voltak, amely csak a
2000-es évek végén, az energiaszektorban való együttműködéssel sikerült
leküzdeni (bár a kereskedelem szerkezete strukturálisan továbbra is
kedvezőtlen Oroszország számára). A katonai kapcsolatok ezzel szemben
szinuszosodást éltek meg. Az 1990-es években nagyon intenzívek voltak,
majd a 2000-es évek közepén gyengültek, és végül a 2010-es években újra
megjelentek az orosz-kínai kapcsolatok egyik pilléreként.

I.

Gazdasági kapcsolatok

1.

Gazdasági együttműködés az 1990-es években

A gazdasági kapcsolatok az 1990-es években "lassan és kaotikusan fejlődtek"
856
és "nagyrészt stagnáltak" 857(a fegyvereladások kivételével, amelyeket itt
külön ismertetünk). Ennek az állapotnak az okai főként az orosz oldalon
keresendők.
A
sikertelen
gazdasági
átalakulás,
a
gazdaság
összeegyeztethetetlensége a szabad piac igényeivel, a szovjet típusú
gazdasági gondolkodás maradványai és Kína elmaradott, fejlődő országként
való megítélése - ezek voltak a legfontosabb okok. Emellett a földrajzi
adottságok is a siker ellen játszottak. Kína távol van a legfontosabb orosz
gazdasági és politikai központoktól, és gyenge a kapcsolata az orosz TávolKelettel. Végül pedig a gazdasági kapcsolatokban, akárcsak a politikai
kapcsolatokban, mindkét ország többnyire nyugat felé orientálódik. Mindez
hozzájárult ahhoz, hogy az Oroszország és Kína közötti kereskedelem
volumene 1999-ben alacsonyabb volt, mint 1992-ben. Az 1990-es évek során
végig meglehetősen alacsony maradt. Oroszország Kína kereskedelmi
partnerei között a 8. helyen állt, 11 927 milliárd dolláros kereskedelmi
volumennel, ami Kína két másik kereskedelmi partneréhez képest
elhalványult: Japán (97,181 milliárd USD)101,905 és az USA (97,181
milliárd USD).) 858Mindazonáltal a kereskedelem tényleges szintje több
okból is magasabb volt, mint amit a statisztikák mutatnak. A statisztikák
többsége nem terjedt ki a kicsinyes, "nem szervezett" ingázó/határmenti
kereskedelemre (amelyet ingázó kereskedők folytatnak), a bartercserére és az
illegális csempészárura (többnyire
856 Y.V. Tsyganov, op. cit., p. 308.
857 J. L. Wilson, Stratégiai partnerek..., 65.

o., i61.858. m., 65. o.
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Oroszországból származó fa és Kínából származó fogyasztási cikkek). 859
Komoly becslések szerint csak 1997-1998-ban a Kínából származó illegális
kereskedelem volumene elérte az évi legalább egymilliárd3.6 USD-t.860
Egyes vélemények szerint "az oroszok Kínával szembeni kereskedelmi
egyensúlytalansága gyakorlatilag eltűnne, ha a sikló kereskedelmet is
beleszámítanák".861 Ráadásul a kereskedelmi volumen egy részét (olyan
területeken, mint a repülés és az űripar) nem fedték le, vagy csökkentették a
statisztikákban. Végül mindkét fél szándékosan nem vette figyelembe a
fegyvereladásokat, amelyek az 1990-es években a kétoldalú gazdasági
kapcsolatok alapját képezték.
Az Oroszország és Kína közötti kereskedelem volumene az 1990-es
években továbbra is szinuszos maradt. Az 1991-től 1995-ig tartó időszak 3
periódusra osztható: 1) gyors növekedés (1991-1993), 2) lassulás (1994), 3)
szabályozás és visszatérés a növekedéshez (1995). Az 1995-1996-os évek
újabb növekedést, míg az 1997-1998-as évek újabb csökkenést jeleztek.
Végül 1999 óta új emelkedő tendencia kezdődött. Meg kell azonban
különböztetni a Kínával folytatott orosz kereskedelem két aspektusát: a
központilag tervezett cserét (pl. fegyvereladások) és a decen- tralizált (barter)
cserét. Bár ez utóbbi az összes kereskedelemnek csak 17%-át tette ki,
kezdetben hozzájárult a kereskedelem növekedéséhez, majd később
visszaeséséhez.862 A kereskedelem érezhető növekedése az 1990-es évek
elején a határnyitásnak, az ellenőrizetlen határkereskedelemnek és a kínai
fegyvervásárlásoknak köszönhetően következett be. Az 1994-ben
bekövetkező lassulás az orosz Távol-Keleten tapasztalható szélesebb körű
"Kína-diszapo- tációval" (Kína-ellenes ellenérzések), az importvámok és
vízumok bevezetésével, valamint a nyugati vállalatok orosz piacra lépésével
függött össze. A kereskedelem volumenének újabb növekedése a két
kormány "felülről lefelé" irányuló támogatásának köszönhetően vált
lehetővé.863 Az 1995-1996-os években a gazdasági központok
döntéshozóinak gyakori látogatásai számos megállapodáshoz vezettek (olyan
területeken, mint az atomenergia, a vegyipar, a nehézipar, de mindenekelőtt a
fegyvereladások) - ez a centralista szempont hozzájárult a kereskedelem
volumenének növekedéséhez. Az ezt követő visszaesés (1997-1998), majd
növekedés (1999) a "gazdasági kapcsolatok politizálódásával" függ össze.
1997- 1998-ban a két ország politikailag elfordult egymástól, így a gazdasági
projektek állami támogatására nem került sor (lásd: Három Szurdok), a
kereskedelem volumene ismét lelassult (ennek szigorú gazdasági okai is
voltak: gazdasági válság, orosz termékek inkompatibilitása Kínában stb.) A
lendületet az an- más növekedés felé Zhu Rongji kínai miniszterelnök adta,
látogatása során.
859

L. Popova, Recent Trends in Russian-Chinese Economic Cooperation, "World Economic
Papers" (különszám), 7/2006, pp. 37-46.
860 I.Topolski, op. cit., p. 146.
861 J. L. Wilson, Stratégiai partnerek..., p. 65.
862 J. Thornton, Reform az orosz Távol-Keleten: A gazdasági együttműködés következményei,
[in:]

863

Rapprochement or Rivalry..., pp. 262-293.
Ez az állandó tényező a kínai-orosz kapcsolatokban, ahol a politikai kapcsolatok
befolyásolják, illetve ösztönzik a gazdasági kapcsolatokat, nem pedig fordítva, А.В.
Лукин, Россия и Китай... p. 669.

161

Moszkvába 1999 februárjában. Végül az 1990-es évek végén a kereskedelem
az energiaágazatban folytatott együttműködésnek köszönhetően nőtt. A 2000es években ez lett a kínai-orosz gazdasági együttműködés vezérmotívuma.
Az 1990-es évek évtizedét gazdasági szempontból az orosz nyersanyagok
és félkész termékek (műtrágya, vas, fa) exportja, valamint a kínai textíliák,
ruhák, cipők és bőrtermékek importja jellemezte. Az orosz fogyasztók nem
voltak képesek megvásárolni a technológiailag fejlettebb kínai termékeket
(televíziókészülékek, elektronikai cikkek, videofelszerelések), vagy gyakrabban - nem voltak hajlandóak erre, és inkább más országokban
gyártott termékeket vásároltak. Az 1990-es években a Kínával szembeni
orosz gazdasági stratégia a csúcstechnológiai termékek exportjának
előmozdítására összpontosított (az orosz ipar nagy részének exportja maradt
az egyetlen lehetőség a túlélésre). Bár ez ésszerű alapokon nyugodott (a két
gazdaság kiegészítette egymást), végül nem volt sikeres - az orosz termékek
egyszerűen nem voltak versenyképesek a kínai piacon. A katonai
együttműködést figyelmen kívül hagyva csak két ágazatban - az atomiparban
és az űriparban - tudtak sikeresek lenni.864
A fegyvereket leszámítva Oroszország az 1990-es években főként
közlekedési termékeket, fémeket (vas és acél), vegyi anyagokat,
papírtermékeket és nyersanyagokat értékesített Kínának. Az egyetlen
fogyasztási cikk, amelyet az oroszok Kínába szállítottak, a hal volt. 865 Végül
Oroszország atomtechnológiát és technikai segítséget nyújtott Kínának egy
atomerőmű építéséhez - cserébe fogyasztási cikkeket kapott, amelyek nem
szerepeltek a statisztikákban866. Ami az erőforrásokat illeti, az 1990-es
években az orosz-kínai kereskedelemben való részesedése alacsony volt.
Oroszországnak minden bizonnyal sikerült gépeket és berendezéseket
szállítania Kínának, főként az atom-, a repülés- és az űrágazatban.867
Ebben az évtizedben Kína elsősorban fogyasztási cikkeket exportált:
ruhákat, textilárukat, élelmiszereket, szerszámokat. Az 1990-es évek során
Oroszország maradt a kínai fogyasztási cikkek többletének értékesítési piaca.
A kínai termékek megoldották a mindennapi fogyasztási cikkek hiányának
problémáit, amelyek az orosz transzformáció első éveiben olyan súlyosak
voltak.868 Az 1990-es évek közepén Kína elsősorban fémeket és vegyi
anyagokat (beleértve a műtrágyákat) importált, amelyek az összes import több
mint 50%-át tették ki; az export bőrből, gyapjútermékekből, állatokból és
állati termékekből, kunyhókból, esernyőkből és cipőkből állt.869
Összefoglalva, az Oroszországba irányuló kínai export a mindennapi
cikkekre koncentrált, és hiányoztak a Nyugatra értékesített, technológiailag
fejlett termékek.
864
865
866
867

J. L. Wilson, Strategic Partners..., 79. o.; Jing-dong Yuan, Sino-Russian Defense Ties, [in:]
The Future of China-Russia..., p. 215.
R. Lotspeich, Economic Integration of China and Russia in the Post-Soviet Era, [in:] Ibid.,
p. 98.
I. Topolski, op. cit., p. 147.
J. L. Wilson, Strategic Partners..., 66. o.; R. Lotspeich, op. cit., 66. o.; R. Lotspeich, op.
cit., 1. o. 98.
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E. Bazhanov, Russian Policy towards China, [in:] Russian Foreign Policy Since1990 ,
szerk. P.
Shearman, San Francisco, pp1995,. 165-168.
I. Topolski, op. cit., p. 147.

Az orosz-kínai gazdasági kapcsolatok a szovjet korszak folytatását
jelentették, és kezdetben a Szovjetunió utolsó éveiben létrehozott struktúrák
és mechanizmusok keretében működtek.870 Annak ellenére, hogy
márciusban1992871 mindkét fél elismerte egymást "legkedvezőbb helyzetű
nemzetként", az orosz tevékenység Kínában gyenge, kaotikus volt, és
gyakran a szomszéd lebecsülése jellemezte.872 Pjotr Aven orosz
külkereskedelmi miniszter például olyan orosz elektronikai cikkeket kínált a
kínaiaknak, amelyeket - rossz minőségük miatt - még Oroszországban sem
vásároltak.873 Később az intézményes kezdeményezések egyáltalán
megszűntek. Az orosz belpolitikai helyzet volt a hibás: a Kremlt megbénította
a döntéshozatali káosz és a beruházások irányáról való megegyezés hiánya.874
Következésképpen a Jelt- sin látogatása1992 idején hivatalossá tett gazdasági
projektek többsége megvalósulatlan maradt.875 Li Peng 1996 decemberében
tett moszkvai látogatása és Viktor Csernomirdin orosz miniszterelnökkel való
találkozója felcsillantotta a reményt a gazdasági együttműködés élénkítésére Moszkva és Peking azt szorgalmazta, hogy 2000-ig 20 milliárd dollár
kereskedelmi forgalmat bonyolítsanak le.876 Kiderült, hogy ez csak álom volt.
Jelcin négy hónapba telt, mire kijelölte az orosz és kínai miniszterelnökök
rendszeres találkozóit előkészítő bizottság elnökét az orosz fél számára; a
bizottság munkáját tovább nehezítette az ökológiai válság és az orosz
miniszterelnökök véget nem érő leváltása (1998 és 1999 között öten váltották
egymást.)877 Ami a kereskedelem volumenét illeti, a 2001-re bejelentett 20
milliárd dollárból Oroszország és Kína csak a felét tudta elérni. 878
Több tényező is hozzájárult a kereskedelem viszonylag alacsony
volumenéhez és a háta gazdasági kapcsolatok gyengülése az 1990-es években. A legtöbbjüknek
köze volt a kommunista örökséghez.879 Először is, a kínai-szovjet szakadás
negatív következményei nemcsak a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság
közötti gazdasági kapcsolatokra voltak negatív hatással; . ez vezetett továbbá
az orosz Távol-Kelet kialakulásához.

Указ президента РСФСРО либерализации внешнеэкономической tevékenység на
территории РСФСР [FR SSR elnöki rendelet a külföldi gazdasági tevékenység
liberalizálásáról a FR SSR területén), Tanácsadó.ru, 1991.11.17.
871 Соглашение között Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной республики "О торгово-Gazdasági kapcsolatok" [Az Orosz
Föderáció és a Kínai Népköztársaság közötti kormányközi megállapodás a kereskedelmigazdasági kapcsolatokról], [in:] Сборник российско-китайских szerződések 1949-1999
...pp. 109-116.
872 А.В. Лукин, От нормализации к strategческому партнерству..., p. 372.
873 Ю. Б. Савенков, Китай и Россия создают новый mechanizmus торговых kapcsolatok
[Kína és Oroszország új kereskedelmi kapcsolati mechanizmust hoz létre], "Известия",
07.031992.
874 А.В. Лукин, От нормализации к strategческому partnerству..., p. J324.875.
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"ostromlott erőddé"880 vált, ami évtizedekig gyakorlatilag megszüntette a
normális gazdasági tranzakciók lehetőségét (például az egyetlen telefonvonal
Vlagyivosztokból Kínába Moszkván keresztül vezetett). Adjunk hozzá
objektív tényezőket: a közlekedési infrastruktúra teljesen felkészületlen volt
az új helyzetre (nincsenek határátkelők, rossz utak, csak két vasútvonal, rossz
kommunikáció az orosz Távol-Kelet között, valamint a költségek, a termelés
és a szállítás torz szerkezete).881 Az orosz és kínai résztvevők között aláírt
szerződések 25-30%-a is teljesítetlen maradt a szállítási problémák miatt.882
A kínai oldalon a megosztottság következményei alapvetően strukturálisak
voltak. Az 1950-es években minden ipar és technológia a szovjet mintára
épült, amit kiegészítettek a kereskedelmi, kulturális és személyes
kapcsolatok. A kettészakadás után Kína hátat fordított Oroszországnak azzal,
hogy a nyugati árukat és szolgáltatásokat részesítette előnyben; Peking
egyszerűen átirányította gazdaságát a Nyugat felé. 883 Ezért vált Kína számára
Oroszország az 1990-es években másodlagos irányzattá, amely csak a határ
menti tartományok számára fontos. A második legnegatívabb tényező a
korábbi kommunista politika hatása volt az orosz-kínai kereskedelemre. A
szovjet időkben a kereskedelem többnyire termékcserében vagy barterben
bonyolódott. Az 1990-es években az RF-ben e rendszer reformjára tett
kísérletek kudarcot vallottak - a barter maradt Oroszország kereskedelmi
cseréjének fő formája: egyedül az összes orosz kereskedelmi tranzakció
199773%-a barter és más, nem valutás módon történt.884 A Szovjetunió
bukásával az orosz-kínai kereskedelem kaotikussá vált, és a kisstílű ingázó
kereskedők irányíthatatlanul szimbolizálták. A csere a régi szovjet módon,
többnyire cserekereskedelemmel maradt. Elméletileg az orosz-kínai1995
kereskedelemből csak kemény valutában (kezdetben svájci frankban, majd
dollárban) kellett volna bonyolítani, azonban az intézményesített bankreform
hiánya, a kínai jüan konvertibilitása, a rubel változékonysága és a két állam
bankjai közötti rendszeresített elszámolási megállapodások hiánya "mindmind a készpénzes tranzakciók használatának korlátozását, valamint a
kereskedelmi volumen általános növekedésének akadályozását szolgálta". 885
A cserekereskedelem a határkereskedelmet és a csempészetet illetően
továbbra is domináns maradt: A kínai fogyasztási cikkeket orosz
nyersanyagokra (faanyagra) és fegyverekre cserélték - ez volt a "rakéták
cseréje kabátokra".886 A barternek, nyilvánvaló hátrányai mellett, voltak
azonban pozitívumai is - ennek köszönhetően Oroszország versenyképes volt
a kínai piacon.887 Mindazonáltal a gazdasági válság a súlyos csapást
1998mért a barter kiváltására tett kísérletekre - ez a következő évtizedig
megmaradt. Végül a
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886
887

164

Alexei Voskressenski, op. cit., p. 134.
Y. Borisova, jelentés: Moscow Times: A minisztérium milliárdokba került Oroszországnak,
"Moscow Times", 16.03.2001.

a harmadik negatív tényező a kommunista gondolkodás maradványai voltak a
gazdaságban. Az orosz elit még mindig hajlamos volt Oroszországot
technológiailag fejlett ipari gazdaságnak, míg Kínát elmaradott vidéki és
segítségre szoruló országnak tekinteni. Ezért úgy vélték, hogy a gazdasági
kapcsolatokat úgy lehet kiépíteni, hogy a kínai fogyasztási cikkekért cserébe
orosz technológiát, termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak. Kínának
azonban nem volt szüksége orosz technológiára, mert volt egy jobb - a
nyugati - technológiája. Peking azt vette Moszkvától, amit akart - korlátozott
mennyiségű csúcstechnológiás fegyvereket és katonai technológiát,
szakképzett munkaerőt a kínai technológiai bázis fejlesztéséhez (különösen a
katonai potenciálhoz), erőforrásokat - és semmi többet.888 A szovjet stílusú
gondolkodás másik maradványa orosz részről a nagyszabású, kétoldalú,
kormány által felügyelt szerződéseken alapuló gazdasági együttműködések
létrehozásának hangsúlyozása, valamint az ingázó kereskedelemmel
szembeni nyugtalanság, ha nem is teljes ellenszenv: a ghd orosz vezetésben
sokan úgy tekintettek a kiterjedt ingázó kereskedelemre, mint "anarchikus,
civilizálatlan és a kispolgári áruforgalom legrosszabb aspektusait tükröző"
dologra; következésképpen sokat tettek ennek korlátozásáért. 889 A
kereskedelem fejlődését így gátolták a sus- pikciók vagy a nyílt
ellenségeskedés, amely abban a hitben nyilvánult meg, hogy Kína fenyegetést
jelent az orosz gazdasági szuverenitásra: "a két állam közötti gazdasági
tárgyalásokat jelentős irónia hatotta át, mivel a látszólag még mindig
szocialista kínai fél a piaci normák és értékek bátortalan védelmezője volt;
idővel a kínai vezetés nyíltan támogatta a zártkereskedelmet és a kisüzemi
tevékenység más formáit, amelyek Oroszországban gyakran gúny tárgyát
képezték".890 A kínai piacorientált megközelítésnek volt egy jelentős
következménye a kétoldalú kapcsolatokra nézve: Kína nem volt hajlandó
különleges státuszt adni Oroszországnak - a "stratégiai partnerség" nem
terjedt ki a gazdasági kérdésekre. A kínai-orosz gazdasági kapcsolatok 1990es évtizede egyértelműen a be nem teljesített megállapodások és befejezetlen
projektek891 példája. Az orosz kudarc legvilágosabb példája Kínában a
gazdasági szférában az 1997-ben elvesztett, a Három-szurdok-gát turbináinak
építésére vonatkozó pályázat volt.892 A politika kínai alárendelése a
gazdaságnak "sokként érte az orosz vezetést, amely egy olyan rendszer
ideológiai örökségét hordozta, amelyben a profit nagyrészt értelmetlen
kategória volt a barátság udvarlásában".893 A kínaiak ezt másképp látták: a
KNK egyik kereskedelmi minisztériuma a következőképpen foglalta össze:
"kínaiak és amerikaiak között van együttműködés barátság nélkül, míg oroszok
és kínaiak között van barátság együttműködés nélkül". 894

888 Alexei Voskressenski, op. cit., p. 133.
889 J. L. Wilson, Stratégiai partnerek..., 75-76. oldal.
890 Ibid., 76. o.
891 E. Wishnick, Mending fences..., 135. o.
892 А.В. Лукин, От нормализации к strategческому partnerству..., p. J372.893.
L. Wilson, Strategic Partners..., p. 77.

894 Chen Qimao, op. cit., p. 294.

165

A hadiipar (jelentős) kivételével, ahol Oroszország kiváltságos helyzetben
volt, a Kínával szembeni nyugati embargó miatt az orosz vállalatoknak
komoly nehézségeik voltak a kínai piacra való belépéskor - a nyugati
konkurenciával szemben szinte tehetetlenek voltak. Kína nem Oroszországot,
hanem a Nyugatot választotta modernizációjához: "Kína a Boeing vagy az
Airbus repülőgépeit akarja, nem a Tupo- levet; közös vállalatokat keresett az
Audival és a General Motors-szal, nem a Ladával".895 A repülőgépek
eladására tett orosz próbálkozások kudarcba fulladtak az oroszországi kínai
nagykövet, Li Fenglin által azonnal összefoglalt okok miatt: "Az oroszok el
akarnak adni nekünk polgári légitársaságokat, mint az Iljusin-96-os és a
Tupoljev-204-es; de még az Aeroflot sem akarja őket, tehát valami baj
lehet".896
Ez a példa egy szélesebb körű tendenciát illusztrál: a nyugati dominanciát
a Kínával és Oroszországgal fenntartott gazdasági kapcsolatokban. Ahogy a
politikában, úgy a gazdasági kapcsolatokban is Peking és Moszkva
elsősorban a Nyugat felé orientálódott. A kétoldalú beruházások többnyire ott
történtek, ahol a nyugati vállalatok nem versenyeztek (fegyvereladások
Kínába vagy kínai fogyasztási cikkek Oroszországba) - "pénzügyileg,
gazdaságilag és technológiailag mindkét ország még mindig jobban függ a
Nyugattól, mint egymástól".897 Az USA-val ellentétben Oroszországnak nem
voltak olyan beruházási lehetőségei, amelyekkel biztosítani tudta volna a
kínai modernizáció ütemét - neki magának volt égető szüksége a
beruházásokra. Kína viszont nem volt hajlandó befektetni Oroszországba Peking csak olcsó fogyasztási cikkeket, élelmiszert és képzetlen munkaerőt
exportált oda, a kifinomultabb áruk kivitelét a Nyugatnak tartotta fenn. Kína
1992-ben Oroszország harmadik kereskedelmi partnere volt, 2000-ben
azonban már csak az ötödik (sokkal fontosabb volt Németország, majd az
USA); Kína számára leginkább az USA és az ázsiai partnerek (Japán, DélKorea) számítottak. Sőt, bizonyos értelemben Kína fontosabb volt
Oroszország számára, mint fordítva. 1992 óta Kína mindig az első öt
legfontosabb orosz exportcélország között volt, de Kína számára Oroszország
az 1990-es években csak három (északkeleti) tartomány és annak nehézipara
számított (egyedül1995 Dong- bei részesedése az összes kínai Oroszországba
irányuló exportból 71% volt).898

2.

Gazdasági együttműködés 2000-2017
között: Az energia geopolitikája és
azon túl

A 2000-es és 2010-es években a kínai-orosz kereskedelem volumene nőtt, de
ez főként az energetikai együttműködésnek köszönhető. Ami jellemezte, az
az erőforrások és "az energia geopolitikájának" hangsúlyozása, valamint a
kiegyensúlyozatlan kereskedelem volt. A kialakult gazdasági kapcsolatok
jellege elkezdett

895 S. W. Garnett, op. cit., p. 10.
896 Idézi: Alekszej77.897 Voszkresszenszkij, op. cit.,
132. o., Alekszej Voszkresszenszkij, op. cit., 132. o.
898 D. Kerr, Problems in Sino-Russian Economic Relations, "Europe-Asia Studies", 7/1998, pp.
113-56.
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főként Kínának kedveznek - Peking fokozatosan a kínai gazdaság "erőforrásfüggelékévé" alakítja Oroszországot. Következésképpen az aránytalanság
egyre mélyül: Kína Oroszország második kereskedelmi partnere (az EU
után), míg Oroszország Kína tizenhatodik partnere (2015 előtt a kilencedik
volt).
Oroszország és Kína tökéletes energiapartnereknek tűnnek, akiknek közös
érdekeik vannak. Oroszország a világ egyik legnagyobb energiaexportőre,
míg Kína a második legnagyobb energiafelvevő. Ehhez jön még a kínai-orosz
barátságról, a "stratégiai partnerségről" és az energiaügyi együttműködésre
vonatkozó közös nyilatkozatokról alkotott kép. Mindezek zökkenőmentessé
tehetik az együttműködést. Ez azonban geopolitikai tényezők miatt nem így
történt.
A szűkülő erőforrások világában "az energia a huszonegyedik század új
geopolitikájának szimbólumává vált"; ezért az energia mindkét újra
felemelkedő hatalom, Oroszország és Kína számára létfontosságú, de nagyon
különböző módon: Oroszország számára "a szovjet korszak
atomfegyvereinek hatalmi egyenértékűje".899 Az olajárak fellendülése után
lehetővé vált, hogy 1999Oroszország ismét globális hatalomként térjen
vissza. Oroszország tehát az energiát hatalmi vetületként használta fel
Európában és Ázsiában egyaránt. Ázsia felé nyúlva Moszkva "arra
törekedett, hogy elkerülje a függőséget egyetlen cus- tomertől, aki képes
lenne diktálni az együttműködés feltételeit".900
Az energiának az erő-projekcióként való felhasználása azonban
kétféleképpen vágja el a határokat. Minél inkább megbízható partnernek
akarja magát feltüntetni Oroszország, annál inkább erősítenie kell a
Pekinggel való kapcsolatait, és problémamentesnek kell feltüntetnie (így
kiszolgáltatottá válik a kínai nyomásnak). Oroszország a "kreatív kétségek"
politikáját folytatja, hogy "elősegítse a vásárlókban a "kontrollálható
bizonytalanság" egy olyan mértékét, amely sem az önelégültséget, sem a
pánikot nem jelenti (...) a Kína-kártya hasznos a brüsszeli nyomás
semlegesítésére (...)az orosz politikai döntéshozók ugyanis nem annyira a
Nyugatot akarják "elhagyni", mint inkább a viselkedését az orosz érdekeknek
megfelelően módosítani".901 Peking tehát kritikus szerepet játszik Moszkva
hangulatában: lehetővé teszi, hogy Oroszországnak az az illúziója legyen,
hogy a Nyugattól független politikát folytat.
Az energia nem kevésbé fontos Kína számára, mint Oroszország számára,
de más okokból: "Kína úgy növekszik, mint Amerika a múlt században, de a
hazai [olaj- és gáz-] tartalékok nélkül".902 Energia nélkül Kína feltörekvő
hatalomként való felemelkedése megállna, és a KKP legitimációja súlyosan
aláásná. Kína úgy reagált ezekre a kihívásokra, hogy az energia felkutatását a
külpolitika legfőbb prioritásává tette, és létrehozta az "erőforrásdiplomáciát". Ezek a belpolitikai kényszerek hangsúlyozzák a legfontosabb
különbséget Oroszország és Kína energiaügyi megközelítése között: "az
energia és a geopolitika ugyanolyan szorosan összefonódik Kína esetében,
mint Oroszország esetében - egy jelentős különbséggel (...) Összehasonlítva az
Oroszországot alakító összetett motivációkkal.

899 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 132.
900 Marcin Kaczmarski, Oroszország-Kína kapcsolatok..., B.
o55.901. Lo, A kényelem tengelye..., 140. o.
902 A. Petersen, K. Barysch, op. cit., p. 11.
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A kínai energiapolitikában Kína céljai egyértelműek. A hazai átalakulási
folyamat fenntartása érdekében az im- portok maximalizálására törekszik"903.
Ez a különbség döntő. Enélkül az energetikai együttműködés kiegészítő
jellegű lenne, az egyik oldalon a világ egyik legnagyobb olaj- és
gázexportőrével,
a
másikon
a
világ
második
legnagyobb
energiafogyasztójával. Ezt azonban sokáig "beteljesületlen partnerségnek"
tekintették.904
Az energia az 1990-es évek közepén kezdett fontos szerepet játszani a
kínai-orosz kapcsolatokban. Ezután azonban csak a hivatalos nyilatkozatokon
múlott: Az orosz oligarchák és az állami Gazprom ahelyett, hogy Ázsiára
összpontosítottak volna, inkább máshol akartak gyorsan pénzt keresni. Kína
"energiaéhsége" miatt ez kezdett megváltozni, és1999 Putyin hivatalba
lépésével még inkább felerősödött. Bár a közös nyilatkozatokban
rendszeresen hangsúlyozták az energetikai együttműködés fontosságát, az
együttműködést beárnyékolták a problémák, amelyek közül a legfontosabb az
energiabiztonság eltérő értelmezése volt. Moszkva számára ez a kereslet
biztonságát jelenti (az olaj és a gáz adja Oroszország exportjának 60%-át és
költségvetési bevételeinek több mint felét) - a tengerentúli piacok elvesztése
katasztrofális lenne a pros- peritásra és a politikai stabilitásra nézve; Kína
számára viszont az ellátás biztonságát jelenti - "a megbízható, hosszú távú
hozzáférés elengedhetetlen ahhoz, hogy képes legyen megfelelni a (...)
modernizáció hatalmas kihívásainak".905 Ehhez jönnek még az objektív okok,
mint például a csővezetékek infrastruktúrájának hiánya és az építés költséges
szükségessége, valamint a szubjektív okok: a rossz irányítás, a korrupció és
"az orosz energiaszektoron belüli üzleti interakciók bizánci jellege".906 Végül
Moszkva inkább a gáz eladásában volt érdekelt, míg Peking sokkal inkább az
orosz olaj megvásárlásában. Ezért akarta Kína megépíteni az ESPOvezetéket, de a vele kapcsolatos komoly bonyodalmak megértették
Pekinggel, hogy az üzleti szerződések, a kormányzati megállapodások és a
nyilvános nyilatkozatok szinte semmit sem érnek, ha nincs mögöttük politikai
akarat. Peking elkezdte Oroszországot "korlátozottan használható" partnernek
tekinteni, amely sokkal kisebb jelentőséggel bír, mint a Perzsa-öbölbeli és
afrikai fő forrásai".907

3.

Az ESPO olajvezeték és a "Szibéria ereje" gázvezeték

Az ESPO csővezeték a kínai-orosz kapcsolatok szinuszos jellegét
szimbolizálja. Bár az első tervek még a szovjet időkben születtek, csak akkor
vált valósággá a projekt, amikor Mihail Hodorkovszkij elhatározta, hogy
Kínába (Angarsk-Daqing) vezetéket épít. Decemberben Hodorkovszkij1999,
eljött
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a kínaiakkal, akik támogatták a projektjét.908 Azonban2002, megjelent egy
hosszabb alternatíva, amelyet a Jukosz riválisa, a Transneft javasolt, és
amelyet a Ja- pan támogatott: egy csővezeték építése Angarskból a Csendesóceánon fekvő Nakhodkába. Hodorkovszkij 2003-as letartóztatása és Japán
pénzügyi csomagja után a hosszabb vezeték 909 megépítéséhez Moszkva abban a reményben, hogy kijátszhatja Tokiót és Pekinget egymás ellen (ha az
ESPO Nakhodkáig épül, Oroszország minden régióba exportálhatná az olajat;
ha csak Daqingig, Kína monopolhelyzetbe kerülne, amely az elővásárlást
szorgalmazhatná) - időhúzásba kezdett. Oroszország stratégiai terve azon a
reményen alapult, hogy nemcsak kínai, hanem japán és koreai befektetéseket
is vonzanak az orosz Távol-Keletre, hogy azok kiegyensúlyozzák egymást, és
lehetővé tegyék az orosz Távol-Kelet gazdasági előretörését, ami viszont
erősítené Oroszország pozícióját Ázsiában. Az ESPO volt a kulcs ebben a
játékban: a hosszabb útvonalnak köszönhetően az olajat számos ázsiai piacra
lehetett exportálni. Ezáltal Oroszországnak árfelelősséget biztosítana (ami
lehetetlen, ha az útvonal csak Kínába vezetne). Moszkva valószínűleg
ügyesen használná az energia árát, valamint más, nem üzleti jellegű
eszközöket, hogy európai politikájának mintájára folytassa Ázsia-politikáját.
Ezért 31jelentette2004 be a Kreml decemberben, hogy Oroszország a
hosszabb - most Skorovodinóba vezető, WSTO (Woszto- csnij Szibir, Tihij
Okiean) vagy ESPO (East Siberia Pacific Ocean) vezetéknek nevezett opciót választotta. Ez volt Kína kudarca a vezetékért folytatott küzdelem első
fordulójában. Hogy Kínát megvigasztalja, Moszkva beleegyezett egy külön
ESPO-ágvezeték építésébe Kínába910 - ezzel akarták semlegesíteni Kína
ESPO kudarcának és Japán győzelmének negatív következményeit. A
részleteket azonban "szándékosan megoldatlanul hagyták", és az építkezést
rendszeresen elhalasztották; így Kínának csak egy kon-2004 traktusból
vasúton Kínába exportált egymillió48 tonna kőolaj maradt.911
Idővel azonban az ESPO-val kapcsolatos helyzet Kína javára fordult.
E csővezeték megépítése a Kreml kulcsfiguráinak magánérdekeivel függött
össze. Számukra a Daqingba vezető projekt rövidebb, olcsóbb és könnyebben
megépíthető volt.912 Eközben a Japánnal fenntartott kapcsolatok elrettentőleg
hatottak - Tokió visszavonta pénzügyi csomagjának számos elemét, és
kitartott amellett, hogy kizárja a Daqing-útvonal megépítését: "ennek
fényében a stratégiai sokszínűség mint Oroszország Ázsia-politikájának
alapelve azon a tényen alapult, hogy Kína sokkal jobban állt Oroszországhoz,
mint egy elégedetlenkedő
908 W. Konończuk, Ropociąg Wschodnia Syberia - Ocean Spokojny (WSTO): strategiczny
projekt - organizacyjna porażka? [ESPO Pipeline: stratégiai projekt vagy szervezeti
k u d a r c ], OSW, Varsó, 2008.10.12.
909 Japán-Oroszország cselekvési terv, Japán Külügyminisztérium.
910 Список документов, подписанных в присутствии Президента России Владимира
Путина и Председателя КНР Ху Цзиньтао [Az RF elnök Putyin és a KNK elnök Hu
Jintao jelenléte alatt aláírt dokumentumok gyűjteménye], Kreml.ru, 2014.05.1.
911 M.Kaczmarski, Oroszország-Kína kapcsolatok...,
p. B56.912. Lo, The Axis of Convenience..., p. 145.
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Japán."913 Ilyen körülmények között Oroszország számára a legjobb lehetőség
az lett, hogy minél jobb kínai ajánlatot kapjon a Daqing-útvonal
finanszírozására. A helyzetet súlyosbította, hogy 2008-ban Oroszországot
súlyosan sújtotta a gazdasági válság. A válság "változást váltott ki
Oroszország politikájában az olajágazatban (...) [és] módosította mind a
Kreml, mind a kulcsfontosságú energetikai vállalatok számításait". 914 Kína
kihasználta Oroszország súlyos helyzetét a gázvezeték-megállapodás
teljesítésére. A kínai kölcsönök és hitelek (10 milliárd USD és 15 milliárd
USD), amelyeket a jövőbeni de- liver olaj (15 milliárd tonna olaj évente
évekig20, összesen millió300 tonna olaj) előlegeként adtak, 915lehetővé tették
a daqingi ág építésének befejezését (az olaj 2011 januárjában kezdett el
áramlani Kínába). Ez azt jelentette, hogy visszatértek az eredeti ESPOprojekthez (Daqingba) - amely közvetlenül Kínába vezet (bár Oroszország
azóta megépítette a második ágat, az ESPO főként Kínába szállítja az
erőforrásokat). A Daqingba vezető vezeték "áttörést jelentett az orosz-kínai
energetikai együttműködésben, amely mindkét államot hosszú távú
kötelezettségvállalásra kötelezte; Moszkva beleegyezett, hogy kölcsönökért, a
de- mand tartós biztonságáért és egy ígéretes downstream piacra való belépés
kilátásáért cserébe Pekingnek olajat szállít".916 Öko- nomikus szempontból
Kína hasznot húzott ebből a vezetékből: az ár kedvezményes volt (alacsony a
piaci árakhoz képest; az orosz kormány rákényszerítette a Transneftet, hogy
alacsonyabb szállítási tarifákat alkalmazzon, és feloldotta az olajra kivetett
exportvámot), Peking elérte az olajimport diverzifikálását, biztonságos
szárazföldi útvonalat biztosított, és Kínához kötötte az orosz energetikai
állami vállalatokat (ez a Kínával való együttműködés támogatóivá alakította
őket) - egyszóval "a 20 évre szóló szerződés Peking számára hosszú távú
ellátásbiztonságot biztosított rendkívül előnyös áron". 917 Ráadásul, miután
Kína biztosította a vezetéket, még kedvezőbb feltételeket kezdett követelni.
Kiderült, hogy "a szerződés aláírása csak az első szakasza egy gyakran
elhúzódó és nehéz folyamatnak".918 A CNPC sokkal több olajat akart növelve a tervezett import mennyiségét - cserébe azért, hogy az oroszok
megépítik a tianjini finomítót. Ezzel az előfeltétellel, egyfajta zsarolással
szembesülve az oroszok végül szeptemberben 2010,engedtek, és
beleegyeztek, hogy további évi 9 millió tonna olajat küldjenek. Miután ezt
megtették, a kínaiak 2010 végén az ár csökkentését követelték, és amikor a
szállítások megkezdődtek, megtagadták a korábban megállapított ár
kifizetését. Ezúttal az oroszok határozottabbak voltak (nyilvánosságra hozták,
azzal fenyegették meg a CNPC-t, hogy beperelik a nemzetközi bíróságon, és
tárgyalásokat kezdtek japán cégekkel a kitermelésről.
913
914
915

916

Ibid., 136. o.146.
M.Kaczmarski, Oroszország-Kína kapcsolatok..., p. 56.
Соглашение о принципах строительства и эксплуатации нефтепровода "Сковородино - граница с КНР" között Китайской национальной нефтегазовой корпорацией
и ОАО АК "Транснефть" [Megállapodás az építési és hasznosítási alapelvekről
Skorovodion-KNK határvezeték a CNPC és a Transneft között], Russian.China.Org.Cn,
29.10.2008.
M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 56.
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B. Lo, Russia and the New World Disorder..., p. 146.

olaj és gáz). Végül a kínaiak kifizették a pénzt, bár a számukra is hátrányt
jelentett - "Peking nehéz tárgyalópartnernek bizonyult, Oroszország
gyakorlatilag semmilyen engedményt nem kapott, és kénytelen volt engedni
Kína elképzeléseinek a kooperációról".919
Oroszország a nehéz gazdasági helyzet miatt és geopolitikai
megfontolásokból engedett ezeknek a feltételeknek (még maga Putyin is
elismerte, hogy az ESPO "nem csak egy csővezeték", hanem "geopolitikai
projekt" is).920 Moszkva azt a stratégiát választotta, hogy "megőrizze
részesedését a nagyon jövedelmező európai piacból, miközben a kínaiakkal
való kapcsolatait eszközként használja fel az európaiakra gyakorolt
nyomásgyakorlásra".921 Moszkva ezt a logikát követte, és 2013további
megállapodásokat kötött Pekinggel. Oroszország és Kína 2013-ban egy sor új
óriási szerződést írt alá a Kínába irányuló olajszállításokról (több millió10
tonna olaj küldése a ka- zahsztáni vezetéken keresztül; az ESPO-n keresztül
Kínába küldött olaj mennyiségének megduplázása - 15 millió tonna
évekig25, 270 milliárd dollár értékben; további millió10 tonna szállítása tíz
évre), "együttvéve a szerződéssorozat, amelybe az orosz vállalat beleegyezett,
megháromszorozta a Kínába küldendő olaj mennyiségét (....) 2020-ig
Oroszország talán 56 millió tonna olajat szállíthat", ami a teljes orosz
olajexport mintegy 20%-a lenne, és Oroszország Kína legnagyobb
beszállítójává válna, "az import akár egyötödét is biztosítva" - mindez a
"második áttörésnek felel meg az olajkereskedelemben"." 922
Tehát Kína profitált a legtöbbet az ESPO vezetékből és annak
következményeiből, Oroszország pedig
végül "inkább a kínai kártya áldozata lett, mintsem ura". 923 Teljesen másképp
kellett volna lennie: "az ESPO-vezeték, mint ázsiai energiapolitikájának
sarokköve megépítésekor a Kreml elkerülte Kína előnyben részesítését, és
megőrizte a mozgásterét, anélkül, hogy egyetlen vevőtől való függőségbe
esett volna; a későbbi gyakorlat (...) [aláásta] az ilyen megközelítés
megvalósíthatóságát,
ami
gyakorlatilag
ellentmondott
Moszkva
stratégiájának (...) a Moszkva által a Nyugattal szembeni politikájában
elutasított mintát módosított formában elfogadta a Kínával való
kapcsolatokban".924 Most, 2017-ben Oroszország lett Kína legnagyobb
olajszállítója, megelőzve Szaúd-Arábiát (Oroszország 50 millió tonna
nyersolajat szállít, azaz napi 1,05 millió hordót), az ESPO-n keresztül küldött
olaj mellett Kína százalékban70 az ESPO csendes-óceáni parti termináljáról
vásárolt, "ef- fektíven uralva az ázsiai piacra irányuló orosz olajeladásokat"; a
meglévő infra- struktúra is nagyrészt Kínának van kötve. 925 Ezért az oroszok
nagyra törő tervei az ázsiai sakktáblán való nagyszabású játéknak az lett a
vége, hogy a függőséget a
919 M. Kaczmarski, Oroszország és Kína kapcsolatai..., 59. o.
920 Владимир Путин выпустил восточносибирскую нефть в море [Vlagyimir Putyin újra
bérbe adta a kelet-szibériai olajat a tengerbe], "Ведомости", 2009.12.29.
921 Д. Тренин, Верные друзья?...
922 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p.
B59.923. Lo, The Axis of Convenience..., p. 140.

924 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p.
Idem61.925, Russia-China and the West..., OroszországKína és a Nyugat...
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Kína. Az ESPO-val kapcsolatos helyzet paradox módon megismétlődött egy
másik ázsiai orosz projekt - a Power of Siberia gázvezeték - esetében.
Március 212014,másodikán az epikus ESPO gázvezetékprojekt után a
kínai-orosz kapcsolatokban lezárult - a két fél aláírta a "Szibéria hatalma"
gázvezetékre vonatkozó gázszerződést.926 Egyesek szerint ez a több mint tíz
éve tárgyalt szerződés az "orosz kelet felé fordulást" szimbolizálja; mások
szerint ez az ukrán válság politikai következménye, és Kína profitál belőle a
legtöbbet.
Az első tárgyalások a gázszerződésekről már az 1990-es években
megkezdődtek, de semmi sem valósult meg. Az ötlet Putyin uralkodásának
első éveiben merült fel újra. Néhány memorandum és keretmegállapodás
aláírása ellenére (az első 2004 októberében, a második 2006-ban, amely évi
68 milliárd köbmétert irányzott elő)927 a két fél nem tudott megegyezni a
legfontosabb kérdésben: a gáz árában. Éppen ezért "a később aláírt
dokumentumok közül sok olyan rendelkezést ismételt meg, amelyekről már
korábban megállapodtak, és ezzel a tárgyalások előrehaladásának látszatát
keltették, ami imázsépítési célokból szükséges volt".928 Ennek két tény volt
az oka. Az első - a gazdasági tényező: a gázszektor - az olajjal ellentétben olyan terület volt, ahol Oroszország és Kína érdekei eltértek egymástól, mivel
igényeik nem egészítették ki egymást (mivel a gáz jobban függ az
infrastruktúrától, és Oroszországnak nem volt keleti gázinfrastruktúrája, ez
utalt Oroszország lehetséges szerepére Kína gázszolgáltatójaként); a második
- a politikai tényező: A Gazprom nyomást akart gyakorolni Európára a
hosszú távú szerződések megújítása érdekében (Moszkva azt tervezte, hogy a
nyugat-szibériai gázmezőkről, az Európába irányuló szállítások forrásából
szállít gázt Kínába, és "rosszhiszeműen" folytatott tárgyalásokat Kínával - "a
tárgyalások csak egy homlokzat voltak, amelyeknek az volt a célja, hogy a
Gazprom engedményeket szerezzen az európai piacon"), Kína viszont szintén
nem sietett az alkuval - különösen miután Peking megépítette a
Türkmenisztánba vezető gázvezetéket a 2006.929
Moszkva számításait ismét a gazdasági válság változtatta meg: "A Gazprom, szembesülve a csökkenő európai kereslettel és a hátrányos uniós
joggal, úgy tűnt, sokkal inkább érdekelt a Kínával való megegyezésben";
Oroszország eleinte még remélte, hogy meggyőzheti Kínát a nyugat-szibériai
mezők használatáról (2011 és2009 2011 közötti megállapodások sora), de
Peking, mivel már rendelkezik egy vezetékkel Türkmenisztánba (valamint
egy másikkal Burmába/Mianmarba és LNG-vel), a keleti, nem a nyugatszibériai mezőkhöz akart hozzáférést kapni, mivel ez nem igényelne

926
927
928

Газпром и CNPC подписали контракт на поставку газа in Китай [Gazprom a CNPCben
Aláírt gázszállítási szerződés Kínába], РИА Новости 21.05.2014.
Keun-Wook Paik, Kínai-orosz olaj- és gázipari együttműködés: A valóság és
következményei,
Oxford University Press pp2014,. 350-51.
S. Kardaś, A gáz keleti "partnersége". A Gazprom és a CNPC megállapodást köt a
gázellátásról.
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szállít Kínába, OSW, Varsó, 16.04.2014.
M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 62.

további beruházások a kínai hazai gázinfrastruktúrába. 930 Ezért nem sietett
Kína a megállapodás megkötésével.
Végül Moszkva engedett, és engedett a nyugat-szibériai mezők
használatának ötletének. Ez a tárgyalások újrakezdéséhez vezetett, amelyek
azonban nem voltak nyugodtak. Májusban, 2014,Putyin sanghaji látogatása
során a Gazprom és a CNPC 30 évre szóló szerződést írt alá évi
egymilliárd38 köbméter gáz szállításáról - a Gazprom az első öt évben
összesen mintegy egymilliárd82 köbméter gáz szállítására lett volna köteles,
azaz évi mintegy 16,4 milliárd köbméterre. 931 Ez kevesebb, mint amennyit
korábban terveztek - ez az eredeti terv módosítása, amely a Kovyktinszkoje
gázmező felhasználását irányozta elő; az eredetileg jelzett nyugat-szibériai,
jakutföldi Csajandinszkoje mező helyett.932 E cél megvalósítása érdekében
egy új vezeték - a Power of Sibe- ria - épül, mintegy 4000 km hosszú,
tervezett kapacitása évi 61 milliárd m3;933 a kitermelés megkezdését
2019/2020-ra tervezték (ez már most is késik), és a teljes kapacitást 2-3 évvel
később kell elérnie.934 Az első becslések szerint a vezeték építési költségei
elérik a 25 milliárd dollárt, azaz a Keleti Gázprogram keretében tervezett
kiadások (60 milliárd dollár) közel felét. 935 A pénzeszközök megtalálása
további kihívást jelenthet, akárcsak a Csajandinszkoje kiaknázása; egyes
pletykák szerint a költségeket kínai hitelből finanszírozhatják.936 Kína
beleegyezett, hogy 25 milliárd USD előleget fizet, amelyet 20 milliárd USD
összegű közvetlen befektetés kísérhet (mindazonáltal Kína pénzügyi
részvételének végleges mértéke továbbra sem ismert). 937 Mindez azt jelenti,
hogy "Tekintettel a beruházások ismeretlen - és ezért kérdéses - megtérülési
rátájára, a gázmo- nopólium legalább néhány évtizedig inkább nagy
költekező, mint kereső marad".938 A gázvezeték építése, a gázmezők
kiaknázása és egyéb kiadások jelentős költségeket jelentenek a Gazprom
számára, amelyek - még ha a kínai hitel egy lehetséges opció is - nem biztos,
hogy megtérülnek, ha az olajárak alacsonyak maradnak.

930 Ibid., 62. o.63.
931 S. Kardaś, A keleti "partnerség" a gáz...
932 "Газпром" и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании по поставкам газа
по "восточному" маршруту [Gasprom and China Signed MoU on Deliveries of Gas by
Eastern Route], Газпром.Hivatalos honlap 22.03.2013.
933 "Сила Сибири" Якутский и Иркутский центры газодобычи [Power of Siberia, Yakutsk
and Irkutsk Centers of Gas Extraction], Oil Capital.Ru.
934 M. Kaczmarski, Oroszország-Kína és a Nyugat...
935 S. Kardaś, The eastern 'partnership' of gas...; Восточная газовая программа [Eastern
Gas Programme], Газпром.Официальный сайт.
936 Пекин профинансирует [Beijing Will Finance], "Взгляд" 18.06.2014.
937 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., 64. o.; 2017 közepéig a Gazprom még mindig
nem tudta megkapni a 25 milliárd dolláros kínai előleget; csak eurómilliárdos2 hitelt
kapott a Bank of China-tól.
938 M. Krutikhin, Rejtély, rejtélybe burkolózva, Carnegie Center Moszkva 23.05.2014.
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Az árkérdés miatt ez az epikus projekt nem tartott sokáig. Kína, miután
fájdalmasan megtanulta, hogyan használja Oroszország az energiát a
politikában, tisztában volt azzal, hogy nem hagyhatja magát Oroszországtól
függővé tenni - Moszkva könyörtelenül kihasználná. Ezért Kína kettős
stratégiát követett: importált cseppfolyósított földgázt használt, és megtörte
az orosz vezetékmonopóliumot Közép-Ázsiában. Kínát egy másik, nem várt
tényező is segítette: a "palagázforradalom", amely a globális gázárak
csökkenéséhez vezetett. Ezért akarta Peking, hogy a szerződéses ár az
amerikai Henry Hubon érvényes árat vegye alapul (az amerikai Henry Hubon
135 USD/m³1000 2013volt, szemben az európai spotpiacokon alkalmazott
390 USD/m³-vel1000); az oroszok viszont ragaszkodtak a JCC (Japanese
Crude Cocktail) indexen alapuló képlet elfogadásához, ahol a gáz átlagára
2013-ban 524 és 582 USD/m³ között mozgott; végül a két fél bejelentette,
hogy egy "innovatív" képletet fogadnak el, amely az LNG árán alapul, amely
az olajárakhoz kapcsolódik, és a végleges gázárat 1000 m3 -enként 346 USD
körül határozták meg.939 A gázmegállapodás "titokzatossága" azt mutathatja,
hogy "a szerződés tartalmaz valamit, amire az orosz tárgyalófelek nem
lehettek büszkék az orosz közvélemény reflektorfényében". 940
A rendelkezésre álló információk és a tárgyalás kontextusának
figyelembevételével
folyamat alapján megállapítható, hogy "az elfogadott árképlet több gazdasági
előnnyel jár a kínai fél számára": Az ázsiai gázpiac jelenlegi helyzetét
tekintve az 1000 köbméterenként 350 és 390 USD közötti árak "lennének",
közel 50%-kal alacsonyabb, mint a Kína által Katarból importált gáz ára
(2013-ban körülbelül 680 USD/m31000 -en)", de hasonló lenne a Gazprom
európai fogyasztókkal kötött szerződéseiben meghatározott árakhoz (2013ban az átlagár 380 USD/m3 -en) és a CNPC Türkmenisztánnal kötött
szerződéseiben meghatározott árakhoz (körülbelül 360 USD/m31000 -en) "egy ilyen szintű gázár azt jelentené, hogy a Gazpromnak a nyereségességi
pont alatt kellene Kínába szállítania"; továbbá, "figyelembe véve az orosz fél
által ígért várható adókedvezményeket, a projekt megvalósítása aligha lehet
nyereséges a Gaz- prom számára (...).) "a projekt költséghatékonysága még
kétségesebbé vált", miután Putyin kijelentette, hogy a Gazpromot
feltőkésíteni kell.941
Egy másik érdekes szempont volt az a tény, amelyet Putyin az európai
vezetőknek írt levelében fedett fel, hogy Oroszország a gáz árának
csökkentésével 35,4 milliárd dollárral támogatta az ukrán gazdaságot. 942
Tehát, ha 350-390 USD-t veszünk figyelembe egy hasonló mennyiségű
ukrajnai szállításért (az ukrán ár 410-430 USD között volt 1000m³-ért), akkor
arra a következtetésre juthatunk, hogy "Oroszország úgy döntött, hogy
dollármilliárdokkal100 támogatja a kínai gazdaságot". 943 A
939
940
941
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S. Kardaś, A keleti "partnerség" a gáz...
M. Krutikhin, op. cit.
S. Kardaś, A keleti "partnerség" gáz... Krutikhin, op. cit.
Письмо Путина европейским лидерам об урегулировании долга Украины за газ [Putin's
Letter to European Leaders on Ukrainian Dept on Gas], "Российская газета", 10.04.2014.
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másrészt a megállapodás aláírását követő néhány hónapon belül az
olajárakhoz kötött globális gázárak összeomlottak. Így ez az ár talán nem is
volt olyan rossz Oroszország számára, mint azt sokan gondolják. 944
Az viszont biztos, hogy a Gazprom beruházásait nem a kínai gázpiacra
való belépés délibábja945, az "oroszok Ázsia felé fordulásának" része, hanem
a kínai gázpiacra való belépés délibábja vezérli. Az adatok és tények
ellentmondanak ezeknek az állításoknak. Kínának van elég gáza - saját
(palagáz), közép-ázsiai (türkmenisztáni), burmai és LNG, így Oroszország
nem álmodhat arról, hogy egy második Európát csináljon belőle. Ráadásul a
szerződés volumene sokkal kisebb, mint az Európával kötötteké. 946 A kínai
érdekek pedig ellentmondanak az orosz érdekeknek: "a kínaiaknak nem
érdeke, hogy segítsék Oroszországot abban, hogy az egész ázsiai-csendesóceáni térségben elsődleges szállítóvá váljon; nem csak a gázt akarják, hanem
a regionális gázpiacot is ellenőrizni akarják".947 Ráadásul a kizárólag Kínába
irányuló gázexporttal Oroszországnak "meg kell küzdenie a várt státuszáért,
és keserű versenybe kell szállnia olyan jelentős cseppfolyósított gáz
exportőrökkel, mint Katar, Ausztrália, Ma- lájzia és Indonézia, és
valószínűleg az USA-val is a következő években".948 Oroszországot itt
hátrányos helyzetbe hozza az elmúlt két évtizedből származó korábbi
politikai-üzleti alkuk öröksége. Mindezek a tényezők azt mutatják, hogy a
szerződés aláírásának elsősorban politikai jelentősége van. 949 A
diverzifikációs fenyegetés az orosz politikai pozíciót erősíti: "célja, hogy
Európának azt a lehetőséget sugallja, hogy a gázszállításokat Ázsiába
irányítsa át; ez viszont az orosz gáztól már amúgy is függő európai
országokat hajlamosabbá tenné arra, hogy elnézzék az orosz expanziós
törekvéseket".950 Mindazonáltal az adatok ismét bebizonyítják, hogy
Moszkva terveivel ellentétesek: 2015-ben Oroszország akár négyszer annyi
olajat adott el az EU-nak, mint Kínának; és körülbelül kétszer800 annyi gázt,
és hogy 2015-ben Kína "több földgázt importált Amerikából, mint
Oroszországból".951 A gáz alacsony ára és a gázszállítmányok Európából
Ázsiába való átirányításának lehetetlensége (csővezetékek hiánya) üressé vagy inkább csak PR-eszközzé - teszi az orosz fenyegetéseket.
A megállapodás megkötése, ez a szerződés "egy újabb áttörés az oroszKína számára "az Oroszországgal kötött megállapodás kiszélesíti
importportfólióját", "további biztonságos szárazföldi útvonalat biztosít" és
olcsóbb (csökkentette a potenciális feszültségeket a kínai energiaellátás terén).
944 D. Trenin, Nagy-Európából....
945 Россия прорубила "газовое окно" в Азию - благодаря, но не назло Европе [Oroszország
megnyitotta a gázablakot Ázsiába, hála, nem Európa ellenében], РИА Новости,
21.05.2014.
946 Akio Kawato, Much Ado About Sino-Russian Axis, Carnegie Center Moscow
B10.06.2014.947. Lo, Russia and the New World Disorder..., 147. o.
948 S. Kardaś, A gáz keleti "partnersége"...
949 Путин о газовом контракте с КНР: китайцы - надежные партнеры [Putin on Gas
Contract with PRC - Hopeful Partners], РИА Новости, 2014.05.21.
950 J. Korejba, op. cit.
951 Oroszország pedig majdnem három és félszer annyi szenet adott el az EU-nak, mint
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Kína közép-ázsiai gázszállításai); Oroszország számára "a mérleg vegyesebb"
- kizárólag Kína számára épül, és ez még inkább függővé teszi a kínai piactól,
különösen most, amikor a Gazprom elállt a vlagyivosztoki LNG-terminál
építésének tervétől, ezért magas beruházási költséggel jár: "a projekt
jövedelmezősége megkérdőjeleződik, és inkább politikai, mint kereskedelmi
szempontból értékelik".952 Mindez "úttörővé" teszi a gázszerződés
eredményeit: "Kínát teszi az orosz gáz egyetlen keleti célpontjává, és hosszú
távon a Gazpromot a kínai piachoz köti; a Gazprom új gázmezőket fog
fejleszteni a keleti vezeték számára, ami azt jelenti, hogy nem használhatja
fel a Kínával kötött szerződést az Európába szánt gázszállítások eltérítésére",
ráadásul amint "az összes gázexport-projekt befejeződik, a 2020-as évek
elején, Oroszország Kínába irányuló exportja várhatóan a teljes exportjának
akár 25%-át is kiteheti".953 Ezért ez a gázszerződés "a gyakorlatban valóban
kihangsúlyozza az együttműködés aszimmetrikus jellegét, következetesen
Kína "energetikai vazallusává" változtatva az orosz "partnert"". 954
A 2017-es év távlatából ítélve "a helyzet még mindig messze nem rózsás"
- a projekt komoly kihívásokkal néz szembe: "Peking megtagadta a vezeték
építéséhez szükséges 25 milliárd dolláros tervezett hitel nyújtását, és orosz
tisztviselők panaszkodtak, hogy a Peking által kínált feltételek - amelyek a
kínai vállalatok részvételét követelik meg az építési szakaszban elfogadhatatlanok"; a helyzetet tovább rontja, hogy a gázvezeték "veszteséges
maradhat, ha az olajár nem emelkedik jelentősen a következő tizenöt évben";
mindazonáltal "mindkét fél tisztviselői továbbra is bíznak abban, hogy a
vezeték megépül, bár talán késéssel".955 2015-ben mind orosz, mind kínai
területen megkezdődött az építkezés.956 A kínai hitel azonban még mindig
nem ismert, míg a Gazprom más, a kínai piacot célzó más projektjeinek (mint
például a Nyugati útvonal, vagy a Power of Si- beria II. az Altajtól
Hszincsiangig) kilátásai "továbbra is borúsak" az árral kapcsolatos
nézeteltérések miatt: "a nyugati útvonal most úgy tűnik, hogy nem indul,
ahogyan a Gazprom tervei sem, hogy egy harmadik, Vlagyivosztokon
keresztül Kínába vezető szahalini gázvezetéket építsen".957
Az orosz-kínai energetikai együttműködés, amelynek két szimbóluma az
olaj és a gáz, jelentős átalakuláson ment keresztül. A 2000-es évek nagyon
ígéretes, de nem teljesült kilátásaitól a 2010-es évek véglegesített, bár
aszimmetrikus kilátásaiig. A 2000-es években Oroszország igyekezett
megismételni az energetikai "oszd meg és uralkodj" stratégiáját Ázsiában, és
elkerülni a Kínától való függőséget. A Kreml "egy de
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a "bárki más, csak ne a kínaiak" politikáját az energiafeltárásban és fejlesztésben."958 A kezdeti fenntartásai ellenére Oroszország a válság
gazdasági realitásai miatt2008 megfordította stratégiáját, és a Kínával való
együttműködésre helyezte a hangsúlyt, ami megerősítette kapcsolataikat.
Moszkva fontos részévé vált Kína erőforrás-stratégiájának, ugyanakkor az
"energiaterületen ex- poszt Oroszország növekvő függőségét Kínától",
Moszkva politikája "még inkább Kína-centrikusabbá vált (...), miközben
Oroszország energiája azt feltételezi, hogy az olaj és a gáz mintegy harmada
Ázsiába irányul, valójában Kínának, nem pedig Ázsiának".959

4.

Kereskedelmi volumen

Bár a kínai-orosz gazdasági kapcsolatok a 2000-es és 2010-es években
intenzívebbé váltak, ez nem különleges: ez a példa követi a globális mintát a
globális világ mélyebb integrációjának globális mintáját. A kínai-orosz
gazdasági kapcsolatok is sokkal kiegyensúlyozatlanabbá váltak az 1990-es
évekhez képest: az erőforrások kezdtek dominálni.960 Moszkva, attól tartva,
hogy Kína "energetikai függelékévé" válik (a Kínába irányuló orosz export
közel 80%-a energia és nyersanyagokból áll, a gépipari export kevesebb, mint
5%), lobbizott a gép- és technológiaexport növeléséért, de Peking erre nem
volt hajlandó - Kína leginkább az energetikai együttműködést akarta
fejleszteni.961 A gazdasági válság után Moszkva rájött, hogy a re- forrásokon
kívül "nincs mit eladnia Kínának".962 Más szóval, a Kreml de- cidált, hogy a
szükségből erényt csinál, és kínai feltételekkel intenzívebbé tette a gazdasági
kapcsolatokat Kínával. Ezen és más okok miatt Kína marad a domináns orosz
gazdasági partner Ázsiában, mintegy 65 milliárd dolláros kereskedelmi
volumennel, míg Oroszország kereskedelme Japánnal 2015-ben (20 milliárd
dollár), míg Dél-Koreával 16 milliárd dollár volt.963
Putyin gazdasági megközelítése sok tekintetben hasonlít a kínaihoz:
szigorú politikai ellenőrzés a piaci mechanizmusokra való építkezéssel
kombinálva, valamint
az állam jelentős részesedése a stratégiai ágazatokban és a szibériai
természeti erőforrások feletti központi ellenőrzés visszaszerzése.
Mindazonáltal a gazdasággal kapcsolatos közös megközelítés ellenére "a két
kormány általában objektíve kom- merszerűen kezeli egymást".964 Gazdasági
szempontból az oroszok hosszú időn keresztül "Kínára kevésbé elsődleges
piacként, mint inkább tőkeáttételként tekintettek a
958 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., p.
M.147.959Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 64.
960 А.В. Лукин, От нормализации к strategческому партнерству..., p. E375.961.
S. Downs, op. cit., p. 164.
962 А.В. Лукин, От нормализации к strategческому партнерству..., p.
M375.963. Kaczmarski, Oroszország-Kína és a Nyugat...
964 R. Lotspeich, op. cit., p. 89.
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Nyugat"; kevéssé volt érzékelhető, hogy "az "egymilliárd fogyasztó"
potenciális Eldorádót jelent az orosz vállalati szektor számára". 965 Ez csak az
utóbbi időben változott meg, mivel az oroszok egyre inkább Kína felé
fordulnak, remélve, hogy üzleteket kötnek az élelmiszer- és mezőgazdasági
ágazatban (ami "Kína eufóriáját" eredményezte), de a verseny és az
akadályok miatt "lassan haladnak"; a stratégiai partner ellenére Peking már
két évtizede adminisztratív intézkedésekkel védi piacát. 966
Bár a kereskedelem volumene Putyin elnöksége alatt nyolcszorosára nőtt,
nagyon alacsony bázisról indult - ez politikai szempontoknak köszönhető: a
magas olajáraknak, Kína energiaéhségének, valamint a kínai feldolgozott és
kereskedelmi áruk exportjának erősödésének; a különbség érzékeltetéséhez
hasonlítsuk össze Oroszország Kínával folytatott kereskedelmi volumenét
(kb. 10%) az Oroszország és az EU közötti kereskedelem volumenével (kb.
45%).967 Így még a 2010-es évek közepének szemszögéből nézve is a kínairo- sziai kereskedelmi volumen "alig tükrözi a két gazdaság méretét és
közelségét", és Kína kereskedelmi partnerei között Oroszország olyan
országok mögött szerepel, mint Dél-Korea, Malajzia, Ausztrália, Brazília
(nem is beszélve az EU-ról, az USA-ról vagy Japánról), és "hasonlít az
afrikai és latin-amerikai fejlődő országok Pekinggel folytatott exportjához természeti erőforrások exportja a feldolgozott termékek importjáért
cserébe".968
A "gazdasági komplementaritás" hivatalos retorikája ellenére a kínai-orosz
kontextusban "ez kiegyensúlyozatlanságot és egyenlőtlenséget jelent" - "míg
Moszkva azt reméli, hogy Kína gazdasági, valamint politikai és stratégiai
ellensúlya lesz a Nyugatnak, addig Peking (néhány réstől eltekintve, mint
például az űrkutatás és a katonai tervezés) Oroszországot alig látja többnek,
mint egy erőforrás-tehenet (...) egy másodrendű gazdaságot". 969 A
kereskedelmi minták megerősítik a kínai kilátásokat: Oroszország nem fontos
célpont a kínai export számára. Például 2011-ben Kína "300 millió dollárt
fektetett be az orosz gazdaságba - az abban az évben a teljes tengerentúli
összeg 0.5százalékát (...)", és a befektetések "főként a természeti erőforrások
kitermelésére, nem pedig a hozzáadott értéket előállító iparágakra
összpontosítottak".970 Másrészt Kína fontos célpontja az orosz exportnak:
nyersanyagok (energia, fa) és félkész ipari termékek (vegyi anyagok és
fémek): az energia a 2015-ös export 68%-át teszi ki, míg a fa - további 13%át.971 A nyersanyag-export mellett a Kínába irányuló legújabb orosz
agrártermékek exportja
965
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(hal, hús, csokoládé, napraforgóolaj, sör, méz és fagylalt), valamint a
borostyán fokozódott, és a teljes export mintegy 10%-át teszi ki.972
Oroszország leginkább a következő ágazatokban érdekelt Kínában: vegyi
anyagok, mezőgazdasági gépek, gépjárművek, építőipar, atomenergia és
építőanyagok, folyami szállítás, valamint az elsődleges ágazatok
(mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat).973 Legnagyobb befektetése (az
energetikán kívül) egy titángyár közös építése a Heilongjiang-i Jiamusi-ban;
az orosz befektetések Kínában azonban nagyon csekélyek ("rendkívül
jelentéktelenek" a kínai gazdaság számára), és még az oroszországi kínai
befektetéseknél is sokkal kisebbek.974 Az energián kívül a kínaiak a
következő ágazatokban fektetnek be: fafeldolgozás, távközlési berendezések,
textilipar, mikroelektronika, fogyasztói készülékek, szolgáltatások és
mezőgazdaság.975 A legfontosabb kínai beruházások Oroszországban a
szentpétervári "Baltic Pearl" komplexum, a moszkvai Park Huamin üzleti
központ (még nem készült el) és a moszkvai fővárosi kerületben
(Podmoskove) található "Greenwood" nemzetközi kereskedelmi központ;
mindegyiket már több mint egy évtizede (a 2000-es évek eleje óta) építik, sok
késéssel és problémával az úton.976 A helyzetet tovább rontja, hogy az
Oroszországba irányuló kínai befektetések száma általában messze elmarad a
más célországokba, például Lux- emburgba, Dél-Afrikába, Szingapúrba,
Thaiföldre, Burmába/Mianmarba, Kanadába, Pakisztánba, Brazíliába vagy
Iránba irányuló beruházásokétól: "ezek a helyek mind vonzóbbnak tűnnek a
kínai befektetők számára, mint Oroszország".977
Általánosságban elmondható, hogy a kétoldalú kereskedelem tendenciái a
történelem fordítottját mutatják. A szerint
Dmitrij Trenin szerint "a múltban ennek a kereskedelemnek a nagy része a
Kínába irányuló orosz gépipari exportból és a Kínából származó
nyersanyagimportból állt. Ma a szerepek felcserélődtek: Oroszország kínai
iparcikkeket importál, köztük egyre nagyobb mennyiségű gépet, és
nyersanyagokat - energiát, fémeket és fát - exportál néhány csúcstechnológiai
cikk mellett".978 Alekszandr Lukin szavaihoz csatlakozik: "Oroszország és
Kína helyet cserélt egymással: Oroszország a kínai ipar nyersanyagellátójává
vált, míg Kína az orosz fogyasztók számára késztermékek szállítójává (...)
Oroszországot Kína mint nyersanyagszállító és az általa forgalmazott áruk
piaca érdekli".979 Bobo Lo még drasztikusabban fogalmazott: "a gazdasági
kapcsolat annyira aszimmetrikus, hogy kezd neokolonialista színezetet ölteni:
a modernizálódó Kína kihasználja az elmaradott Oroszországot energia- és
fakészleteiért, valamint az alacsony minőségű élelmiszerek piacaként".
972 Russia Seeks Food-Export Boom... ; 30% according to Sofia Pale, Russian Business Interests in China, "New Eastern Outlook", 05.10.2016.
973 R. Lotspeich, op. cit., p. 122.
974 А.В. Лукин, От нормализации к strategческому партнерству..., p. R385.975.
Lotspeich, op. cit., p. 122.
976 А.В. Лукин, От нормализации к strategческому партнерству..., p. 389-391. 977
Ibid., 387. o.
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979 А.В. Лукин, От нормализации к strategческому партнерству..., p. 382; Idem,
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eladhatatlanok az igényesebb nyugaton. Úgy tűnik, hogy Peking
kereskedelmi szempontból Oroszországot többé-kevésbé egy szintre helyezi
az olyan országokkal, mint Szaúd-Arábia, Angola vagy Szudán."980
A kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozatlansága a 2000-es
évek közepe táján kezdte aggasztani a Kremlt. Még a fegyvereladások,
amelyek eddig a kétoldalú kapcsolatok "gyöngyszemei" voltak, is csak alig
több mint 10%-át teszik ki a teljes kereskedelmi forgalomnak.981 Oroszország
számára a helyzetet tovább rontja, hogy a kereskedelmi mérleg évről évre
egyre kiegyensúlyozatlanabbá válik. Kína jelentősége az orosz
külkereskedelemben évente növekszik: 2010-ben Kína megelőzte
Németországot, és Oroszország első számú kereskedelmi partnere lett (az
első számú partner, ha az EU-t nem vesszük figyelembe, és az uniós
országokat külön-külön értékeljük, ha az uniós országokat együttesen
vesszük figyelembe, akkor az EU az első számú partner); az orosz-kínai
kereskedelmi volumen akkor 55 milliárd USD volt (az összes orosz
kereskedelem 10%-a).982 Összehasonlításképpen - 2015-ben Oroszország
Kína tizenhatodik kereskedelmi partnere983 volt: "Oroszország kevésbé fontos
kereskedelmi partnere Kínának, mint Kína Oroszországnak; az orosz
kereskedelem elsősorban a Szibériával határos Északkelet-Kína számára
jelentős tényező. A gazdasággal, kereskedelemmel és pénzügyekkel
foglalkozó kínai kormánytisztviselők számára Oroszország nem tényező". 984
Ez hat okból történik. Először is, Kína importja erősebben orientálódik a
primer termékekre; másodszor, Kína sokkal inkább az EU-ra és az USA-ra
támaszkodik a technológiailag kifinomult import tekintetében, mint
Oroszországra; harmadszor, az Oroszországba irányuló kínai export
összetétele a többi fejlett gazdaságba irányuló export mintáját követi; Kína
Oroszországgal folytatott kereskedelmének összetétele sokkal dynamikusabb és változásra hajlamosabb, mint a Kína- EU vagy Kína-USA
kereskedelmi kapcsolatok viszonylag stabil összetétele.985 Negyedszer, a
földrajzi elhelyezkedés korlátozza a fokozott együttműködést, mivel a
legfontosabb orosz központok messze vannak, és az orosz Távol-Keleten
fekvő központok a közlekedési infrastruktúra hiányától szenvednek;
ötödször, az orosz piac mérete (milliós146 lakosság és 9100 dollár egy főre
jutó GDP) nem képes annyi kínai termelést fogyasztani, mint a nyugati;
hatodszor, az oroszországi beruházási környezet rossz (korrupció, jogi
kiszámíthatatlanság, a kormányzati szervek hatástalansága), ami sokak
(különösen a kkv-k) számára túl magas befektetési kockázatot jelent;
mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a kínai befektetések Oroszországban
"vérszegények" voltak: $3.8 milliárd dollár a németországi 24 milliárd
dollárral 2007szemben2016,".986 Ilyen körülmények között a nyersanyagokon
és az olcsó kereskedelmi árukon kívül nemigen lehet mással kereskedni.
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A gazdasági együttműködés elmélyítésére tett orosz kísérletek eddig
sikertelenek voltak: "Oroszország felhívása, hogy az ipari fejlődésben
egyensúlyt teremtsen, amely azon a kínai kötelezettségvállaláson alapul,
hogy a természeti erőforrások helyett többet vásárol Oroszországtól, süket
fülekre talál".987 Oroszország még a hagyományos területein is veszít
pozícióiból a nyugati konkurenciával szemben (előnyben van a jobb
technológia révén). Az energetikában Oroszország sokat remélt, de végül a
kínaiak határozták meg a napirendet. A fegyvereladásokban és az
űrtechnológiában Kína erősen nyomult - Moszkva akarata ellenére - az
engedélyek megvásárlására, és nemrég el is érte azt a Szu35. A növekvő kínai export és az orosz ipari termékek csökkenő importja
hozzájárult ahhoz, hogy Oroszország elveszítette pozitív külkereskedelmi
mérlegét.988 Oroszország és Kína "közelsége és egymást kiegészítő
erőforrásbázisa ellenére a kétoldalú integráció nem haladt gyorsabban és
mélyebben, mint a világ többi részével való külön integrációjuk; ennek okai a
földrajzi, társadalmi jellemzőkkel és a politikával kapcsolatosak". 989
Az elmúlt néhány évben ez a borús kép némileg megváltozott.
Oroszország igyekszik megváltoztatni a gazdasági együttműködés előnytelen
modelljét azzal, hogy a legfejlettebb technológia eladásáért cserébe kínai
befektetéseket próbál vonzani. A kínai közvetlen külföldi befektetések
növelésében (de nem fordítva) a következő területeken van lehetőség: Távolkeleti/szibériai gazdasági projektek, határokon átnyúló közlekedési
infrastruktúra, csúcstechnológiai együttműködés a kereskedelmi forgalomba
hozataltól a kutatás-fejlesztésig, repülés, űrkutatás, környezetvédelem,
mezőgazdaság, erdészet, vasút, hajóépítés és alternatív energia. Cserébe
Oroszország az atomenergia, az űripar (RD-18 rakétahajtóművek), a repülés
és a helikoptergyártás területén remél szerződéseket. 990 Ezek a remények
azonban eddig úgy végződtek, mint a 100 milliárd dolláros kereskedelmi
volumen eléréséről szóló grandiózus nyilatkozatok 2015991- többnyire csak
papíron. Ugyanez mondható el a nukleáris technológiáról is. Annak ellenére,
hogy a 2000-es évek közepén ígéretes kilátások merültek fel, és Oroszország
sikeresen megépítette a lianyungangi Tianwan atomerőmű két blokkját (a
szerződést 2009-ben írták alá, de1997, az erőmű csak 2009-ben kezdte meg a
teljes körű működést)992, az együttműködés megrekedt: több memorandum
végrehajtása (köztük a Tianwan atomerőmű harmadik és negyedik
blokkjának megépítéséről szóló memorandum) nem történt meg, valószínűleg
a fukusimai katasztrófát követő biztonsági kérdések miatt 2011. 993
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Az elektromos energia és a szén terén az együttműködés egy kicsit jobban
működik. Oroszország 2012 óta már mintegy 4 milliárd KWh elektromos
energiát ad el Kínának, és ha az együttműködésnek ez az ágazata tovább nő,
az orosz Távol-Kelet "Kína északkeleti részét ellátó erőművé" válhat; az
orosz szénkivitel Kínába 2009 után fokozódott: a 2010 augusztusi szerződés
után Moszkva évi 15 millió tonna szén exportját vállalta, ami ugyan csak kis
részesedést jelent a kínai piacon (az import a kínai fogyasztás 1%-ának felel
meg), de a piac méretét tekintve még ez is lehetőség. 994
A potenciális kínai befektetések Oroszországban elsősorban az orosz
Távol-Kelet számára fontosak. Már a kínai2004, tisztviselők "800 millió
dollár értékű beruházást ígértek Oroszország távol-keleti területei számára";
azonban "a kínai tőkeimport csak lassan érkezett - a 2008,beáramlás 30 millió
dollár alatt volt, ami 45 millió dollárra emelkedett a 2009- még mindig az
összes közvetlen külföldi befektetés csekély 0.5százaléka Oroszország távolkeleti régiójában".995 Az orosz TASZSZ ügynökség szerint az utóbbi időben
(2017-ben) a kínai befektetések az orosz Távol-Keleten emelkednek, és a
teljes külföldi befektetési volumen996 mintegy 22%-át teszik ki, ha ez valóban
így van, akkor talán ez az első jó hír évek óta az orosz Távol-Kelet számára.
2009-ben Moszkva, végre megszabadulva a Kína-ellenes félelemtől,
elfogadta az orosz Távol-Keleten történő kínai befektetések tervét. Ez a terv a
következő ágazatokat célozza meg: kereskedelem, erdészet, energia, szállítás,
gyártás és mezőgazdaság.997 Mondanom sem kell, hogy ez a program, ha
megvalósul, az orosz Távol-Keletet még inkább függővé teszi Kínától. Az
oroszok "látják annak veszélyét, hogy szomszédjuk egyszerű
"nyersanyagfüggelékévé" válnak, de remélik, hogy később képesek lesznek
újra egyensúlyba hozni a viszonyt, azáltal, hogy félkész termékeket állítanak
elő a területükön".998 Hogy ezt képesek lennének-e elérni, az még nem derült
ki.
Az energiaárak (különösen az olajárak) csökkenése2015 és Kína gazdasági
lassulása mind komolyan és negatívan befolyásolta az orosz-kínai gazdasági
kapcsolatokat. Oroszország Kína kilencedik partneréről a tizenhatodik helyre
esett vissza. A kereskedelem 2014-ben 6,8 százalékkal nőtt, és összesen 95,3
milliárd dollárt ért el; 2015-ben azonban százalékkal28.6 esett vissza, és csak
68 milliárd dollárt tett ki (más becslések szerint 64 milliárd dollárt). Ez nem
csak a nyersanyagárak esése miatt volt így, az orosz gazdasági visszaesés
ennél is fontosabb volt: a GDP százalékkal3.4 csökkent, és a
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az orosz vállalatok és háztartások későbbi alacsony vásárlóereje hozzájárult a
Kínából származó orosz import erőteljes visszaeséséhez. 999 Ennek ellenére a
két fél folytatta az együttműködést, és - 2017 elejéről ítélve - a kereskedelem
a növekedés jeleit mutatja: áprilisban 30%-kal nőtt. A kínai2016 vállalatok a
végére 40 milliárd dollár kumulatív beruházást hajtottak végre
Oroszországban, amelynek mintegy negyede az ukrán válság után érkezett; a
kínai bankok a nyugati szankciók betartása ellenére segítettek Putyin baráti
vállalatainak, Kína olyan "kritikus technológiákat" ajánlott fel
Oroszországnak, mint például egy "az orosz szárazföldről a Krímbe vezető
elektromos kábel, amely segített Moszkvának ellenállni a megszállt félsziget
ukrajnai gazdasági blokádjának"; másrészt a kínai vállalatok folyamatosan
átveszik az orosz piacot a nyugati vállalatoktól ("különösen az informatikai
és a távközlési ágazatban, ahol az orosz állami vállalatok és minisztériumok
azzal vannak elfoglalva, hogy a nyugati berendezéseket kínai versenytársak
termékeivel helyettesítsék").1000 Oroszország még mindig reméli, hogy a reforrásokon túlra léphet azáltal, hogy gépeket, berendezéseket és
élelmiszereket ad el Kínának; még nem tudni, hogy Moszkva képes lesz-e ezt
elérni: "bár sok szó esett már kínai befektetésekről Oroszországban, és
(kisebb mértékben) orosz befektetésekről Kínában, a valóság még nem
egyezett meg".1001

5.

Összefoglaló

A kínai-orosz kapcsolatokban Peking javára növekvő aszimmetria a
gazdasági kapcsolatokban mutatkozik meg a legjobban. Moszkva és Peking
még mindig nem a legfontosabb partnerei egymásnak. Moszkva Kína
tizenhatodik kereskedelmi partnere, míg Peking Oroszország második - de
messze az Európai Unió mögött. De- dacára a csökkenésnek, az orosz
kereskedelem majdnem 45%-át teszi ki, szemben a Kínával folytatott alig
több mint 10%-kal; az Oroszországba irányuló közvetlen külföldi
befektetések több mint 90%-a nyugatról érkezik, amely egyben a tőke és a
fejlett technológiák legnagyobb forrása is; az összes energiaexport 90%-a
szintén nyugatra megy; "két évtizedbe (legalább) beletelik, amíg Ázsia az
orosz olaj és gáz elsődleges célpontjává válik". 1002 Továbbá a kereskedelem
szerkezete is Kína előnyét mutatja. Kína főként erőforrásokat és
nyersanyagokat vásárol, és fogyasztási cikkeket és élelmiszereket ad el. A
kereskedelem szerkezete szinte gyarmati mintát követ. Oroszország tisztában
van ezzel a ténnyel és próbál változtatni rajta; egyelőre hiába. Két orosz
kísérlet arra, hogy nagyszabású energetikai projektekkel - az ESPO
olajvezetékkel és a Szibéria hatalma gázvezetékkel - aktívan kapcsolódjon
Ázsiához, ahelyett, hogy csökkentené Oroszország Kínától való függőségét,
999 A. Gabuev, Friends with Benefits? ...
1000 Az 1991-2016 közötti időszakra vonatkozó hivatalos adat 14,2 milliárd dollár, de a 40
milliárd dolláros szám tartalmazza az offshore joghatóságokon keresztül lebonyolított
tranzakciókat, és pontosabb, Alexander Gabuev, Friends with Strategic...
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növelte azt. Oroszországnak nincs jó ötlete arra, hogyan csökkenthetné
Kínától való függőségét, és hogyan kerülhetné el azt a sorsot, hogy a kínai
gazdaság állandó "nyersanyag-függeléke" legyen. Moszkva azonban 2008
után úgy döntött, hogy "ami reális, az racionális": ahelyett, hogy egyensúlyba
hozta volna Kínát, és megpróbálta volna kivonni magát a Kínától való
függőségből, Oroszország úgy döntött, hogy bandukol, és minél többet kap a
kínai feltételek mellett folytatott gazdasági együttműködésből.

II. Katonai kapcsolatok
Az orosz-kínai katonai kapcsolatok különleges szerepet játszottak. Az 1990es években a katonai együttműködés volt a "stratégiai partnerség"
leglátványosabb aspektusa: "a kétoldalú kapcsolatok ragasztója", "a kapcsolat
védjegye", a kapcsolatok javításának kulcsfontosságú szempontja, a
kereskedelem egyetlen stabil ágazata, és minden bizonnyal a Moszkva és
Peking közötti baráti kapcsolatok fenntartásának fontos oka.1003 Az oroszkínai katonai együttműködés szintje a 2000-es években csökkent, hogy aztán
a 2010-es években ismét növekedjen. Ennek az aspektusnak a kutatása
azonban különösen nehéz a források hozzáférhetetlensége és az adatok
ellenőrzésének nehézségei miatt; ez a titokzatosság auráját kelti az ügy
körül.1004
A kínai-orosz kapcsolatok katonai szférájában két kérdés kulcsfontosságú.
Az első: a PLA, amelyet sokáig technológiai szempontból elmaradottnak
tekintettek, megelőzi-e orosz kollégáját? A második: Kína megnövekedett
katonai képességei fenyegetik-e Oroszország biztonsági érdekeit?1005
A Népi Felszabadító Hadsereg az elmúlt két évtizedben figyelemre méltó
fejlődést ért el, ami még figyelemre méltóbb, ha az orosz hadsereg
hanyatlásához hasonlítjuk. A kínai fejlődés és az orosz visszafejlődés közötti
különbség annyira szembetűnő volt, hogy egyesek arra a következtetésre
juthatnak, hogy a kínai katonai potenciál meghaladja az oroszét - vagy
rövidesen meg is fogja. Ez téves következtetés: "az orosz hadsereg hanyatlása
ellenére még mindig számos kritikus előnyt élveznek, beleértve a nukleáris
robbanófejeket és mintegy egymillió hagyományos haderőt". 1006 Ráadásul a
PLA modernizációja a haditengerészetre és a légierőre összpontosít - ez jól
illusztrálja Kína legfontosabb katonai és politikai céljait - Tajvan és a Délkínai-tenger, nem pedig Oroszország.1007 Végül pedig "a kínai hadsereg
modernizációja még messze nem fejeződött be - még hosszú út áll előttük...
1003 Jing-dong Yuan, op. cit., 203. o.; S. W. Garnett, op. cit., 12. o.; J. L. Wilson, Strategic Partners..., 112. o.; Y. V. Tsyganov, op. cit., 302-310. o.
1004 К. Макиенко, Опасно ли тарговать оружем с Китаем? [Veszélyes-e fegyvereket
eladni Kínának?], Москва 1999, 1. o.
1005 B. Lo, The Axis of Convenience..., 76. o.,
i75.1006. m., 76. o.
1007 D. Shambaugh, Kína hadseregének modernizálása: Univer- sity of California Press 2004, 1-

13. o., 1-13. o.
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mielőtt modern fegyveres erőket fejlesztene ki, nemhogy egy olyan erős,
stratégiai mélység előnyét élvező ellenfél, mint Oroszország legyőzése"; és
Kína nem tervezi, hogy a belátható jövőben megszállja az orosz TávolKeletet: "a kínai stratégiai célokhoz képest az orosz Távol-Kelet egy
provinciális mellékszál, aligha éri meg háborút kockáztatni a világ második
atomfegyverrel rendelkező államával".1008 Ennek a ténynek a megértése
vezetett a növekvő együttműködéshez, különösen a fegyvereladások (az
1990-es évektől) és a közös hadgyakorlatok (a 2000-es évek közepétől) terén.

1.Fegyvereladás
Az 1990-es években az orosz-kínai katonai együttműködés legfontosabb
részét a fegyvereladások tették ki. Azt is mondhatnánk, hogy ez volt az
együttműködés lényege; ezen túl nem sok minden történt. Itt Kína és
Oroszország érdekei tökéletesen találkoztak. Orosz részről a hadiipari ágazat
volt az, amely a Kínával való kapcsolatok intenzívebbé válását szorgalmazta.
A Gai- dar reformok nehéz körülményei, a hatalmas adósságok és az új
megrendelések hiánya feltétlenül szükségessé tette a pénzügyi eszközök
megszerzését. Ilyen körülmények között "az export vált a katonai szektor
finanszírozásának egyetlen lehetséges lehetőségévé", míg a Kínával folytatott
kereskedelem "égi mannát jelentett az orosz hadiipari komplexum
számára".1009 A védelmi1999, vállalatok 1992 és között hajókat2 gyártottak
belföldi beszerzésre és 11-et exportra, 31 harckocsit belföldi használatra és
433-at exportra, valamint 7 repülőgépet a belföldi szektor számára és 278-at
exportra. 1996-ban a külfölddel folytatott haditechnikai együttműködés a
védelmi vállalatok több mint egy alkalmazottjának400,000 adott munkát, míg
a hadiipari komplexum vállalkozásainak forgóeszközeinek akár kétharmadát
is fegyverexportból állították elő.1010 A Rosvoomzheniye, a fő
exportügynökség igazgatója, A. I. Kotiolkin elismerte, hogy a gyáregységek
50%-át exportból finanszírozták; jelentős részüket csak Kínának való
eladásból (Kína volt a leginkább érdekelt ország az orosz fegyverek
beszerzésében).1011 Az exportra való támaszkodás "bizonyos érthető, de
diszfunkcionális viselkedést eredményezett (...), amely a pénzügyi
kétségbeesésből fakadt"; az Oroszországba irányuló kínai szállítmányok
vásárlási utakra emlékeztettek, míg az orosz nemzeti büszkeség egykori
szimbólumai, mint például a Szu-27-es, "amely a szovjet katonai képességek
legmagasabb technológiai teljesítményét képviselte, árucikké degradálódtak".
1008 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 79.
1009 А. B. Лукин, Китай:медьведь наблюдает за драконом. Одраз Китая в России в XVIIXXI веках [A medve vigyáz a sárkányra. Kína képe Oroszországban a 17-21. században],
Mосква 2007, 472. o.; Y. V. Tsyganov, op. cit., 311. o.
1010 J. L. Wilson, Stratégiai partnerek..., 105. oldal.
1011 П. Е. Фельгенгауэр, Оруже для Китая и национальная безопасность России [Arms
for China and Russia's National Security], [in:] Россия in мировой тарговле оружем:
ста- тегия политика,экономика [Russia in World Arms Sales: Strategy, Politics,

Economy], Москва Карнеге 1996, p. 128.
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a piacon."1012 Kína annyira vonzóvá vált, hogy az orosz hadiipari bázis saját
"Kína-politikát" alakított ki: "bármit eladni bárkinek". 1013 A Jelcin-korszak
első évei az ellenőrizhetetlen kereskedelemnek kedveztek. Alt- hoigh
formálisan volt exportellenőrzés, és Oroszország megfogadta, hogy betartja
nemzetközi kötelezettségeit, hogy csak védelmi fegyvereket ad el, "sem a
külügyminisztérium, de még a titkosszolgálat sem volt képes pontosan
megbecsülni, hogy mit exportáltak, különösen a köznyelvben1992, az
ellenőrzés nélküli évnek nevezett időszakban".1014 A vállalatoknak jó okuk
volt arra, hogy a hivatalos csatornák megkerülésével közvetlenül a kínai
ügyfelekkel üzleteljenek - ez garantálta, hogy a pénz valóban az ő számláikra
kerül, nem pedig a "hírhedten korrupt" állami fegyvereladási
ügynökségre.1015
Ezért maradt a hadiipari komplexum a Kínával való együttműködés
hangos és állandó lobbistája, szemben Kozjev nyugatbarát politikájával.
Idővel a feladatuk könnyebbé vált, két okból. Először is, már a késő szovjet
időkben kialakult az együttműködés intézményi kerete. Másodszor, idővel
ennek a komplexumnak a szerepe nőtt az orosz politikai döntéshozatalban Gaidar leváltása óta minden orosz kormányban volt egy katonai komplexum
képviselője. A komplexum fontosságának egyértelmű, látható jele az lett,
hogy Arkagyij Volszkijt, a Kínával való együttműködés jól ismert lobbistáját
jelölték az 1997-ben létrehozott Béke, Barátság és Fejlődés Bizottság orosz
oldali elnöki posztjára.1016 A lobbistáknak amúgy sem kellett nagyon
erőlködniük, hogy meggyőzzék a politikai elitet - Borisz1992, Jelcin már
januárban kijelentette, hogy "a fegyvereladások szükségesek ahhoz, hogy
devizához jussunk, amire sürgősen szükségünk van, valamint hogy életben
tartsuk a hadiipari komplexumot".1017 Az orosz vámstatisztikákban nem
szereplő fegyvereladások az orosz export hiánycikkévé váltak. A fegyverek
egyike voltak azon kevés, technológiailag fejlett termékeknek, amelyeket
Oroszország a versenyképes világpiacon kínálni tudott. Pavel Felgenhauer
szerint az orosz politika Kínával szemben a fegyvereladások terén egyszerű
természetű volt: "először is pénz, másodszor pénz, harmadszor pedig szintén
pénz".1018
Kína számára az oroszországi fegyverbeszerzés létfontosságúvá vált, miután
a nyugati ema fegyver- és haditechnika-értékesítésre vonatkozó, a Tianan-men után
Kínával szemben bevezetett tilalom. A Szovjetunió bukása megszüntette az
északról érkező katonai fenyegetést, miközben a változás

1012 J. L. Wilson, Stratégiai partnerek..., 94-109.
oldal. 1013 П. Е. Фельгенгауэр, op. cit., 136. o.
1014 Ibid., c. 136.
1015 A. Zhilin, Generals Do Arms Business First, Moscow News, 1995.04.07. В. Лукин,
Китай: медьведь наблюдает..., pp. 470-473.
1016 А.В. Лукин, От нормализации к strategческому партнерству..., pp. 316-317.
1017 A. A. Sergounin, S. V. Subbotin, Sino-Russian Military-Technical Cooperation: a Russian
View, [in:] Russia and the Arms Trade, szerk. I. Anthony, Oxford 1998, 196. o.
1018 P. Felgenhauer, Egy kényelmetlen partnerség: Russia in the World Arms Sales, [in:] Russia

in the World Arms Sales, szerk. A. J. Pierre, D. Trenin, Washington 1997, p. 87.
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a katonai doktrínában (az úgynevezett "perifériás védelem" felé), valamint a
Tajvanra és a Dél-kínai-tengerre való átállás miatt egyre nagyobb szükség
volt a modern katonai felszerelésekre, különösen a repülés és a flotta
területén. Emellett Peking megértette a fejlett katonai technológia
megszerzésének szükségességét. A nyugati embargó szükségessé tette, hogy
találjanak helyet a beszerzésre. Az 1990-es évek elején ez csak Oroszország
lehetett. Moszkva más előnyökkel is rendelkezett - a kínai hadiipart szovjet
szakemberek építették ki az 1950-es években, a kínai hadsereget pedig
szovjet mintára módosított orosz fegyverekkel szerelték fel. Ráadásul
Oroszországnak nem voltak fenntartásai a fegyvereladással kapcsolatban, és a
fegyvereladások nem okoztak politikai problémákat a kétoldalú
kapcsolatokban. Végül az orosz fegyverek viszonylag olcsók voltak, és
Moszkva hajlandó volt rugalmas árakat elfogadni, beleértve a barterüzletet is.
Például a Szu-27-es és Kilo tengeralattjárók szállítására vonatkozó első
szerződés 75%-át barterben fizették ki.1019 Ez "jelentős bosszúságot, ha nem
egyenesen kétségbeesést váltott ki az orosz megfigyelők körében, akik
kénytelenek voltak végignézni, ahogy kifinomult fegyvereiket alacsony
minőségű fogyasztási cikkekre és élelmiszerekre cserélik Kínából". 1020 Idővel
azonban Oroszország képes volt növelni a készpénzes tranzakciókat - az
1990-es évek végén minden orosz-kínai szerződést a fejlett haditechnikáról
kemény valutában írtak alá.
Mindezek a tényezők Oroszországot tették Kína leglogikusabb és
legmegfelelőbb fegyverszállítójává. Nem meglepő, hogy Oroszország az
1990-es években Kína első számú fegyverszállítójává vált. Ennek ellenére a
kereskedelem volumenének megfelelő becslése továbbra is nehézkes.
kultusz, mert az információknak csak egy részét tették hozzáférhetővé a
nyilvánosság számára. Az biztos, hogy Oroszország továbbra is Kína páratlan
fegyverszállítója maradt (az 1900-as években Kínába szállított összes fegyver
mintegy 90%-a Oroszországban készült). Oroszországgal szemben Kína is
kritikus maradt, bár más okokból. A Szovjetunió bukása után Oroszország
elvesztette néhány hagyományos fegyvereladási piacát (Afganisztán, Szíria),
míg másokat a szabadpiaci realitások korlátoztak (Vietnam, Angola). Bár az
1990-es évek elején India volt Oroszország fő fegyvervevője, ez gyorsan
megváltozott, és Kína vette át a vezető szerepet.1021
A szovjet évek végén aláírt, a Szu-27-es leszállítására vonatkozó szerződés
a kínaiak történelmi jelentőségű első orosz fegyvervásárlása lett (a Szu 1992ben érkezett Kínába).1022 Hamarosan a fegyvereladások terén olyan gyorsan
fejlődött az együttműködés, hogy az a szomszédok félelmét is kiváltotta. Ez
is hozzájárult ahhoz, hogy az orosz-kínai kereskedelem volumene jelentősen,
milliárd 5.6dolláros szintre emelkedett,
1019 Idem, Russia Too Busy Arming China To Care About Consequences, "St. Petersbourg
Times", 17.07.1997.
1020 J. L. Wilson, Strategic Partners..., 104. o.; lásd még: Jing-dong Yuan, op. cit., 219. o.
Másrészt a kínaiak panaszkodtak az orosz fegyverek minőségére, R. Weitz, China - Russia
Security Relations. Stratégiai párhuzamosság partnerség vagy szenvedély nélkül? , Washington 2012, 28. o.
1021 K. Ryan, Orosz-kínai védelmi kapcsolatok. The View from Moscow, [in:] The Future of

China-Russia..., p. 181.
1022 K. Makienko, U. S. Congressional Research Service Report on Russia's Place in the Arms
Market, "Moscow Defence Brief" 5/2001, 1. o.
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ami ellentétben állt a Szovjetunió utolsó éveiben bekövetkezett jelentős
visszaeséssel.1023 Jelcin 1992. decemberi pekingi útja során a két fél katonaitechnikai együttműködésről szóló memorandumot írt alá (és megerősítette a
Szu-27 és az S-300-as légvédelmi rendszer eladását).1024 Ezenkívül mindkét
fél létrehozott egy közös kormányzati bizottságot a haditechnikai
együttműködésről. Jelcin 1992-es látogatása során nyilvánosságra hozta "azok megdöbbenésére, akik azon fáradoztak, hogy titokban tartsák ezeket a
számokat" -, hogy az orosz fegyverszállítások Kínába 1992.1025csak1992 az
1992-es év során milliárd1.8 dollárra rúgtak, Oroszország és Kína számos
megállapodást írt alá a képzésről, képzési programokról, orosz oktatók és
technikusok kínai látogatásáról, valamint a kínai katonai személyzet
képzéséről orosz intézetekben. Hamarosan ez az együttműködés tovább
fejlődött. A kereskedelmi kapcsolatok és az export fontossága Oroszország
számára világosan látható az 1993-as katonai doktrínában, ahol a
haditechnikai célokat és a katonai együttműködés kulcsszerepét
hangsúlyozzák a katonai-ipari bázis újjáépítésében.1026 Az orosz védelmi
miniszter, Pavel Gracsov kínai útja során a két fél memorandumot írt alá a
katonai-technikai együttműködésről. A részleteket nem hozták
nyilvánosságra, de egyértelműen megteremtették a terepet egy sor
tranzakcióhoz, technológiaátadáshoz és a kínaiak számára szervezett
technikai tanfolyamokhoz (a Szu-27-es licenc volt a feltételezések szerint a
legfontosabb része ennek az üzletnek).1027 Moszkva kevésbé volt hajlandó
elismerni az együttműködést ezen a területen, de 1996 februárjában az
oroszok nyilvánosságra hozták, hogy Moszkva eladta a Szu-27-es
gyártásának licencét (a kiszivárgott információk szerint 48 Szu-27-es
vásárlásáról volt szó, beleértve a már szerződött 6 darabot; Kína jogot kapott
200 Szu-27-es gyártására 15 éven belül anélkül, hogy harmadik országoknak
továbbértékesíthetné; Pekingnek 2,5 milliárd dollárt kellett volna fizetnie. 1028
A kínaiak által az 1990-es évek közepe óta szorgalmazott technológiaátadás
kérdése két oldalra szakadt. Az oroszok "igyekeztek megőrizni a
fegyverszállítások és a technológiaátadás 70:30 arányát". 1029 Geostratégiai
szempontból a technológiatranszfer volt
1023 B. Rychłowski, op. cit., p. 23.
1024 Меморандум о понимании между Правительством Российской Федерации и
П р а в и - т е л ь с т в о м Китайской Народной Республики о военно-техническом
сотрудничестве от 18 december 1992 г. [Az Orosz Föderáció és a Kínai
Népköztársaság kormányai közötti egyetértési nyilatkozat a katonai-műszaki
együttműködésről], [in:] Россия и Китай: сборник документов 1991-2006
[Oroszország-Kína: dokumentumgyűjtemény], cост. И. И. Климин, СПБ 2007, pp. 15-17.
1025 J. L. Wilson, Stratégiai partnerek..., p. 95.
1026 Az Orosz Föderáció katonai doktrínájának alapvető rendelkezései, "Amerikai Tudósok
Szövetsége", 1993.11.02.
1027 Соглашение között Министерством обороны РФ и Министерством обороны Китая о
военном сотрудничестве 1993, 11 X, Bestpravo.Ru
1028 К. Макиенко, Военно-технические együttműködés России и КНР in 1992-2002 годах:
Oroszország és Kína katonai-technikai együttműködése 1992-2002 között: eredmények,
tendenciák és kilátások [Russian-Chinese Military-Technical Coopera- tion in 1992-2002
Successes, Tendencies and Perspectives], документ Москва 2,pp2002,. 41-42; Idem, U. S.

Congressional Research Service Report on Russia's Place in the Arms Market, "Moscow
Defence Brief" 5/200.1.
1029 J. L. Wilson, Stratégiai partnerek..., p. 97.
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nem a legracionálisabb magatartás - ez egy potenciális ellenség
felfegyverzését jelenthette volna a jövőben. Magas rangú orosz parancsnokok
"rendhagyó nyilatkozataikkal" ilyen jellegű aggodalmat keltettek: Pavel
Gracsov védelmi miniszter bejelentette, hogy1995: "a kínaiak békésen
akarják meghódítani az orosz Távol-Keletet", míg utódja, Igor Rodionov
Kínát "Oroszország potenciális fő ellenségei" közé sorolta. 1030 Rodionov
szavai "nyilvánvalóan a vezérkar kollektív aggodalmait idézték (...) semmi
sem illusztrálja jobban az orosz elit körében uralkodó kétértelműséget, mint a
katonai intézmény szorult helyzete: jóvá kell hagynia a Kínának történő
masszív orosz fegyvereladásokat, hogy valamit megmentsen a széteső
nemzeti védelmi ipari bázisból, ugyanakkor Kínát Oroszország potenciális
jövőbeli ellenfelei közé sorolja".1031 Emellett maguk az elitek is megosztottak
voltak a fegyvereladásokat illetően: a hadiipari komplexum képviselői a
további eladások mellett lobbiztak, míg a külügyminisztériumok blokkolták a
legújabb technológia átadását. A Kínának történő fegyvereladásokat egyes
szakemberek is támogatták, akik ebben "nemcsak a gyártók elsődleges
érdekét, hanem a stratégiai és nemzetiségi érdekek racionális számításait is"
látták.1032 Ebben a megközelítésben a fegyvereladásoknak a hosszú távú
stratégiai partnerség motorjának kellett volna lenniük, amely új kelet-ázsiai
erőegyensúlyhoz vezetne. Kínát ekkor nem tekintették riválisnak, mert
Oroszországnak még mindig legalább 15 év technológiai előnye volt. Ezen az
előnyön kívül volt egy másik ok is, amiért az orosz szakértők nem tekintették
Kínát fenyegetésnek: Bei- jing Tajvan és a Dél-kínai-tenger felé való
orientációja. A legfontosabb ok azonban, amiért Oroszország a fenntartások
ellenére fegyvereket adott el, a pénz volt. Ahogy Georgi Arbatov
megjegyezte - "megkönnyítettük nekik a dolgukat, mert gazdasági
reformjaink abszolút kudarcot vallottak; számunkra a leggyengébb pont a
gazdaságunk állapota"; "végül Oroszország, amelyet a rubel augusztusi
összeomlásával1998 egyre súlyosabb gazdasági problémák gyötörtek,
engedett Kínának, elvetve a 70:30 arányt".1033
Összefoglalva: a fegyvereladások terén elért legfontosabb kínai eredmény a
Az 1990-es években a Szu-27-es többcélú repülőgépek szállítására
vonatkozó1992 szerződést kell megkötni. Ez a szerződés a Szu-27-esekre26
és a Szu-27 UB-kre vonatkozott, fegyverzettel és a kínai pilóták kiképzésével
együtt. 1995-1996-ban ota további 22-42 repülőgépet or- dékoztak, és
megvásárolták a 200 Szu-27-es gyártásának engedélyét Shenyangban; Ezen
kívül a KNK levegő-levegő rakétákat, teherszállító repülőgépeket Il- 27,Mi17 és Ka-27 helikoptereket, RD-33 repülőgépmotorokat és potenciális
rakétahajtóműveket interkontinentális ballisztikus rakétákhoz, körkörös
megfigyelő, tűzvezető és harcászati radarokat, rakétás légvédelmi rendszert mintegy száz darab S-300 PMU-1 (SA-10) és Tor-M1 (SA-15) rakétás
légvédelmi rendszert, rakétás páncéltörő rendszereket vásárolt,
1030 А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает... p. 480; Idem, От нормализации к стратегическому партнерству..., p. 325.
1031 D. Trenin, The China Factor ..., pp. 41-53.
1032 S. Blank, The Dynamics of Russian Weapon Sales to China (Az orosz fegyvereladások

dinamikája Kínának), Washington, 4-5. o1997,., Washington. 1033 J. L. Wilson, Strategic
Partners..., 97-99. o.
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T-80U és T-72 harckocsik, MMP-3 gyalogsági harcjárművek, önjáró
tüzérségi lövegek, többszörös rakétavetők, Kilo4 osztályú tengeralattjárók,
Sowriemiennyi2 típusú rakétarombolók felszereléssel és fegyverzettel, légi
utántöltő rendszer, valamint a repülőgépek építéséhez használt titán
előállítására szolgáló speciális technológiák.1034
Vlagyimir Putyin első két elnöki ciklusa alatt a kínai-orosz katonai
kapcsolatok elmélyültek. A kereskedelem normalizálása és újbóli
központosítása, valamint a barterről való lemondás jelentette a legfontosabb
különbségeket az 1990-es évekhez képest. A modern fegyverek Kínának
történő eladása miatti aggodalom kezdett eloszlani, a stratégiai számításokat
kereskedelmi számítások váltották fel. Bei- jing maradt az orosz fegyverek
legnagyobb címzettje. A 2000-es évek elején az 1990-es évektől az
különbözött, hogy Oroszország biztonsága nőtt, és azt állította, hogy Kína
nem jelent fenyegetést. Ez a Kínának történő fegyvereladások növekedéséhez
vezetett, még a legfejlettebb fegyverek esetében is. Eltűnt a félelem a
jövőbeli kínai agresszív lépésekkel kapcsolatban: Az orosz tábornokok
többnyire már nem tartottak a kínai katonai modernizációtól.1035 Ennek
eredményeképpen Moszkva beleegyezett abba, hogy Pekingnek rendkívül
fejlett katonai technológiát adjon el, mint például: Kilo tengeralattjárókat,
Szovremennyi-2 rombolókat és Szu 30MKK helikoptereket. A 2000-es és
2010-es években Oroszország biztosította a kínaiak által vásárolt fegyverek
többségét, és továbbra is vezető szerepet tölt be a KNK-nak történő
fegyvereladásokban.1036
Míg a múltban a fegyvereladások célja a hadiipari komplexum
megmentése volt, most ez a komplexum a megrendelők kibővült
spektrumának köszönhetően újjáéledt. Mindazonáltal Peking maradt az orosz
fegyverek fő címzettje (több mint 40%). 1037 Részben a piac mérete miatt, de
ennél fontosabb volt Moszkva meggyőződése, hogy a Kínának történő
fegyvereladás nem fenyegeti a nemzet biztonságát: "Az orosz biztonsági
elitek ma talán szívesebben lennének óvatosabbak a kínai katonai
együttműködéssel kapcsolatban, de kevés alternatívát látva, úgy tűnik,
félretették aggodalmaikat".1038 Természetesen az is szerepet játszott, hogy az
olyan egységek, mint a Kilo tengeralattjárók vagy a Szovremennyi rombolók
nem vethetők be Oroszország ellen. Akárhogy is, "a hagyományos félelem,
hogy az orosz fegyvereket egy napon az orosz fegyveres erők ellen is
bevethetik, hiteltelenné vált".1039
Ezért a 2000-es évek eleje a fegyvereladások terén az együttműködés
fokozódását hozta. Putyin kormánya egyszerűen folytatta, sőt elmélyítette a
Kínával folytatott katonai együttműködést. Az új elem az volt, hogy az állam
1034 Adatok után: I.Topolski, op. cit., 143. o. -144.
1035 Ez alól a szabály alól vannak kivételek, a gen2009,. Szergej Szkokov, az orosz szárazföldi
erők vezetője azt sugallta, hogy Oroszországnak kelet felől "többmilliós hadsereggel" kell
szembenéznie, míg Gen. Vlagyimir Csirkin, a szibériai katonai körzet parancsnoka 2010ben gyakorlatokat tartott a kínai határon, I. Bond, op. cit.
1036 Éves jelentés a Kongresszusnak. Military and Security Developments Involving the
People's Re- public of China 2013, Office of the Secretary of Defence.
1037 Hagyományos fegyverek átadása fejlődő országoknak 1988-2005, Kongresszusi

Kutatószolgálat jelentése a Kongresszus számára 2006.10.23.
1038 K. Ryan, op. cit., p. 196.
1039 B. Lo, A kényelem tengelye..., p 80.
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visszanyerte a fegyvereladások feletti ellenőrzést. A 2001,Kreml ugyanis
intenzív "recentralizálásba" kezdett a fegyvereladások terén: azóta egyetlen
"stratégiai anyagot" sem lehetett volna eladni a kormány tudta és
beleegyezése nélkül. Ez visszaszerezte Moszkva ellenőrzését saját hadiipari
egységei felett. Putyin adminisztrációja a hadiipari komplexum
újjáélesztésére összpontosított, tekintve azt eszköznek arra, hogy Oroszország
visszanyerje nagyhatalmi státuszát. Ezt az ágazatot központi forrásokból
erősen támogatták, amikor a Kreml úgy döntött, hogy ez segíthet az orosz
gazdaság újjáélesztésében. Kína itt nagyon fontos volt, mert Bei- jing
importálta a legnagyobb mennyiségű fegyvert. Nem meglepő, hogy az
együttműködés virágzott. Peking - más fegyverek mellett - harmincnyolc
Szu-27 MKK vadászrepülőgépet, négy S-300PMU-4 nagy hatótávolságú
légvédelmi rakétarendszert, nyolc Kilo-osztályú (363-as projekt)
tengeralattjárót és két 956EM rombolót vásárolt; ezt követte huszonnégy Szu30 MK2 vadászrepülőgép, amelyeket Kh-31 A hadihajó elleni rakétákkal
szereltek fel a kínai haditengerészet számára.1040 A kínai beszerzések szintje a
2000-es évek végén csökkent, amikor a legfejlettebb katonai technológia
átadásával kapcsolatos aggályok miatt a további fejlesztéseknek gátat
szabtak.
A 2000-es években az orosz aggodalmak a Kínának történő magasan
fejlett fegyverek eladásával kapcsolatban inkább kereskedelmi, mintsem
biztonsági jellegűvé váltak. Peking azóta
a haditechnikai eszközök helyett inkább technológiát vásárolt - elméletileg jó
hír Moszkva számára (Oroszország ideális szállító, tekintettel a két ország
közötti kapcsolatokra a védelmi ipari ágazatban - Kína védelmi iparát az
1950-es években szovjet segítséggel építették ki), amely erre több felszerelés
eladásával reagált, fegyverrendszereket és engedélyeket, "amelyekről néhány
évvel ezelőtt még tárgyalni is elutasította volna, nemhogy eladni, beleértve a
Klub-S (SS-N 27) hajó- és szárazföldi támadás elleni cirkálórakétát, a Moskit
SS- N-22 hajó elleni rakéta továbbfejlesztett változatát, valamint a Szu30MMK2 és Szu-30MKK3 harci repülőgépeket, amelyekkel még az orosz
hadsereg sem rendelkezik."1041 Mindazonáltal Moszkva egy okból kifolyólag
nem volt hajlandó eladni a fejlett csúcstechnológiát: Peking megvásárolja,
majd továbbértékesíti harmadik országoknak.1042 Az utóbbi években Kína az
egyik legfontosabb fegyverexportőrré vált. Ezért Moszkva inkább nem adta
el a legújabb engedélyeket Kínának, helyette1043 Indiát és Vietnamot
választotta. Ráadásul Peking vonzotta az orosz katonai szakembereket legalább kétezer orosz technikus dolgozott - legálisan vagy nem legálisan Kínában, hogy lézertechnológián, nukleáris fegyverek miniatürizálásán
dolgozzanak,

1040 J. L. Wilson, Strategic Partners..., p.
Jing-dong99.1041 Yuan, op. cit., pp. 214-220.
1042 Van azonban egy alternatív nézet is: "A kínaiak által állítólag ellopott rendszerek közül sok
rendszert valójában orosz mérnökök fejlesztettek ki az 1990-es években a kínai katonai
állami vállalatokkal kötött szerződések révén. A katonai technológiatranszfer akkoriban

rosszul szabályozott volt, és nem volt megfelelő felügyelet, és Peking, mint sokan mások,
egyszerűen kihasználta a kaotikus környezetet", A. Gabuev, Friends with Benefits?...
1043 Jing-dong Yuan, op. cit., pp. 214-220.
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cirkálórakéták, űrbázisú fegyverek és nukleáris tengeralattjárók. 1044 Mindez
továbbra is bosszantotta Moszkvát: éppen ezért a katonai kapcsolatok
kereskedelmi fejlesztésének akadályai inkább kereskedelmi, mint biztonsági
jellegűek voltak. A kínai ütem katonai képességeinek modernizálása és az új
technológiák beszerzése felveti a kérdést, hogy Moszkva meddig lesz
versenyképes. Eddig az orosz felszerelések a kínai hadsereg képességeinek
növelését szolgálták a Tajvannal való potenciális konfrontáció területén
(haditengerészet, légierő). Az orosz dominancia azonban azon is alapult,
hogy a világ másik három legjelentősebb exportőre - az USA, az Egyesült
Királyság és Franciaország - betartotta a Tiananmen utáni fegyvereladási
embargót. Ha ezt feloldanák, Moszkva erős versennyel nézne szembe, és akár
el is veszíthetné ezt a vonzó piacot. Moszkva szerencséjére ez a forgatókönyv
valószínűtlennek tűnik.
A 2000-es évek eleji intenzív együttműködés ellenére ez a 2000-es évek
közepén megváltozott. Oroszországnak gondjai voltak a meglévő
megállapodások teljesítésével, és egyértelműen elment a kedve attól, hogy
fegyvereket adjon el Pekingnek. Kína részesedése Oroszország
fegyverkereskedelmében 40% körüli értékről mindössze 10%-ra csökkent.1045
Az okok a következők voltak: az orosz hadiipari komplexum újjáéledt, és már
nem volt égető szükség arra, hogy fegyvereket adjanak el Kínának - Moszkva
így már nem volt kénytelen a legfejlettebb fegyvereket eladni Pekingnek
(helyette Indiának és Vietnamnak adták el őket), szem előtt tartva azt a tényt,
hogy a Szu-27-eseket Kína vásárolta meg; adjuk hozzá a geopolitikai
megfontolásokat (az orosz katonai intézményrendszer részéről nem szűnt
meg a félelem) és azt a tényt, hogy a kínai hadiipar úgy vélte, elérte a
"telítettségi szintet", és már nem volt kénytelen orosz fegyvereket
vásárolni.1046
A 2000-es évek végén azonban a tendenciák ismét megfordultak. Miután
az aktív2009 együttműködés újraindult és - különösen azután2011 intenzívebbé vált.1047 Oroszország harminckét Mi-171-es szállítóhelikoptert
(2009-ben), 500 sugárhajtóművet (2010-ben), tíz Il-76-os szállító repülőgépet
(2011-ben), ötvenöt Mi-171-es helikoptert adott el; to- vábbá a 2010-es évek
eleje óta Oroszország fegyvereladásai Kínába "évi 2 milliárd dolláron
stabilizálódtak, ami Oroszország fegyverexportból származó növekvő
nyereségének akár 15%-át is kiteszi".1048 Ami ezeket a vásárlásokat
megkülönböztette a korábbi időszakoktól (az 1990-es évektől és a 2000-es
évek elejétől), az az volt, hogy a fegyverexport szerkezete "jelentősen
megváltozott: a teljes fegyverrendszerek szállítása csökkent, helyüket a
csúcstechnológiájú alkatrészek értékesítése, a kínai hadsereg számára történő
kiképzés és a már üzemelő berendezések szervizelése vette át".1049
1044 Ibid.
1045 L. Jakobsen, P. Holtom, D. Knox és Jingchao Peng, op. cit.
1046 M. Kaczmarski, Oroszország és Kína kapcsolatai..., 71. o.
1047 Первый зарубежный визит Шойгу in качестве министра обороны совершает in
Китай, выступая за тесное военное сотрудничество с Пекином [Shoigu's First Foreign Visit as Minister of Defence Was to China], Business-Gazeta.Ru 2012.11.21.

1048 M.Kaczmarski, Oroszország-Kína kapcsolatok..., p. 72.
1049 Ibid., p. 72.
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A megújult tendenciával összhangban 2009 vége óta újabb tárgyalások
kezdődtek huszonnégy Szu-35 típusú vadászrepülőgép, Sz-400 légvédelmi
rakétarendszer, valamint négy Amur tengeralattjáró1650 beszerzéséről szóló,
2 milliárd dolláros szerződés megkötéséről.1050 A Szu ügye különösen
jellemző. Eddig Oroszország de- klinikailag nem volt hajlandó eladni a
legfejlettebb vadászgépeket Kínának (nem akarta, hogy másolataikat
továbbértékesítsék). Moszkva azonban több okból is meggondolta magát: a
hagyományos orosz szövetségesek (India, a közép-ázsiai országok)
beszerzési forrásainak diverzifikálása; az a meggyőződés, hogy Kína olyan
gyorsan fejlődik technológiailag, hogy hamarosan talán már nem lesz
érdekelt az orosz felszerelések vásárlásában; a hagyományos érv, azaz a
pénzügyi előnyök (a szerződés értéke mintegy 1,5 milliárd dollár); és végül
az a tény, hogy a Szu-35-ös gyártását hamarosan befejezik (egy új típus váltja
fel), ami azt jelenti, hogy Oroszország megtartaná technológiai előnyét a
sugárhajtású vadászgépek terén.1051 Ráadásul az orosz- ság és India
kapcsolatai több szerződés késedelmével megromlottak, és Oroszország
Kínát akarta kihasználni, hogy befolyást gyakoroljon Indiára; ami pedig
Peking indoklását illeti az orosz fegyverek iránti érdeklődés megújítására, az
ok az volt, hogy "a kínai oldal technológiai lemaradása sokkal komolyabb
akadálynak bizonyult, mint azt korábban gondolták". 1052 Ezért Kína úgy
tekintett a Su-ra, mint egy olyan eszközre, amellyel alapvetően megerősítheti
katonai pozícióját Japánnal, Vi- etnammal és más dél-kínai-tengeri
partnerekkel szemben, valamint fenntarthatja előnyét Indiával szemben.
Mivel intenzív2012, tárgyalások folytak a Szu-35-ösről, de a végleges
az ukrán válság adta a lendületet az üzlet aláírásához - a tárgyalások a
huszonnégy Szu-35-ösre vonatkozó 2 milliárd dolláros szerződés 2015
novemberében történt aláírásával zárultak.1053 Még korábban, 2015
áprilisában Moszkva 6 zászlóaljnyi Sz-400-as rakétaelhárító rendszert adott
el Kínának1054; ez az átadás "játékmegváltó" a kínai-tajvani kapcsolatokban,
"mivel a PLA képes lenne lelőni a tajvani vadászgépeket, amint azok
felszállnak".1055
Mindez azt jelenti, hogy Moszkva eltért korábbi politikájától, miszerint
nem adja el a legfejlettebb fegyvereket Pekingnek. Valószínűleg gazdasági
tényezők (alacsony olajárak, nyugati szankciók) késztették a Kremlt
álláspontjának megváltoztatására. Ez a szerződés minőségileg átalakítja az
orosz-kínai katonai kapcsolatokat, mivel Oroszország "megváltoztatta az
ázsiai fegyvereladások szokásos mintáját, amely szerint India mindig
valamivel jobb felszereléseket kapott, mint Kína". Most Oroszország fogja
biztosítani a

1050 Yu Bin, Tales of Different
'Pivots'1051... Ibid.
1052 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 72.
1053 Russia inks contract with China on Su-35 deliveries, Tass, 19.11.2015; Although Russians
had been deliberately delaying delivering of the Su-35 (as well as S400), aircrafts finally
arrived in China in late 2016, Yu Bin, Russia-China Relations. Trilateral..., pp. 103-116.

1054 Idem, China-Russia, All Still Quiet in the East, "Comparative Connections" vol.17 no.1
A1055. Gabuev, Friends with Benefits? ...
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a két stratégiai riválisnak, mivel India lett a Szu-35-ös és az S-400-as
második megrendelője"1056; a Szu-35-ös eladása szimbolikusan jelzi
"Oroszország Kína iránti bizalmatlanságának csökkenését (...) és megerősíti
Oroszország ázsiai külpolitikájának sinocentrikus irányultságát".1057

2.

Katonai együttműködés, közös gyakorlatok

Az 1990-es években az orosz és a kínai hadsereg közötti hivatalos
kapcsolatok - a pénzügyi szférát kivéve - meglehetősen korlátozottak
voltak.1058 Bár a legmagasabb szintű látogatásokra rendszeresen sor került,
nagyon ritkán volt szó másról, mint a fegyvereladásokról. Mindkét fél aláírt
néhány, nem fegyvereladással kapcsolatos megállapodást, mindkét hadsereg
elkezdte látogatni egymást, de intenzív együttműködés nem volt. Ennek az
állapotnak az okait Pavel Gracsov orosz védelmi miniszter egyik sikertelen
kezdeményezésével lehet a legjobban illusztrálni. 1995-ben az orosz
külügyminisztérium tájékoztatása és a kínai féllel való korábbi egyeztetés
nélkül javasolta Kínának egy közös kelet-ázsiai biztonsági rendszer
létrehozását, amely Oroszországból, Kínából, az USA-ból, Japánból és a két
Koreából állna.1059 Ez az utópisztikus elképzelés már a kezdetektől fogva
kudarcra volt ítélve: Kína általában nem csatlakozik semmilyen
szövetséghez. Nem meglepő, hogy Peking udvariasan elutasította a javaslatot.
Kína, akárcsak Japán vagy Dél-Korea, nem érezte szükségét annak, hogy a
térségben közös biztonsági tervekkel kösse meg a kezét, és inkább az
Egyesült Államokkal kötött kétoldalú megállapodások bevált csatornáit
részesítette előnyben. Oroszországra itt nem volt szükség - így az 1990-es
években nem volt valódi együttműködés. Ez azonban az 1990-es évek végén
és a 2000-es évek elején kezdett megváltozni. Magas szintű párbeszéd alakult
ki a védelmi miniszterek és vezérkari főnökök rendszeres találkozóival,
valamint a katonai-technikai együttműködéssel foglalkozó vegyes
bizottsággal (a fegyvereladások fő fóruma).1060 Márciusban Oroszország
2008,és Kína forródrótot hozott létre a védelmi miniszterek között. 1061
Az akkori 2005,orosz védelmi miniszter, Szergej Ivanov, összefoglalta
Az orosz-kínai katonai kapcsolatok három aspektusból állnak: "katonaipolitikai konzultációk, a csapatok gyakorlati fellépése a hadgyakorlatok
során, valamint a katonai-technikai együttműködés".1062 Más szóval, az első
aspektus a katonai kérdések politikára gyakorolt hatását jelenti (a
többpólusúság előmozdítása

1056 M. Kaczmarski, Oroszország-Kína és a
Nyugat.1057.. Idem, Russia-China Relations..., 74. o.
1058 Д. Тренин, Китайская проблема России [Russia's China Problem], Москва 1998, p.
Г38.1059. И. Чуфрин, Как перелезть через Великую китайскую стену? [Hogyan másszunk át
a kínai fal], Московкое новости, 1995.05.21-28., № p36,. 5.
1060 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 70.
1061 Yu Bin, From Election Politics to Economic Posturing, "Comparative Connections", vol.
10, nincs 1.

1062 K. Ryan, op. cit., p. 192.
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világ), amelyet az Orosz Föderáció 2000-es "Háborús doktrínája" foglalt
össze, és amely sokáig prioritás maradt1063; a második szempont a közös
gyakorlatokat jelenti, míg a harmadik a fegyvereladásokat. Az első és a
harmadik szempontot már ismertettük, így itt az ideje, hogy a másodikra - a
közös gyakorlatokra - térjünk ki. Ez a 2000-es évek közepén vált fontossá a
kétoldalú kapcsolatokban. Természetes, hogy mindhárom aspektus
kombinálódott: a Kínának történő fegyver- és technológiaértékesítés és a
közös hadgyakorlatok az amerikai hegemónia aláásásának geopolitikai
eszközeként szolgáltak ott, ahol az amerikai érdekek ellentmondtak az orosz
és kínai érdekeknek. A gyakorlatok, amelyek az amerikai hegemónia elleni
politikai eszközként (Oroszország számára) és a hadsereg modernizálásának
eszközeként (Kína számára) indultak egy évtizeden belül "szimbolikusan az
együttműködés új szakaszát jelképezték".1064
Az első, történelmi jelentőségű orosz-kínai közös gyakorlatra, a "Béke
Misszió" elnevezésűre 2005. augusztus 18. és 25. között került sor az SCO1065
égisze alatt. Ezek a gyakorlatok nyolc napig tartottak: 1800 orosz és 7200
kínai katona vett részt rajtuk.1066 Bár hivatalosan a gyakorlatok célja a
terrorizmus elleni küzdelem és az SCO-n belüli akciók koordinálása volt, a
használt fegyverek és a gyakorlatok sémája (kétéltű partraszállás, tengeri
blokádok és más, a közép-ázsiai sivatagokhoz nem kapcsolódó műveletek)
ellentmondott ennek az állításnak.1067 A 2005-ös "békemisszió" tehát inkább
politikai nyilatkozat volt a Nyugat felé, mint valódi gyakorlat. 1068 A
hadgyakorlatot megelőző hónapban az oroszok és a kínaiak több olyan
kérdésben nem értettek egyet, amelyek megmutatták a kínai-orosz
együttműködés korlátait. Az oroszok megvétózták azt az ötletet, hogy a
gyakorlatot Zhejiang tartományban tartsák (mivel túl nyilvánvaló utalás lenne
Tajvanra), míg a kínaiak megváltoztatták a gyakorlatok eredeti nevét "Barátság misszió".1069 Barátságról azonban szó sem volt: a gyakorlatok csak
nevében voltak közösek. Ezek során gyakorlatilag nem volt kapcsolat az
orosz és a kínai hadsereg között - külön gyakoroltak. Emellett a kínai katonák
láthatóan elég rosszul teljesítettek, és az oroszok nem tudták megállni, hogy
ne mutassák meg nekik a fölényüket (a kínai hadsereg rossz teljesítménye
megnyugtatta az orosz tábornokokat, hogy a Kína felől érkező feltételezett
fenyegetés nem jöhet szóba a legközelebbi időkben.

1063 Военная доктрина Российской Федерации [Az RF háborús doktrínája], Kremlin.ru,
21.04.2000.
1064 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 70.
1065 Начались российско-китайские учения "Мирная миссия - 2005" [Orosz-kínai
gyakorlatok béke missziója megkezdődött], "Российская газета", 2005.08.19.
1066 Мирная миссия-2005 [Békemisszió 2005], "Известия" 23.08.2005.
1067 A. Cohen, A G-8 csúcstalálkozó után: Kína és a Sanghaji Együttműködési Szervezet,
"China and Eurasia Quarterly", 4. kötet, 4. sz. 3 - 2006), 56. o.; K. Ryan, op. cit., 190-. o.
191.
1068 A. Frost, The Collective Security Treaty Organization, the Shanghai Cooperation Organization, and Russia's Strategic Goals in Central Asia, "China & Eurasia Forum Quarterly"
2009, Vol. 7 Issue 3, p. 99.

1069 Ю. М. Галенович, История взаимоотношений..., pp. 373-376.
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a közeljövőben).1070 A geopolitikai céloktól eltekintve a gyakorlatok a
kereskedelem előmozdítását szolgálták - az orosz fegyverek egyfajta
kereskedelmi bemutatója volt, amelynek célja a kínai szerződések
megszerzése volt. A gyakorlatok során az oroszok Tu-95 és Tu-22M
stratégiai bombázókat, Iljusin-76 és Iljusin-78 teherszállító repülőgépeket
mutattak be (amelyeket a kínaiak később valóban megvásároltak). 1071 A
legfontosabb szerepet azonban a politikai vonatkozások játszották: a
hadgyakorlatok célja az volt, hogy a Nyugat számára demonstrálják, hogy
Oroszország és Kína az ázsiai-csendes-óceáni térség vezető szereplőinek
tekintik magukat.1072
2007 augusztusában a politikai megfontolások háttérbe szorították az
egyéb gyakorlatokat, bár az okok eltérőek voltak. Ez alkalommal a
"békemissziót" semlegesebb terepen - Cheberkalban - hajtották végre.1073 A
gyakorlatok valóban terrorellenes gyakorlatnak tűntek. Nyilvánvalóan
különösen Kína profitált a gyakorlatokból, mivel hadserege nemzetközi
terepen gyakorolt.1074 A gyakorlatok visszhangot keltettek és hagyományos
Amerika-ellenes napirendet vettek fel - az amerikai katonai megfigyelőket
nem hívták meg, az újságírókat viszont igen. Ennek ellenére ők csak a
gyakorlatok nem kínai részéről tudósíthattak - a kínai hadsereg, a 2005-ös
gyenge teljesítményre emlékezve, minden gyakorlatot lezárt a nyilvánosság
előtt.1075
A "2007-es béke misszió" után Moszkva alapvetően megváltoztatta
biztonságpolitikáját Közép-Ázsiában. Azóta a hangsúlyt az SCO helyett a
CSTO-ra helyezik - a marginalizált közös orosz-kínai gyakorlatokra. Például
a "Békemisszió 2009" Habarovszkban és a kínai Dongbeiben sokkal kisebb
léptékben - mindkét oldalról csak 1300 katona - és fontos politizáló elem1076
nélkül zajlott. Ezek a gyakorlatok valóban közös gyakorlatok voltak: a
katonák együtt képezték ki magukat. De ennek ára volt - a kínaiaknak kellett
fizetniük mindenért.1077
Ezt követően 2010. szeptember 9-25. között az SCO égisze alatt "béke
missziót" szerveztek Kazahsztánban.1078 A gyakorlatok során a kínaiak
először használtak repülőgépeket a határaikon kívül, és tesztelték az új
felszereléseket.
1070 A. Frost, op. cit., p. 99.
1071 Jing-dong Yuan, op. cit., p. 220.
1072 M. de Haas, The Shanghai Cooperation and the OSCE: Two of a kind, Helsinki Monitor
p18. 248.
1073 Ismét a terrorizmus elleni küzdelem jelszava és az SCO zászlaja alatt, Совместные а
нтитеррористические военные учения "Мирная миссия 2007" [Joint Antiterror War
Drills Peace Mission 2007], Russian.China.Org.
1074 Jing-dong Yuan, op. cit., p. 221.
1075 A. Frost, op. cit., 99. o.; K. Ryan, op. cit., 191. o.; M. de Haas, The Shanghai Cooperation
Organization's Momentum Towards A Mature Security Alliance, "Netherlands Institute of
International Relations, 03.07.2007, 18. o.; Idem, The Shanghai Cooperation Organization..., 243. o..
1076 Начались российско-китайские учения "Мирная миссия - 2009" [Orosz-kínai
gyakorlatok békeküldetés 2009-ben megkezdődött], Lenta.Ru, 2009.07.22.
1077 Yu Bin, Market Malaise és Mirnaya Missiya...

1078 Совместные антиterroристические учения ШОС "Мирная миссия - 2010" [Közös
SCO antiterrorista gyakorlatok béke missziója megkezdődött2010]; РИА Новости,
24.09.2010; Генштаб уехал на учения [General Staff Went to Drills], "Российская
газета" 2010.09.10.
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(Oroszország nem küldte el a legújabbat).1079 Másrészt a kínai teljesítmény
ezúttal "lenyűgözte és aggasztotta az orosz szakértőket (...), mivel a kínai
hadsereg bebizonyította, hogy képes nagy hatótávolságú szárazföldi
hadműveleteket folytatni Oroszország ellen. Ez nem kerülte el az orosz
főparancsnokság figyelmét (...) 2010-ben Oroszország két évtized óta
legnagyobb hadgyakorlatát, a Vosztok-2010-et rendezte meg távolkeleten".1080 Ezért is csökkentette az orosz fél egy újabb "békemisszió"
napirendjét: a 2012-es korlátozott keretek között Tádzsikisztánban zajlott.1081
2012 óta a békemisszió napirendje kezdett átalakulni a homályos
terrorizmusellenes céloktól a regionális kihívások, például az Amerika utáni
Afganisztán potenciális instabilitásának előtérbe kerülése felé.1082
Sokkal fontosabbak voltak az első közös tengeri hadgyakorlatok,
amelyeket 2012 óta évente tartanak. Az elsőre április 201222-27-én került sor
a Sárga-tengeren. A másik a Japán-tengeren 2013. július 5. és 12. között.
Ezek a gyakorlatok azt mutatták, hogy Oroszország és Kína úgy döntött,
hogy hangsúlyt fektet a haditengerészeti együttműködésre - amely eddig
meglehetősen háttérbe szorult -, és ismét a politika volt a kulcs. A
gyakorlatok területe - a Japán-tenger (a kínai haditengerészet a történelem
során először gyakorlatozott itt) és a gyakorlat tárgya (ellenállás a váratlan
légi és tengeri támadással szemben) bizonyította, hogy ezek a gyakorlatok
politikailag Ja- pan ellen irányultak.1083
Hamarosan újabb "békemisszióra" került sor (2013), ezúttal kétoldalú,
kínai-orosz. A korábbiaktól eltérően ezek a gyakorlatok "sok ismerkedést
tartalmaztak".1084 Ez a demonstratív közeledés a kínai-orosz együttműködés
elmélyülését volt hivatott bemutatni. 2014-ben ismét a katonai kapcsolatok
"Joint-Sea 2014" lett a legfontosabb. Ezekre a gyakorlatokra, amelyeken
tizenkét orosz és hat kínai hajó vett részt, május 20-26. között került sor, és
amelyeket Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin1085 orosz elnök
nyitott meg. A gyakorlatok helyszíne - a Dél-kínai-tenger (a történelemben
először) - ismét jelezte a rejtett politikai napirendet, amely jól látható a Délkínai-tengerrel kapcsolatos viták összefüggésében.
1079 Yu Bin, Peace Mission 2010 and Medvedev's Visit to China, "Comparative Connections",
11. kötet, 3. szám.
1080 Д. Тренин, Верные друзья?....
1081 Учения ШОС "Мирная миссия-2012" стартуют в Таджикистане [SCO drills Peace
Mission Start in Turkmenistan] РИА Новости 08.06.2012; "Морское взаимодействие2013": Oroszország и Китай успешно одолели общего врага [Joint Sea Russia2013 and
China Successfully beatte the common Enemy], Радио Голос России További11.07.2013.
említésre méltó gyakorlatokra került sor 2012. április 22-27-én a Sárga-tengeren, Россия и
Китай завершили военные учения в Желтом море [Oroszország és Kína tengeri
gyakorlatokat hajtott végre], "Российская газета", 27.04.2012.
1082 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 70.
1083 Главное - маневры [A fúrás a legfontosabb], Газета.Ру, 13.07.2013.
1084 Yu Bin, Summer Heat.... Egy másik "békemisszióra" 2014. augusztus 24-29. között került
sor Kínában (a belső-mongóliai Zhurihe-ben). Ezek voltak az SCO történetében a
legnagyobb létszámú gyakorlatok, Idem, Navigating...
1085 Открытие военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2014" [A 2014-es
közös tengeri gyakorlatok megnyitása], Kremlin.ru, 20.05.2014.
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a Dél-kínai-tenger. Azzal, hogy Oroszország beleegyezett abba, hogy ezeket
a gyakorlatokat a Dél-kínai-tengerre helyezze, egyértelmű politikai üzenetet
küldött Japánnak (amely szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben);
ez úgy is felfogható, mint Oroszország viszonzása Kína ukrán válságban
tanúsított újszerűségéért.1086 Mindazonáltal Oroszország támogatása nem volt
teljes - elhatárolódott a gyakorlatok legpolitikaiabb, a vitatott szigeteket
közvetlenül érintő részétől.1087 Az év elején, 2014 januárjában Kína és
Oroszország először tartott gyakorlatot a Földközi-tengeren, Szíria
közelében, ami Kína ottani növekvő ambícióit tükrözte.
Május közepén mindkét fél megrendezte a Joint-Sea-2015 (I) gyakorlatot a
Földközi-tengeren (a gyakorlatok a programot2014 követték, de ezúttal
nagyobb léptékben), valamint augusztusban a Joint Sea-2015 (II) gyakorlatot
a Japán-tengeren. Katonai szempontból ezek "a lenyűgöző politikai lépték
ellenére még mindig messze elmaradtak az USA által vezetett gyakorlatok
terjedelmétől és interoperabilitásának fokától". De itt is a politika volt a
lényeg. Bár "sem Kínában, sem Oroszországban senki nem adott meggyőző
magyarázatot arra, hogy 2015-ben két közös tengeri gyakorlatot tartottak",
ennek oka politikai jellegűnek tűnt: "A gyakorlóterületek - a Földközi-tenger
és a Japán-tenger - kiválasztását széles körben a Nyugat és Japán számára
érzékenynek tartották".1088
Általánosságban elmondható, hogy a tengeri hadgyakorlatok növekvő
jelentősége a szárazföldi gyakorlatokkal szemben "elsősorban Peking
stratégiai igényeinek felelt meg, és tükrözte Kína növekvő önbizalmát az
Oroszországgal fenntartott biztonsági és védelmi kapcsolatokban"; Kína
"elkezdte kijátszani az orosz "katonai kártyát"".1089 Ezek a gyakorlatok az
orosz-kínai védelmi kapcsolatok po- litizált jellegét tükrözték: ahogy
Oroszország a 2000-es években a kínai kártyát játszotta ki az USA ellen, úgy
játszotta ki Kína a 2010-es években az orosz kártyát Washington és keletázsiai szövetségesei ellen.
2016-ban mindkét fél bejelentette, hogy további hadgyakorlatokat 1090
kíván tartani, és ez 2016 májusában a legelső közös oroszországi
rakétaelhárítási gyakorlatokkal ("Aerospace Security2016 ") valósult meg
Moszkvában1091, amely egyértelmű reakció volt az USA által bejelentett
szándékra, hogy a THAAD-rendszert a Koreai-félszigetre telepítik; és, ami
még figyelemre méltóbb, a kelet-kínai-tengeri vitatott Senkaku/Diaoyuszigetek közelében tartott orosz-kínai tengeri gyakorlatokkal: júniusban Japán
kellemetlen meglepetésére egy9,2016, kínai és három orosz hadihajó lépett a
vizekre "egy összefüggő övezetben".1092 A 2016 szeptemberi, nem vitatott
SCO békemissziós gyakorlatokkal ellentétben 2016 szeptemberében
Kirgizisztánban (először ebben az országban) más

1086 D. Trenin, Russia Faces Tough Road to Success, Carnegie19.05.2014, Center Moscow.
1087 Akio Kawato, op. cit.
1088 Yu Bin, Mesék két felvonulásról, két fúrásról...
1089 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., 76. o.; Idem, Russia-China and the West.1090..
China and Russia to Increase Number of Military Exercises in2016 , "The Diplomat".

28.04.2016.
1091 Russia-China Anti-Missile Drills, Russia Today,
Yu05.05.2016.1092 Bin, Politics of "Reluctant Allies"..., pp.129144.
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A közös tengeri orosz-kínai (2016. szeptember 12-19.) tengeri hadgyakorlatot
"forró" helyen tartották: a Dél-kínai-tengeren (először); mindkét fél (Fülöpszigetek, Vietnam) azonban a diplomáciai dinamika miatt csökkentette a
gyakorlatok léptékét, a lehető legkisebb számú harcost küldve és a
gyakorlatokat Guangdong tartománynál, a vitatott szigetektől távolabbra
helyezve: "halkan akartak beszélni, miközben rejtett vagy félig-meddig rejtett
botot tartanak".1093
Általánosságban elmondható, hogy a közös gyakorlatok segítettek
"minimalizálni és leküzdeni" a két ország közötti különbségeket, és a
katonai-technikai együttműködéssel együtt "vitathatatlanul az eddigi
legmagasabb szintű együttműködéshez" vezettek Oroszország és Kína
között.1094

3.

Összefoglaló

A 2000-es és 2010-es években a kínai-orosz katonai kapcsolatok
intenzívebbé váltak, amit 200 óta5 az évente vagy kétszer évente
megrendezett közös hadgyakorlatok (először szárazföldi, majd szárazföldi és
tengeri) példáznak a legjobban. Bár ezek a gyakorlatok, amelyeket később
tengeri gyakorlatok egészítettek ki, elsősorban politikai célokat szolgáltak,
mégis a kapcsolatok elmélyüléséhez vezettek. Az oroszok és a kínaiak közötti
bizalom a katonai kapcsolatokban is javult valamelyest az elmúlt években. A
Kínával kapcsolatos aggodalom, hogy Kína a jövőben agresszorrá válik, ami
néhány orosz tábornok körében még mindig jelen volt, nem csökkent.
Oroszország tudja, hogy Kína külpolitikájának fő irányai keletre és délkeletre
(Tajvan, dél-kínai-tengeri szigetek) irányulnak - ez a tény megnyugtatja
Oroszországot. Egy másik tényező, amely enyhíti ezt a nyugtalanságot, az
orosz hadsereg alapvető előnyének tudatában van a kínai hadsereggel
szemben. Bár a PLA az utóbbi időben figyelemre méltó fejlődést ért el, még
mindig messze elmarad az orosz hadseregtől. Mindezek a tényezők a
fegyvereladások fokozódását eredményezték a 2000-es évek elején és a 2010es években. Az 1990-es évekkel ellentétben Oroszország már nem félt attól,
hogy fegyvereket ad el Kínának - a stratégiai aggodalom átadta helyét a
kereskedelmi aggodalomnak (hogy Kína lemásolja és továbbértékesíti ezeket
a fegyvereket). Ezért Oroszország sokáig úgy döntött, hogy nem adja el a
legfejlettebb katonai technológiákat Kínának; ez a 2000-es évek végén
kezdett kialakulni, és 2015-ben tetőzött, amikor Moszkva végül feladta, és
beleegyezett a Szu-35 eladásába. Az orosz felszerelések másolása miatti
aggodalmat valószínűleg beárnyékolta az ukrán válságot követő nehéz orosz
gazdasági helyzetből fakadó pénzügyi szükségszerűség.

1093 Idem, Kína-Oroszország kapcsolatok..., 103. o. -116.
1094 E.Meick, Kína-Oroszország katonai-katonai kapcsolatok: jelentés, uscc.gov, 2017.03.20.
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Harmadik rész: Kína függeléke? Az orosz Távol-Kelet
Az orosz Távol-Kelet nagyon sajátos szerepet játszik a kínai-orosz
kapcsolatokban. Az 1990-es években ez volt az orosz-kínai közeledés
legfőbb akadálya, ökológiai elmaradottsága és erős Kína-ellenessége a kínai
"demográfiai expanzió" hírhedt és jogtalan vádjában csúcsosodott ki. A 2000es évek eleje óta ezek a hangok Moszkva politikai nyomásának és a
gazdasági realitásoknak köszönhetően kezdtek elcsendesedni. A
próbálkozások ellenére Oroszországnak azonban nem sikerült fejlesztenie ezt
a régiót, és az továbbra is meglehetősen stagnál. Azóta az orosz Távol-Kelet
"a legközvetlenebb értelemben foglalja magába a kínai-orosz kapcsolatok
kétértelműségét"; bár a területi kérdés újra megoldódott, a regionális jövő
bizonytalan: "az orosz Távol-Keletnek megvan a lehetősége arra, hogy az
északkelet-ázsiai két- és többoldalú kapcsolatok új minőségű központjává
váljon, vagy egy "halott zóna", amely csak gyanakvással és viszálykodással
termékenyül meg".1095 Eddig egyik sem valósult meg. A 2000-es évek végén
Moszkva úgy döntött, hogy a kínai felemelkedés mellett kötelezi el magát, és
azt az orosz Távol-Kelet fejlődésének motorjaként használja fel; az
eredmények azonban nem lenyűgözőek, legalábbis egyelőre nem.

1.

A hazai kontextus

Az orosz Távol-Kelet egyedülálló hely az orosz-kínai kapcsolatokban. Ezek
az országok itt "találkoztak" először a 17. században. A 19. században a
terület az Orosz Birodalom leglátványosabb hódítását élte át. Itt csapott össze
a két kommunista hatalom 1969-ben a Damansky/Zhenbao sziget 1 km-es
részén. A szovjet időkben az orosz Távol-Keletet a központi hatalom
erőteljesen beruházta és támogatta, majd - szinte a fordítottja - a Szovjetunió
bukása után teljesen magára hagyta. Miután a 1991,régió "elfeledett hely"
lett, Moszkvából is elkezdtek hangok hallatszani a "széteséséről". Az orosz
Távol-Kelet az orosz átalakulás negatív következményeinek szimbólumává
vált. A gyarmatosítás legelső éveiben még annyira jelenlévő úttörő szellem
átadta helyét a fatalizmusnak és a demoralizálódásnak.
A Szovjetunió felbomlása sokkoló élmény volt a távol-keleti oroszok
számára. Az árak liberalizációja katasztrófává vált a nehéziparra és központi
támogatásokra épülő régió számára. Elsüllyedt a szegénység. Ráadásul
Moszkva még a szó szoros értelmében is eltávolodott az orosz TávolKelettől: a közlekedési támogatások megszüntetése elvágta a régió lakóit az
ország többi részétől. Moszkva megközelíthetetlenné vált. A gazdasági,
pénzügyi, kulturális és személyi kapcsolatok az ország többi részével
meglazultak, ha nem is szakadtak meg. Távoli
1095 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 56.
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A kelet-oroszok a róluk megfeledkezett ország hátsó részében találták
magukat, egy olyan helyen, ahová a meggyengült központi kormányzat alig
tudott eljutni.1096 Ezen a háttéren zajlott le az első masszív interakció a
csíkiakkal. Ez messze nem volt pozitív. A kezdeti évek után a szovjet
nosztalgia hamarosan eluralkodott, ami kínaiellenes idegengyűlölettel és
"ostrommentalitással" párosult. Az orosz Távol-Kelet lett a kínai-orosz
kapcsolatok legsebezhetőbb pontja, tele feszültségekkel, kölcsönös
gyanakvással, bizalmatlansággal és ellenszenvvel. A "sárga veszedelem" és a
"demográfiai terjeszkedés" miatti félelem - valamint a határmegvonás elleni
helyi tiltakozások - ott kísértette a kínai-orosz kapcsolatokat és befolyásolta
gazdasági kapcsolataikat.

2.

A nyitott és a zárt határok között: Az orosz TávolKelet az orosz-kínai kapcsolatokban az 1990-es
években

Az 1990-es években az orosz Távol-Kelet befolyása a kínai-orosz
kapcsolatokra jelentős volt: bebizonyította, hogy ezek a kapcsolatok csak a
legfelső szinten voltak nagyon jók. Az orosz Távol-Kelet Kínát
fenyegetésnek, sőt ellenségnek tekintette, nem pedig "sztre- tegikus
partnernek", ezért a régió a kínai-orosz kapcsolatok fejlődésének legnagyobb
akadályává vált.
Az 1990-es években az orosz-kínai együttműködés a régióban nagyon
fontos hatással volt a kínai-orosz kapcsolatok egészére. Ez a hatás három
időszakra osztható: 1) 1992-1993, amikor a határokon átnyúló kapcsolatok
vezettek a kétoldalú kapcsolatok javulásához, 2) 1994-1995, amikor
elrontották a "konstruktív partnerség" hangulatát, 3) 1996-1998, amikor nem
tudták gazdasági tartalommal alátámasztani a "stra- tegikus partnerséget".1097
Az első időszakot a "határok hiányának eufóriája" jellemezte 1991-1993
között. Ezt az 1980-as évek tényezői befolyásolták: Gorbacsov peresztrojkája
és a kereskedelem1099 liberalizációja1098, valamint a regionalizmus - a
regionális hatóságok, például Vlagyimir Kuznyecov - növekvő jelentősége,

1096 Л. Г. Ивашов, Хоронить не спешите Россию [Ne siessetek Oroszország temetésével],
Москва 2003, 26. o.; A. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает..., 324. o.; J.
Thornoton, op. cit,
p. 265; T. Wites, Wyludnianie Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu [The
Depopulation of Siberia and Russian Far East], Warszawa 9-164. o2007,.; Г. А. Агранат,
Возможности и realности освоения Севера: глобальные уроки [Possibilities and
Realities of Colo- nizing Siberia: Global Lessons], Москва 1992, 145. o.
1097 G. Rozman, Turning Fortress..., p. 177.
1098 E. Wishnick, Chinese Perspectives on Cross-Border Relations, [in:] Rapprochement or Rivalry..., pp. 229-230; G. Rozman, Turning Fortress..., p. 232.
1099 A kereskedelem szempontjából a legfontosabb következménye volt ennek az
együttműködésnek a közös-vállalkozások június 8-tól Соглашение1988, között
правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством
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Primorszki Krím első kormányzója, aki1991 a Kínával való együttműködés
nagy lobbistája volt, támogatta a kereskedelmet, és remélte, hogy a régiót
integrálni lehet az ázsiai-csendes-óceáni struktúrákba. Az Amur túloldalán a
határkereskedelmet még lelkesebb támogatóra talált - Heilongjiang
kormányzójára, Du Xianzongra, aki azt szokta mondani, hogy "a határok
határok, de a határkereskedelmen nincs határ". 1100 Ezek voltak az "őrült
kereskedelem" kezdetei az 1990-es évek elején.1101
Amikor a Szovjetunió megbukott és megnyíltak a határok, elkezdődött az
őrület: "határláz", "forró pont", "a határok nélküli eufória" és sok más
eufemizmus jellemzi az 1992-ben és 1993-ban történteket.1102 Minden vízum
és szovjet bürokratikus akadály megszűnt a kínaiak számára, így nagyon
gyorsan megtalálták a kiskaput a külkereskedelem hiányában a régiókban.
Ráadásul sok követelmény és kemény valuta nélkül versenyképesek voltak.
Az állami támogatások csökkenése és az árak ellenőrizetlen emelkedése miatt
az orosz Távol-Kelet gazdasága összeomlott. A Kínával folytatott
kereskedelem lett az egyetlen módja a túlélésnek: "a kínaiak mentették meg a
távol-keleti oroszokat az üres polcoktól".1103 A legtöbb távol-keleti orosz
politikus "a központi kormányzat elhanyagolását a nagyobb autonómiával
kívánta kompenzálni; kidolgozták a szlogent: "nincs pénz, adjatok
szabadságot" (niet dienieg, daetie svobodu)".1104 Ennek következtében a
régiót "megszállták" a kínai kereskedők (csak 1993-ban közel 2,5 millió
ember lépte át a határt), míg az orosz határkereskedők sokszor átlépték a
határokat olcsó ruhákkal, cipőkkel, fogyasztási cikkekkel, háztartási
cikkekkel. Kína építőanyagokat, vasat és más fémeket, műtrágyát és halat
importált. Oroszország nagy kereskedelmi lehetőségeket nyitott a kínaiak
számára; ez tükröződött a mondásban: "ha gyors pénzt akarsz keresni, menj
Oroszországba".1105 Oroszország a kínaiak szemében a gyors pénzkeresés
szimbólumává vált. Bár mindkét fél lelkes volt a kereskedelemre, a kínaiak
még lelkesebbek voltak: ők
и tevékenység совместных предприятий (A Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság
közötti megállapodás a közös vállalkozások létrehozásának és működésének feltételeiről),
Пекин 1988.06.08.
1100 E. Wishnick, Chinese Perspectives on Cross-Border Relations..., pp. 230-.235.
1101 M. McFaul, The Far Eastern Challenge to Russian Federalism, [in:] Rapprochement or
Rivalry..., 320. o.; P. Kirkow, The Siberian and Far Eastern Challenge to CenterPeriphery Relations in Russia: A Comparison between Altaiskii and Primorskiy Krai, [in:]
Transfor- mation from Below: Local Power and the Political Economy of Post-Communist
Transi- tions, szerk. J. Gibson, P. Hansen, Cheltenham, 233. o1995,.; J. L. Wilson,
Strategic Partners..., p. 134.
1102 А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает..., 291. o.; G. Rozman, Turning Fortress...,
180. o.; T. Troyakova, A View from the Russian Far East, [in:] Rapprochement or
Rivalry...,
p. 204; E. Wishnick, Chinese perspectives..., p. 236.
1103 В. Л. Ларин , Россия и Китай на пороге третьего тысячелетия: кто же lesz
отстаивать наши национальные интересы? [Oroszország és Kína a harmadik millenniu fordulóján: Ki áll ki nemzeti érdekeinkért?], "Проблемы Дальнего Востока", 1997,
№ p1,. 25.

1104 E. Wishnick, Chinese Perspectives..., p. Li
236.1105Jingjie, op. cit., p. 76.
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nem bánta a cserekereskedelmet, és úgy tűnt, értett ahhoz, hogyan kell
minimális formalitással és papírmunkával üzletet kötni; az állami
szerződések csökkenésével a határkereskedők szerepe megnőtt, ami
hozzájárult az Oroszország és Kína közötti kereskedelmi modell előre nem
látott fejlődéséhez.1106 Ez az első időszak "a cserekereskedelem primitív
formáját öltötte, amely gyenge piaci feltételek és kevés intézményesített
felügyelet mellett közvetlen adminisztratív beavatkozással keveredett, ami a
szerződések szabadkézi figyelmen kívül hagyását jelentette korrekciós
büntetés nélkül (...) az a felfogás, hogy létezik egy "időbeli rés" (shijian cha),
amely a kínaiaknak csak egy rövid időablakot engedett meg, rövid távú
viselkedésre ösztönzött, például a gyors pénzszerzésre a hosszú távú
gazdasági kapcsolatok kiépítése helyett".1107 Ez hamarosan megtorlásra
került.
A második időszakban (1993-1995) a kereskedelem majdnem összeomlott.
A csökkenés ugyanolyan látványos volt, mint a korábbi növekedés: a
csökkenés hevessége mind az orosz, mind a kínai kormányt meglepte. Ennek
több oka is volt: a kínai áruk rossz minősége, a kulturálisan idegen kínaiak
beáramlása, amely felidézte a régi félelmet a "mi- grációs terjeszkedéstől", és
ennek a szorongásnak a politikai felhasználása a távol-keleti orosz
politikusok részéről a belpolitikai hatalmi harcokban. 1108 A távol-keleti
oroszok szerint "Oroszország aprópénzért adta el természeti erőforrásait (...)
az RFE-t az a veszély fenyegette, hogy Közép-Oroszország kizsákmányolt
előőrséből Kína valódi társ- loni típusú beszállítójává válik".1109 A távolkeleti oroszok számára a "kínai szerelem véget ért", és "allergiát" váltott ki
minden kínai iránt.1110 Itt a média szerepe meghatározó volt. A cenzúra alól
felszabadult sajtó sötét képet festett a kínai kisebbségről. Ez, valamint az új
Primorszki Krím kormányzójának, Jevgenyij Nazdratenkónak a politikája
előkészítette a terepet az ostrommentalitás tetőzéséhez a régióban a
kínaiellenes1994. ellenérzések fontos társadalmi tényezővé váltak, ami ahhoz
a meggyőződéshez vezetett, hogy a "régi, jó időkben" az élet könnyebb és
kevésbé veszélyes volt.1111 Ez a légkör, valamint konkrét politikai
intézkedések, mint például a vízumkényszer bevezetése, a kínai bevándorlók
kíméletlen üldözése, a kínai tőkével közös vállalkozások adminisztratív
elnyomása, az úti okmányok korlátozása és szigorú ellenőrzése, a fiskális
politika szigorítása, új, magasabb vámok, import- és exportvámok
bevezetése, valamint számos más tényező közvetlenül hozzájárult a
kereskedelem összeomlásához.1112 Az utolsó tényező a kínai áruk rossz
minősége volt. Mindezen okok közül az 1992-1993 közötti ellenőrizetlen
kereskedelem olyan helyzethez vezetett, amelyben a gazdasági kapcsolatok
ahelyett, hogy bizalmat építettek volna, ellenségeskedést teremtettek: "a
"vad" fejlődés rövid életű korszaka".
1106 А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает..., pp. 291-304; Chen Qimao, op. cit., p. 196;
T. Troyakova, op. cit., 208. o.; G. Rozman, Turning Fortress..., 184-185.
o. G182.1107. Rozman, Turning Fortress..., 184-185. o.
1108 А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает..., pp. 290-294; В.Г. Дацышен, В.Л. Ларин,

Г.Н. Романова, op. cit., p. 502.
1109 G. Rozman, Turning Fortress..., p. 187.
1110 А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает...,
i292.1111. m., 324. o.; G. Rozman, Turning Fortress..., 189.
o.
1112 T. Troyakova, op. cit., 209. o.; Rozman, Turning Fortress..., 196. o.
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A "barter" a kínai-orosz kapcsolatokban lehetővé tette, hogy az orosz TávolKeleten számos csoport túlélje az átmeneti reformok első időszakát, és
kezelje a fogyasztói áruk iránti éhséget (egyesek jó pénzt is kerestek), de
általában maradandó nyomot hagyott a távol-keleti oroszok
mentalitásában."1113 Az oroszok és a kínaiak közötti kölcsönös bizalom
nagyon lecsökkent.
Peking, amely jó kapcsolatokat akart fenntartani Moszkvával, elfogadta a
legtöbb orosz panaszt, és áldozatul ejtette a hei- longjiangi regionális
hatóságokat, bizonyos értelemben feláldozva őket az Oroszországgal 1114 való
jó kétoldalú kapcsolatok oltárán. Ez a politika megismétlődött a kínaiellenes
sérelmekkel az orosz Távol-Keleten. Peking figyelmen kívül hagyta a helyi
ellenérzések problémáját, és a Moszkvával való kapcsolatok fejlesztésére
összpontosított. Mivel Kína megértette a decentralizációval kapcsolatos orosz
félelmeket, nem szorgalmazta különleges öko- nomikus övezetek
létrehozását, nem panaszkodott a határ lassú kijelölése miatt, elhallgatta a
belföldi kritikákat, és a "csendes diplomáciához" folyamodott, amely az
"előbb barátkozzunk, majd üzleteljünk" (xian jiao pengyou, hou zuo maimai)
elvén alapult.1115
A barátkozás a legfelső szinten valóban sikerült. A pénzszerzés kevésbé
volt sikeres. Az utolsó időszakban (1996-1999) mindkét félnek nem sikerült a
"stratégiai partnerséget" valós gazdasági eredményekké alakítani (bár a
kereskedelem az 1990-es évek végén kissé nőtt). Az orosz Távol-Kelet
Kínával szembeni hozzáállása maradt a legnagyobb akadálya a kereskedelmi
kapcsolatok növelésének: "a re- gionokban az orosz-kínai kapcsolatokat nem
geopolitikai számítások és stratégiai megfontolások vezérlik; az embereket
olyan gyalogos ügyek foglalkoztatják, mint a sürgős üzemanyag-vásárlás, a
rendszeres hússzállítmányok (...) vagy a bűnözés; ennek eredményeként a
helyi szintű kapcsolatok elég gyakran ellentmondanak a Moszkvában és
Pekingben meghatározott iránynak és hangnemnek". 1116 Az orosz TávolKelet Kínát revizionista hatalomként (határmegvonás kérdése) 1117, gazdasági
dominanciára törekvő államként (migráció és kereskedelem révén) és egy
európai posztot körülvevő idegen civilizációként érzékeli. Ezen észlelések
alapján az Északkelet-Kínával való hipotetikus integrációt fenyegetésnek
tekintették, amely egyenlőtlenséghez és a hatalmi státusz elvesztéséhez
vezethet. Az orosz Távol-Kelet számára Kína inkább stratégiai rivális maradt,
mint stratégiai partner. Japán, nem pedig Kína volt
1113 В. Л. Ларин, op. cit., p. 25.
1114 G. Rozman, Turning Fortress..., 191. o.; E. Wishnick, Chinese perspectives..., p.
G241.1115. Rozman, Turning Fortress..., 193. o.
1116 T. Troyakova, op. cit., p. 219.
1117 Az orosz kutatók szeretnek rámutatni, hogy a kínai történészek még mindig azt állítják,
hogy Oroszország a 19. században elfoglalta ezeket a területeket, és ez a hivatalos verzió a
kínai tankönyvekben; ez egybeesik a kínai interneten elterjedt véleményekkel, miszerint
Oroszország elvette ezeket a területeket; így félő, hogy egy napon a jövőben Kína
"igazságot" követelhet. А.В. Лукин, Россия и Китай..., pp. 664-665; Е.П. Бажанов:
Китай: Oт cрединной империи до сверхдержавы XXI века [Kína: a középbirodalomtól

a 21. század szuperhatalmáig], Moсква 2007, pp. 305-3.06.
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a távol-keleti oroszok választott partnere.1118 Európa részének tekintették
magukat, Nyugat felé néztek (Japánt tekintették annak), Kínának
szándékosan hátat fordítottak. Mivel tudták, hogy az ázsiai-csendes-óceáni
integráció elkerülhetetlen, inkább a Japánnal és Dél-Koreával való gazdasági
kapcsolatokat részesítették előnyben. 1997-1998-ban az orosz-japán politikai
enyhülés reményt keltett a nagyobb japán befektetésekre. Sajnos ezek nem
valósultak meg, és a kínai határkereskedők barterrel töltötték ki a kiskapukat.
Az orosz Távol-Keletnek nem volt más választása, mint elfogadni a Kínával
való együttműködést.
Az 1990-es évek végén némi javulás volt tapasztalható az Oroszország és
Kína közötti gazdasági együttműködésben. Mindkét fél aláírt néhány
megállapodást a regionális együttműködésről a barter megszüntetése és a
regionális együttműködés ösztönzése érdekében.1119 Ezenfelül ebben az
időszakban az orosz regionális közigazgatás Kínával szembeni megközelítése
megváltozott - az olyan politikusok, mint Nazdratienko, mérsékelték Kínaellenes retorikájukat, ami elősegítette a kínai befektetéseket. 1120 Így a
kereskedelem növekedése és a regionális együttműködés fejlődése
következett be. Mindez azonban nem árnyékolhatta be az egész évtized
általánosan negatív szemléletét, valamint a határvidéken az első tömeges
orosz-kínai érintkezés negatív kulturális és társadalmi következményeit.
A kezdeti lelkesedés ellenére az első orosz-kínai tömeges kapcsolatfelvétel
káros következményekkel járt a kínai-orosz kapcsolatokra nézve. Mindkét
félnek hosszú időbe telt, mire az 1990-es években kiheverte ennek a
"kulturális sokknak" a negatív következményeit. A kínaiak ellenőrizetlen
áramlása felidézte a régi orosz félelmet a területvesztéstől. Ezt a szorongást a
helyi politikusok ügyesen kihasználták a központtal folytatott hatalmi
harcaikban. A kínai-orosz kapcsolatok az orosz belpolitika túszává váltak - ez
viszont káros következményekkel járt a kétoldalú kapcsolatokra nézve. Az
1990-es évek során az orosz Távol-Kelet nemcsak elvesztegetett esély,
hanem a kínai-orosz kapcsolatok fejlődésének legnagyobb akadálya is maradt
ebben az időszakban.

3.

Az orosz-kínai határ végleges kijelölése

A kilométeres4195.22 orosz-kínai határ régóta kényes kérdés a kínai-orosz
kapcsolatokban. Eltekintve a keletkezésétől és az 1960-as évek határvitáitól,
érdemes kiemelni, hogy a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság általában
véve megoldotta ezt a problémát a szovjet-kínai határról szóló májusi
megállapodásnak1991 köszönhetően. E dokumentum szerint a határt a
következők szerint határolták le
1118 А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает..., pp. 313-314; G. Rozman, Turning Fortress..., p. 196; J. L. Wilson, Strategic Partners..., p. 137.
1119 М. Л. Титаренко, Россия. Безопасность через сотрудничество. Восточноазиатцкий
вектор [Oroszország: Biztonság az együttműködésen keresztül; A kelet-ázsiai vektor],
Moсква pp2003,. 114-. 152.

1120 J. L. Wilson, Stratégiai partnerek..., 139. oldal.
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a nemzetközi gyakorlattal (a folyókon a határvonal a fő folyóvizek mentén
húzódott) - Kína 1281 szigetet kapott, míg 1163 maradt Oroszországnál; a
Szovjetunió kijelentette, hogy a Primorszki Krím területének egy részét is
átadja.1121 A sokáig fennálló status quo e változása "az erőviszonyok pontosabban az erőviszonyok kiegyensúlyozatlanságának - jelentős
megváltozását jelezte a határvidéken Oroszország hátrányára". 1122 Bár ez a
megállapodás Kínának km²-t720 biztosított, a határ (majdnem) teljes
kijelölésének fényében és Kína esetleges területi követeléseinek
hatástalanítása érdekében az orosz (szovjet) diplomácia nagy vívmányának
kell tekinteni. Ezért az Oroszország Legfelsőbb Tanácsa 1992 februárjában
szinte egyhangúlag (174 ellenszavazattal és2 tartózkodással24) elfogadta ezt
a megállapodást.1123
Ez volt Moszkva nézőpontja. Az orosz Távol-Keletnek volt egy másik. A
régió szemszögéből ez a megállapodás tisztességtelen, nem megfelelő és egy
távoli és irreleváns kormány által kötött megállapodás volt; a tárgyalások
titkossága és a megállapodás szövegének nem közzététele csak fokozta ezt a
megítélést. A helyi lakosok számára sokkoló volt a hír, hogy Oroszországnak
majdnem km²-t1000 kell visszaadnia Kínának. A megpróbáltatások
megkezdődtek. A regionális politikusok gyorsan átvették ezeket az
érzelmeket, és a demarkációt eszközként használták fel, hogy támogatást
szerezzenek a központi kormánnyal folytatott saját játszmáikban. 1124 Az
olyan kormányzók, mint Jevgenyij Nazdratenko (Primorszki terület) és
Viktor Iszajev (Habarovszkij terület), nemcsak "próbálták saját
külpolitikájukat folytatni"1125, hanem saját okokból, "politikai célokat szem
előtt tartva tudatosan provokáltak konfliktust a határok kijelölése körül", ami
jelentősen befolyásolta a kínai-orosz kapcsolatokat.1126 A legsúlyosabb
problémával Habarovszkij kraj szembesült. Az 1991-es megállapodásból
kizárt három sziget közül kettő Habarovszk városának közelében feküdt. 1127
Mind a kormányzó, mind a helyi Duma állandó ellenségeskedést tanúsított
minden olyan terv ellen, amely ezeket a szigeteket Kínának adná; magát
Iszajev kormányzót idézték, aki azt mondta, hogy "ezek a szigetek elsősorban
1121 Соглашение között Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской
Народной Республикой о советско-китайской государственной границе на ее Восточной части [Megállapodás a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság között a szovjetkínai államhatár keleti részéről], [in:] Сборник российско-китайских договоров 19491999..., pp. 117-125.
1122 J. L. Wilson, Stratégiai partnerek..., 116. oldal.
1123 Верховный Совет Российской Федерации постановление от 13 февраля 1992 г. n
2348-1 о ратификации соглашения между ссср и кнр о советско-китайской государственной границе на ее восточной части [A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának
határozata a 13. sz.A Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság közötti, a szovjet-kínai
államhatárról szóló megállapodás ratifikálásáról annak keleti részén].
1124 Акихиро Ивасита, километров4000 проблем. Российско-китайская граница [4000
kilométernyi probléma; orosz-kínai határ], Moсква 2006, pp. 65-70.
1125 В.Г. Дацышен, В.Л. Ларин, Г.Н. Романова, op. cit., 478. o.
1126 А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает..., 300. o.; Akihiro Iwashita, The Influence of
Local Russian Initiatives on Relations with China: Border Demarcation and Regional
Part- nership, "Acta Slavica Iaponica", 2002, 19. évf. 10-13. o.

1127 Három szigetet kizártak a megállapodásból, és a "jövő nemzedékeknek" hagyták: Bolsoj
Uszurszkij (Heixiazi), Tabarov (Yinlong) és Bolsoj (Abaigatu) Manzhouli közelében.
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csak homok", és hogy a Bolsoj Uszurszkij szigetéről "lehet bombázni
Habarovszkot".1128 Hasonlóan éles érzelmeket váltott ki a kínai hajók szabad
passzázsának gondolata.1129 Mindazonáltal a Habarovszkkal kapcsolatos
problémák végül megoldódtak a két sziget elhatárolásának a jövőre való
halasztásának és az Iszajevvel kötött kompromisszumnak köszönhetően, aki,
amikor eljött az ideje, úgy döntött, hogy zárt ajtók mögött egyezséget köt a
Kremllel.
Ennek ellenére a szigetkérdés és az Amur hajózása még a demarkáció után
is kényes maradt a helyi1997. sajtóban a kínai összeesküvésről szóló
leghihetetlenebb történetek születtek. Eszerint a kínai diplomácia, amely
"hagyományosan tele van aljassággal", a jövőben "nemcsak azt a két szigetet,
hanem magát Habarovszkot, az ősi kínai Bolí városát is" követelné, ami
válsághoz és következésképpen háborúhoz vezetne a két ország között.1130
Ami a szovjet katonák sírjait tartalmazó sziget visszaadását illeti, azt
"nemzeti megaláztatásnak" tekintették, míg bármilyen engedmény "a távolkeleti oroszok gazdasági sírjainak saját kezű kiásását" jelentette. 1131 Még
azután is, amikor2000, a viták hőmérséklete csökkent, Iszajev felvetette a
szigetkérdést. Tiltakozott minden ottani közös beruházás ellen, és több provokatív akciót hajtott végre, például pontonhíd építését tervezte, amely
összekötné a szigetet a szárazfölddel, megakadályozva ezzel a kínaiakat
abban, hogy a vízi úton közlekedjenek, ortodox templomot épített az
Uszurszkij-szigeten, és azt állította, hogy ar- cheológiai kutatások "olyan
leleteket tártak fel, amelyek bizonyítják a sziget vitathatatlan orosz őshonos
eredetét".1132
Mindezeket a vitákat és tiltakozásokat beárnyékolta a Jevgenyij
Nazdratenko által kormányzott Primorszki Kraj reakciója, amely a központi
aua hazafiság hiányának és a rövidlátásnak a tóriumai. 1133 Nazdratenko, a
"Vosztok" bányavállalat egykori igazgatója és az ipari lobbi képviselője, aki
szoros kapcsolatban állt mind a katonai egységekkel, mind a helyi
maffiaszervezetekkel, 1993-ban eltávolította Kuznyecov korábbi kormányzót
a hatalomból.1134 Azóta Nazdratenko olyan stílusban uralkodik, amely egy
orosz középkori herceg és egy kommunista apparátus jellemzőit ötvözi gyorsan a kezében összpontosította a hatalmat, átvette a média irányítását, és
kíméletlenül eltávolította a későbbi, demokratikusan megválasztott
ellenzékieket. Népszerűségét a határkijelölés elleni éles tiltakozásra és a
"kínai migrációs fenyegetés" kártya kijátszására alapozta (lásd: alább). A
"Vlagyivosztok" című szupervárosi napilapban szinte mindennap megjelentek
Kína-ellenes írásai.
1128 Акихиро Ивасита, op. cit., p. 77.
1129 G. Rozman, Turning Fortress..., 193. o.; А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает...,
pp. 300-301.
1130 Ibid., p. 305.
1131 Ibid..
1132 J. L. Wilson, Stratégiai partnerek..., 120. oldal.
1133 А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает..., p. 305.
1134 M. McFaul, op. cit., 324. o.; Kuznyecov, aki demokrata és reformer volt, a térség

megnyitása mellett döntött a csendes-óceáni térség, különösen Kína felé, В.Г. Дацышен,
В.Л. Ларин, Г.Н. Романова, op. cit., 479. o.
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Nyíltan bejelentette, hogy inkább lemond, minthogy beleegyezzen abba, hogy
Kína akár egy darab orosz földet is visszaadjon Kínának. Sok támogatóra
talált. Egyesek ökológiai fenyegetésnek tekintették Kínát; mások tiltakoztak a
katonasírokat tartalmazó földek visszaadása ellen; a legvitatottabb azonban a
Khasan-tó területén lévő földek visszaadásának szükségessége volt. 1995-ben
Nazdratenko bejelentette, hogy követelni fogja az 1991-es megállapodás
felmondását (a kínai külügyminisztérium ezt "a felelősség teljes hiányaként"
kommentálta)1135, hamarosan azonban minimalizálta álláspontját azzal, hogy
csak változtatásokat követelt, nem pedig a megállapodás felmondását. Ez
azonban nem vezetett a konfliktus megoldásához: a helyi közigazgatás
gyakorlatilag megakadályozta a demarkáció1136 lezárását. Ráadásul
Nazdratenko taktikája, miszerint a demarkációs problémával kapcsolatban
nagy médiavisszhangot keltett, kezdte meghozni gyümölcsét - a kormányzó
némi támogatást szerzett a Dumában.1137 Mindazonáltal a Duma
megerősítette1995 Oroszország 1991-es megállapodással kapcsolatos
álláspontját, miközben Jelcin elrendelte a demarkációs munkálatok gyors
befejezését.1138 Az elnöki adminisztráció tisztában volt azzal, hogy az idő
fogytán van - a demarkáció végső határideje (1997) már csak két év volt.
Nazdratenko meg sem hallgatott az elnöki utasításra, és sok problémát tudott
okozni Jelcin kormányának. A kérések és fenyegetések ellenére a Kreml nem
tudta elhallgattatni. Ennek eredményeként 1997-ben a demarkáció a kínaiorosz kapcsolatok legfontosabb kérdésévé vált: 1997-ben a rendezés esélyeit
elhomályosította és elhomályosította a bizonytalanság.1139
Ami ebben a káoszban fontos volt, az a kínai álláspont. Peking
nyugodt maradt, és úgy vélte, hogy Nazdratenko és más regionális politikusok
viselkedése

1135 M. McFaul, op. cit., 322. o.; Akihiro Iwasita, op. cit., p. 71.
1136 Б. И. Ткаченко, Россия-Китай: восточная граница в документах и материалах [Russia-China: the Eastern Border in Documents and Materials], Владивосток 1999, pp. 277304.
1137 Акихиро Ивасита, op. cit., p. 72.
1138 Распоряжение Президента Российской Федерации от февраля19 г1996. № 77-рп "О
мерах по завершению демаркационных работ на Восточной части российскоkínaiской государственной границы", Сборник законов законодательство
Российской Федереаци [Elnöki rendelet az orosz-kínai államhatár keleti részén folyó
demarkációs munkálatok befejezésének feltételeiről], Sbornikzakonov.ru.
1139 Az elhatárolás nem csak a helyi közigazgatás akadályozása miatt volt nehéz. Jelcin maga
sem akarta a választások1996 előtt lezárni - nem akarta elveszíteni a szavazatokat, ezért
lelassította a folyamatot. Ráadásul az elhatárolás objektív problémákba ütközött forráshiány, benzolhiány a hajókhoz stb. Акихиро Ивасита, op. cit., 76. o.; А. П.
Деревяннко, Российское Приморе на пороге третего тысячилетия [Russian Primorie
at the Turn of the Third Millennium], Владивосток 1999, 259. o.; Б. И. Ткаченко, op.
cit., 318. o.; А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает..., 304. o.
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az oroszországi központi hatalom összeomlásának következménye, nem
pedig Moszkvának szándékos rejtett terve.1140 A kínaiak "hajlandónak
bizonyultak a kiegyezésre", és beleegyeztek, hogy a határvonalat Khasan
térségében úgy igazítsák ki, hogy a szovjet katonák sírjai orosz területen
maradjanak; mindazonáltal "a kínaiak azt is tudatták, hogy türelmüknek
határai vannak".1141 A Kínával való szakítás veszélye mozgósította Moszkvát:
"ha a stratégiai partnerség nem akart a feledés homályába merülni, Jelcinnek
ragaszkodnia kellett az 1991-1992-es kötelezettségvállaláshoz és ahhoz a
kijelentéséhez1994, hogy a demarkációs megállapodás biztonságos". 1142
Peking álláspontja segített: az 1997. au- gusztusában elért khaszani
kompromisszum kimozdította a demarkációt a holtpontról 1143. Kína a
legkényesebb kérdésben engedett: A szovjet katonák sírjai Oroszországban
maradtak, és ezzel a kompromisszummal még annak a hipotetikus lehetősége
is megszűnt, hogy Kína hozzáférjen a Japán-tengerhez.1144 Ugyanakkor a
Kreml végül el tudta hallgattatni Nazdratenkót, valószínűleg annak az
alkunak a részeként, hogy Jelcin nem próbálja meg eltávolítani őt. 1145
Mindezeknek köszönhetően Oroszország 101997 novemberében, Jelcin
pekingi látogatásakor (ez volt a látogatás legnagyobb eredménye) aláírhatta a
demarkáció megszűnéséről szóló nyilatkozatot.1146 A km-es4204 területen
(három vitatott szigettel együtt) 1182 határállomást és 24 bóját helyeztek ki
(az utolsót három nappal Jelcin látogatása előtt).1147 A határkérdés szinte
teljesen lezárult (három vitatott sziget kivételével, amelyek km²-t408 tesznek
ki) 1999. április 8-án, amikor az Orosz-Kínai Közös Határmegállapító
Bizottság véglegesen döntött a szigetek megosztásáról (1163 sziget
Oroszországnak, 1163 1281Kínának) és a határvonal hosszáról - összesen
km4195 (578,18 km szárazföldön, 3547,01 km folyókon, 70,03 km a
Khanka-tónál).1148
A határ végleges kijelölésére még egy évtizedet kellett várni...
rializálni. Amikor ez végül megtörtént, a 2000-es évek orosz-kínai
kapcsolatainak egyik legfontosabb eseményévé vált. Az orosz-kínai határ
keleti részéről szóló megállapodásról szóló kiegészítő jegyzőkönyv
októberben történt aláírásával
1140 G. Rozman, Bajos döntések az orosz Távol-Keleten: Journal of East Asian Affairs 1997, 2.
sz. 560. o.; J. L. Wilson, Strategic Partners..., 121. o.; Акихиро Ивасита, op. cit., 83. o.
1141 L. Wilson, Stratégiai partnerek..., p. 121.
1142 G. Rozman, Kínai-orosz kapcsolatok. Mutual..., p.
Акихиро169.1143 Ивасита, op. cit., p. 83.
1144 Ibid., 83. o., Chen Qimao, op. cit., 295. o.
1145 J. L. Wilson, Stratégiai partnerek..., p. 119.
1146 Cовместное российско-китайское заявление (о завершении демаркации восточного
участка российско-китайской границы) от 10 november 1997 г. ,[A közös orosz-kínai
közlemény a határ keleti részének kijelöléséről] [in:] Сборник российско- китайских
отношении 1949-1999..., pp. 408-410.
1147 Акихиро Ивасита, op. cit., p. 85.
1148 Заключительная сессия российско-китайской демаркационной bizottság [Final Session of Russian-Sino Demarcation Comission], "Дипломатический вестник. Официальн ы е anyagok" 1999.
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20041149 az orosz-kínai kapcsolatok egyik leghosszabb és legbonyolultabb
ügye megoldódott.
Bár más kényes kérdések már az előző évtizedben rendeződtek, a 21.
század elején az Amur és az Uszuri három szigetének - Bol- shoi
Uszuriski/Heixiazi, Tabarow/Yinlong és Bol- shoi/Abagaitsu - hovatartozása
még mindig megoldatlan maradt. th2004. október 14-én Oroszország és Kína
külügyminiszterei aláírták a "kiegészítő megállapodást", 2008. október 14-én
pedig felállították a határállomásokat. Így ért véget a "400 évszázados
határkonfliktus" (és 40 évnyi nehézkes tárgyalás). 1150 A három vitatott
szigetet kompromisszumos módon felosztották: Tabarov (Yinlong)
visszakerült Kínához, míg Bol- shoi Uszuriski/Heixiazi és a harmadik sziget,
Bol- shoi/Abagaitu kettéosztották.1151 Bár a korábbi elvek szerint (a fő hajóút
mentén húzódó határvonal) teljes egészében vissza kellett volna adni Kínának
(az Amur kínai oldalán fekszik). Történelmi okok miatt is teljes egészében
Kínának kellett volna lennie - ezt a szigetet a Szovjetunió csak a Ennek
ellenére1929. elhelyezkedése (a ha- barovszki repülőtér közelében) és a
társadalmi érzelmek lehetetlenné tették, hogy Oroszország elfogadja a
lemondását.1152 A Bolsoj Uszurszkij/Heixiazi koncesszióért cserébe Peking
egyetértést kapott a kínai hadi- és kereskedelmi hajók számára az Amur és az
Uszuri hajózására. Ez a megállapodás szimbolikus és kompromisszumos
jellegű volt azért is, mert a Bolsoj Uszuriszki/Heixiazi sziget 50%-a 350 m²-t
tesz ki, azaz 5002 méterrel kevesebbet, mint a Damanszkij/Zsenbao sziget
területe, amelyért 1969-ben a Szovjetunió és a KNK között harc folyt.1153
Összességében Kína 3575 km²-t kapott. A szigetek átadásának hivatalos
ünnepségére 142008 októberében került sor, és szándékosan alacsony rangot
kapott.1154 Ez egy kettős kompromisszum volt. A Kremlnek sikerült
elhallgattatnia a megállapodás távol-keleti kritikusait, míg Pekingnek sikerült
lecsendesítenie azokat a nacionalista hangokat, amelyek az egész Bolsoj
Uszurszkij/Heixiazi-sziget átadását követelték. Az óvatosság mindkét oldalon
győzött - 400 évszázad után Oroszország és Kína kölcsönösen elismert határt
kapott.
1149 Дополнительное megállapodás között Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части (Пекин, 14 октября 2004 года [Az RF és a KNK közötti kiegészítő megállapodás az
orosz-kínai államhatárról annak keleti részén]. [in:] Сборник российско-китайских
договоров 1999-2007..., pp. 318-323.
1150 Yu Bin, a történelem vége...
1151 Дополнительное megállapodás között Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой....; Bolsoj/Abagaitu szigetet nem mindig tekintik különálló szigetnek (hanem
a folyó részének), ezért sok kutató meg sem említi, mondván, hogy csak egy (Tabarov/Yinlong) és egy fél szigetet (Bolsoj Uszuriski/Heixiazi) adtak vissza Kínának, pl. Ian
Jeffries, Political Developments in Contemporary Russia, Routledge 2011, 389. o.
1152 А.В. Лукин, От нормализации к strategческому партнерству..., p.
Ibid342.1153.... Zhenbao/Damansky szigetet 1991-ben adták vissza Kínának.
1154 Россия торжественно передала Китаю квадратных337 километров близ Хабаровска, News.Ru, 14.10.2008; Ю. М. Галенович, История взаимоотношений..., 450. o.
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4.

Kínai migráció az orosz Távol-Keletre

Az orosz Távol-Keletre irányuló kínai migráció továbbra is az egyik
legvitatottabb kérdés a kínai-orosz kapcsolatokban. Ezt a témát az 1990-es
években ideológiailag használták fel, és tökéletes ürüggyé vált az orosz
regionális politikusok számára a központtal folytatott harcukban. A "kínai
migráció" kérdése nem a kínai-orosz kapcsolatokhoz sine qua non, hanem az
orosz belpolitikai helyzethez kapcsolódott. Továbbra is remek példája annak,
hogy a társadalmi ideológiai konstrukciók hogyan befolyásolják, változtatják
és teremtik meg a politikai valóságot.
A kínai bevándorlók tömeges érkezése az 1990-es évek elején nagy
társadalmi változást hozott. Az addig szó szerint elzárt és militarizált régió
hirtelen nyitottá és ellenőrizetlenné vált. A kínaiak beáramlása jól látható
volt, a hiányos adatok azonban megnehezítik a megfelelő mennyiségük
becslését (pl. 1988-ban az Amuri területen 6 233 kínai lépte át a határt; 1988ban1992 287 215), és ezért teret enged a spekulációknak. 1155 A kínaiak ilyen
nagy számban való hirtelen megjelenése régi orosz aggodalmakat ébresztett a
"kínai demográfiai terjeszkedés" miatt az orosz távol-keleti területeken.
Ennek a félelemnek hosszú története van.1156 A 19. század végén a kínaiak a
régió lakosságának 1/3-át tették ki.1157 A sztálini tisztogatások és a kínaiak
erőszakos hazatelepítése, 1937valamint a határok szigorúbb lezárása azonban
gyakorlatilag megszüntette jelenlétüket - a következő évtizedekben az orosz
Távol-Keleten "több volt a cigány, mint a kínai".1158 Most, 1988 után ezek a
szorongások újraéledtek: az oroszok ellenszenve az országukba érkező
kínaiakkal szemben azon a félelmen alapult, hogy ez hozzájárulhat az orosz
Távol-Kelet szinizálódásához és az e területek feletti szuverenitás végső
elvesztéséhez. Ráadásul a romló gazdasági helyzet és az állami pótlékok
megszüntetése miatt az orosz ajkú lakosság tömeges elvándorlása hagyta el a
régiót: az 1990-es évek elnéptelenedésének eredményeként az orosz TávolKelet korábbi lakosságának 7%-át veszítette el.1159
A 2000,lakosság az orosz Távol-Keleten állt millió7.2
ember, míg a három szomszédos északkelet-kínai tartományban egymillió105
ember élt. Egyesek számára ezek a számok magukért beszéltek.

1155 G. Vitkovskaya, Z. Zayonchkovskaya, K. Newland, Chinese Migration into Russia, [in:]
Rapprochement or Rivalry..., p.
С347.1156. Л. Тихвинский, op. cit., 215.
o.
1157 Э. Паин, Нелегалы на берегах Амура [Illegális migránsok az Amur partján], Российские
вести, 1997, 3. o.; J. L. Wilson, Strategic Partners..., 123. o.; Г. Витковская, Ж.
Зайончковская, Новая Столупинская политика на Далнем Востоке [New Stolypinian Policy in the Far East], [in:] Перспективы Далневосточного Region межстранное
взаимодействия [Perspectives of Far Eastern Region, Interstate Joint Cooperation],
Москва 1999, p. 80-120.
1158 T. Trojanowa, op. cit., p. 215.
1159 T. Wites, op. cit., 7. o.; G. Vitkovszkaja, Z. Zajoncskovszkaja, K. Newland, op. cit., 7. o.; G.
Vitkovszkaja, Z. Zajoncskovszkaja, K. Newland, op. cit., 7. o. 351.
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magunknak. Az üzenet világos volt: a kínaiak ellenőrizetlen migrációja a
foglalkoztatási terekbe elkerülhetetlen. A kínai kereskedők tömeges érkezése
az 1988-as vízumfeloldást és a szovjet irányítású gazdaság bukását követően,
valamint az olcsó kínai munkaerő iránti igény mind hozzájárult a kínaiak
érezhető jelenlétéhez ebben az addig homogén régióban. Ez régi félelmeket
idézett fel: az 1990-es évek közepén cikkek és könyvek özöne jelent meg a
"csendes terjeszkedésről", a "demográfiai behatolásról", a "sárga árvízről", a
"go north mozgalomról", a "veszélyes invázióról" vagy akár a "sárga
pestisről".1160 A kínaiakat fekete színben ábrázolták, mint tolvajok,
csempészek, banditák, maffiózók bandáját, akik kizsákmányolják az
oroszokat, szennyezik a hazai gazdaságot, elveszik a pénzt és a természeti
erőforrásokat, és elszegényítik az egyszerű embereket. 1161 Primorszki Kraj
kormányzója, Jevgenyi Nazdratenko személyesen mondta, hogy "a kínaiak
között a bűnözők, betegek és kábítószerfüggők nagy része van". 1162 A kínai
hatóságokat minden bűnnel megvádolták: a szükségtelen népességtől és a
növekvő bűnözéstől való megszabadulásra tett kísérlettől kezdve a vádakig,
miszerint a migráció ösztönzése és a kínai városok létrehozása szándékos
politika, hogy később területi követeléseket támasszanak. Mindazonáltal a
kínai migráció okai objektív jellegűek voltak: az orosz kereslet a fogyasztási
cikkek iránt, az olcsó munkaerő iránti igény (a mezőgazdaságban és az
építkezéseken), az ellenőrző intézmények hiánya a határon, valamint a jogi
keretek hiánya, a szomszédos régiók növekvő gazdasági integrációja, és a
határ két oldala közötti tömeges népességkülönbség. Ezek az objektív okok
azonban nem számítottak - a "sárga veszedelemmel" kapcsolatos fóbiákat
hamarosan a helyi politikusok, elsősorban Jevgenyij Nazdratenko és Viktor
Iszajev kormányzó, akik a bevándorlásellenes hullámra szálltak fel. 1163
1160 Sajtócikkek a következő címeken találhatók Л. Л. Рубаковский, Маштабы проникнования иммигрантов на Далний Восток [The Scale of Immigrants Arrivals to the Far
East], [in:] Современная социално-демографическая Situation и запатность
населения России [Contemporary Sociodemographical Situation and Population of
Russia], GKS.ru,
p. 30-38; А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает..., pp. 294-297.
1161 В. Ларин, Китай и Дальний Восток России in первой половине 90-х: Kína és az orosz
Távol-Kelet az 1990-es évek első felében: a regionális együttműködés problémái],
Владивосток 1998, p. 72.
1162 М. Г. Носов, Российский Далний Восток и Китай: проблемы сегодняшнего дня и
перс- пективы сотрудничества [Russian Far East and China: Oroszország [Migrációs
helyzet az orosz Távol-Keleten], Moсква Карнеге 1996, p. 33.
1163 Iszajev népszerűsítette a "csendes terjeszkedés" elnevezést, először a sajtóban, majd
könyvében, a В. Ишаев, Дальний Восток России: долговременные перспективы
cooperation в Северо-Восточной Азии [Russian Far East: long-term perspectives of
cooperation in Northeast Asia], Хабаровск 2000; В. И. Ишаев, Китайские женихи
оказываются фиктивными мужьями [A kínai férfiakról kiderül, hogy hamis férjek],
"Российская газета", 3. o30.10.1999,.; А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает...,
296. o.; Iszajev álláspontja érdekes volt: Kína-ellenes volt, ugyanakkor boldogan
javasolta... egy gazdasági övezetet Kína és az orosz Távol-Kelet között, В.Г. Дацышен,
В.Л. Ларин, Г.Н. Романова, op. cit., 481. o.
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Az ilyen hangok eljutottak Moszkvába is - nemcsak a helyi sajtó írt
"kétmillió" illegális kínai bevándorlóról, hanem az Izvesztyija (az egyik
legfontosabb orosz újság), majd később a többi fősodratú média és az állami
televízió is foglalkozott a témával. Mindannyian olyan információkat
közöltek, mint például: "A kínaiak száma már most 1,5-2szerese az
oroszokénak az orosz Távol-Keleten", vagy hogy "egyes városokban már
most is kínai a kitekintés".1164 A tudósok következtek: Alekszandr Jakovlev,
az Orosz Tudományos Akadémia Távol-keleti Tanulmányok Intézetének
munkatársa arra a következtetésre jutott, hogy "a kínaiak fokozzák tömeges
beszivárgásukat a Távol-Keleten - az általuk sajátjuknak tekintett
területeken".1165 Jevgenyij Gilbro professzor az UNESCO alá tartozó Béke
Diplomatikus Akadémiától a kínaiak számát... 8 millióra becsülte! 1166 Eddig
ez a rekord messze meghaladja a legpopulistább becsléseket is. Végül pedig
ott voltak a művészek: Alekszandr Szolzsenyicin és Nyikita Mihalkov
"Moszkva közönye a régió iránt és az orosz Távol-Kelet fokozatos, csendes
kínai megszállása" miatt kiáltott fel.1167 De a politikusok voltak azok, akik
leginkább kiaknázzák a "sárga veszélyt" - a nacionalista Zsirinovszkijtól a
liberális Javlinszkijig (utóbbi több millióra5 becsülte a kínaiak számát). 1168
Még olyan kormánytagok is csatlakoztak, mint Pavel Gracsov védelmi
miniszter (aki azt mondta, hogy "a kínaiak békés eszközökkel akarják
meghódítani az orosz Távol-Keletet")1169, Efim Basin építésügyi miniszter
(aki egy hivatalos cikkében azt írta, hogy 1995"a kínaiak és a koreaiak szó
szerint megszállják Távol-Keletünket") 1170és maga Jelsztin ("180 ezer kínai
él illegálisan Habarovszk megyében").1171 Így a "több millió bevándorlóról"
szóló népszerű állításokat nemcsak populisták, politikusok vagy újságírók
követték, hanem még magas rangú kormányzati tisztviselők is, mint például a
Szövetségi Migrációs Szolgálat vezetője, Oleg Romanovszkij, aki az orosz
állami dumában azt mondta, hogy "400 000 és 700 000 közötti illegális kínai
bevándorló van az orosz Távol-Keleten"; ami azt jelentette, hogy
Romanovszkijnak "kevés fogalma volt a kínaiak tényleges számáról; hogy
vajon

1164 G. Vitkovszkaja, Z. Zajoncskovszkaja, K. Newland, op. cit., 356. o.
1165 А. Яковлев, Международная политическая обстановка in СВА и положение России
in регионе [Kelet-Ázsia nemzetközi politikai helyzete és Oroszország helyzete a
régióban], "Проблемы Дальнего Востока" 1995, № 2, pp. 3-16.
1166 Е. Гильбо, Перспективы китаизации России [Perspectives of Sinization of Russia],
Русское Дело.
1167 V. Shlapentokh, Oroszország, Kína és a Távol-Kelet: Régi geopolitika vagy új békés
együttműködés? , "Kommunista és posztkommunista tanulmányok", 1995, 28. évf. 3.
szám, 307-318. o.
1168 J. L. Wilson, Stratégiai partnerek..., 123. oldal.124.
1169 А.В. Лукин, От нормализации к strategческому партнерству..., p. 325.
1170 А. Валентинов, Единая Россия в пространстве и во времени (беседа с Е. Басиным)
[One Russia in Space and in Time. Discussion with E. Basin], "Российская газета", 01.
1995, 16. o.; idézi: "Egy Oroszország térben és időben: А.В. Лукин, От нормализации к
strategческому партнерству..., 320. o.

1171 Ez a beszéd a választási kampány során hangzott el, idézi a: T. Troyakova, op. cit., p. 215.
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ezek a "migránsok" hosszú távú telepesek, idénymunkások vagy ingázók
voltak-e; illetve, hogy legálisak vagy illegálisak voltak-e."1172
Általánosságban elmondható, hogy az 1990-es évek elejétől kezdve a kínai
migráció nagyságrendje állandóan jelen volt az orosz médiában és a politikai
diskurzusban - és mindig eltúlzottan: a milliós2 számot gyakran idézték. A
kínai bevándorlók millióiról szóló mítoszok a helyi politikusok konkrét
politikai akcióiból eredtek, és semmi közük nem volt a valósághoz. A kultúra
részévé váltak azonban - a félelem, hogy a kínaiak milliós nagyságrendben
érkeznek ("ha naponta egymillió kínai lépi át az orosz határt, akkor három és
fél évig fognak menetelni"), általános Oroszországban. 1173
Az 1990-es években nem lehetett szembeszállni ezekkel a hangokkal, és
csak a következő évtized hozott változást. A józan kommentárok, mint
például a külügyminisztérium vagy az elnöki adminisztráció (Emile Pain
idézte Pavel Minakirnek az Orosz Tudományos Akadémia kutatását, amely
szerint a kínaiak az orosz Távol-Kelet lakosságának csak mintegy 3%-át
teszik ki, míg a 20. század elején 1/3-ukat) süket fülekre találtak az 1990-es
években.1174
A migráció politikai problémává és a kétoldalú kapcsolatok kérdésévé
vált. Peking hivatalosan elítélte az illegális migrációt, de hangsúlyozta, hogy
az oroszok által közölt számokat messze túlbecsülik - a kínaiak szerint
mintegy 1000-2000 kínai illegális migránsról van szó. A kínai statisztikák
szerint az egész FÁK-övezetben mintegy 300 000 kínai tartózkodott,
többségük nem állandó jelleggel.1175 A KNK kormánya általában igyekezett
figyelmen kívül hagyni ezeket az agresszív kijelentéseket; csak a
külügyminisztérium korlátozta magát arra, hogy néhány tiltakozó jegyzéket
küldött a kitoloncolt kínai állampolgárokkal szembeni rossz bánásmód ellen.
Ugyanakkor Peking megértő volt az orosz aggodalmakkal szemben:
megpróbálta korlátozni a migránsok áramlását, és eltökélt volt abban, hogy
ez a kérdés ne befolyásolja a kétoldalú kapcsolatokat.
Az orosz Távol-Keleten folytatott kínaiellenes kampány befolyásolta az
orosz belpolitikai intézkedéseket. Az 1994,orosz kormány újra bevezette a
vízumot a kínaiak számára, és szigorította a kereskedelem ellenőrzését; a
regionális hatóságok viszont szigorú ellenőrzést és az illegális bevándorlók
kitoloncolását kezdeményezték - ez a kétoldalú kereskedelem drámai
visszaeséséhez vezetett. A kínaiak soha nem volt magas száma még
alacsonyabbra csökkent, miközben a kínaiellenes kampány lelassult... hogy
1996-ban ismét fellángoljon. Ezúttal ez közvetlenül Moszkva azon
kísérletével függött össze, hogy eltávolítsa
1172 B. Lo, A kényelem tengelye..., p.
Д60.1173. Тренин, Верные друзья? ...
1174 Э. Паин, Нелегалы на берегах...; P. A. Minakir, Chinese Immigration in the Russian Far
East: Regionális, nemzeti és nemzetközi dimenziók, [in:] Cooperation and Conflict in the
Former Soviet Union: Implications for Migrations, szerk. J. R. Azrael, E. A. Pain, Santa
Monica 1996, 94. o.
1175 D. Kerr, A kínai-orosz határ megnyitása és lezárása: Trade, Regional Development and
Political Interests in Northeast Asia, "Europe-Asia Studies" 1996, 48. kötet, 6. sz. 6. o.,

960. o.
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Nazdratenko. A kormányzó kedvenc aduászával vágott vissza: Moszkvát
hibáztatta a régió pénzügyi problémáiért, és azzal vádolta, hogy a távol-keleti
oroszok feje fölött Kínával üzletel. Ez bejött - sikerült maga mögé állítani az
embereket az idegengyűlölet és a Kína-ellenesség zászlaja alatt.1176
Ezért indult a tömeges kampány. Kína-ellenes cikkek áradata jelent meg,
amelyek hihetetlen adatokat mutattak be a migrációról, összeesküvéssel
fenyegetőztek a migráció politikai hátteréről és Peking tervezett akciójáról, és
siránkoztak az "áruló Kremlről", amely a távol-keleti oroszok háta mögött
orosz földeket adott át a kínaiaknak. Ráadásul a homogén és mások számára
zárt kínai közösségek állítólag "kémfészkek" vagy akár "hadsereg
hátországa" voltak. A rekord a Novosztyi bulvárlapé, amely márciusban
"Holnap háború lesz?" címlappal jelentetett1997 meg egy számot. 1177 A
"sárga terjeszkedésről" viszont monográfiák kezdtek megjelenni
sajtócikkekkel (például egy 1996-os "Sárga veszély" című könyv)1178,
valamint egy sor dokumentum a határkérdésekről. A kínaiakat minden
lehetséges bűnnel vádolták: az egyedi bűncselekményektől kezdve, a KNK
hadsereget a határokon mozgósító politikáján át, az orosz-kínai
együttműködés elítéléséig, még olyan területeken is, mint a kábítószerkereskedelem.1179 Mindezek a tényezők hozzájárultak egy tendenciához az
1990-es években: a régióba való bejutás korlátozása. A helyi hatóságok
intézkedései közvetlenül hozzájárultak az "ostrommentalitás" kialakulásához
- a régió "a külvilággal szembeni első védelmi vonal" maradt, 1180és "a
politikai abszurd zónájává" vált.1181 A Távol-Kelet Oroszország ázsiai
gyengeségének szimbólumává, "Ázsia beteg emberévé" vált.1182
A számok világosan mutatják, hogy az úgynevezett "sárga veszedelem"
nem volt más, mint a központ és a régiók közötti hatalmi harc
Oroszországban (és társadalmi szempontból a régi nyugati sztereotípiák
megkésett tükre...
Ázsiáról a 19th. század végétől a 20th. század –elejéig). 1997-ben a moszkvai
Carnegie Központ külön projektet folytatott "Kínai migráció az orosz TávolKeleten és Szibériában" címmel, és alaposan megszámolta a kínai migránsok
számát. Pavel Minakir, az Orosz Tudományos Akadémia távol-keleti
részlegének gazdasági kutatóintézetének igazgatója szerint az 1992-1993-as
időszakban nem volt több ötven-nyolcvanezer kínainál.1183
1176 Idézi: M. McFaul, op. cit., p. 330.
1177 А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает..., p. 298.
1178 Желтая опасность [Sárga veszély], ред. Б. Дяченко, Владивосток 1996.
1179 А. П. Деревянко, Российское Приморе на пороге третьего тысячилетия (Russian Primore at the Turn of the Third Century), Владивосток 1999, 276. o.
1180 T. Troyakova, op. cit., p.
V222.1181. B. Amirov, op. cit., p. 277.
1182 R. Menon, Ázsia beteg embere: Oroszország veszélyeztetett Távol-Kelete, "The National
Interest" 2003,sz. p73,. ld99.: Parag Khanna, A második világ. How Emerging Powers are
Redefining Global Competition in the Twenty First Century, New York 2008, 71-78. o.
1183 P. A. Manakir, op. cit., p. 94.
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Többségük idénymunkás és diák volt. Az illegális bevándorlók száma még
kisebb volt: a Primorszki területen, a Habarovszki területen és az Amuri
területen a határőrök által végrehajtott "külföldiek" kampány során
mindössze... öt-hatezer embert toloncoltak ki. Az akció során kiderült, hogy a
kínaiak a letartóztatottaknak csak kis százalékát tették ki - a legtöbben a
Kaukázusból érkeztek.1184 L. L. Rybakovski, de- mográfus, az Orosz
Tudományos Akadémia moszkvai Szociopolitikai Kutatóintézetének
Demográfiai Központjának igazgatója által készített különböző becslések
szerint az im- migránsok száma százezer körül volt.1185 Galina Vitkovszkaja,
a Carnegie projekt igazgatóhelyettese azt állította, hogy a legreálisabb
becslések szerint néhány százezerről (kétszázezer és háromszázezer között,
Irkutszktól Primorszkig); 1996 októberében Primorszkban és Habarovszkban
harmincezer és hetvenezer közötti kínai élt, beleértve az ingázó kereskedőket
is.1186 Vitkovszkaja szerint1999 "a nagy kínai közösségek az orosz TávolKeleten egyszerűen nem léteznek": kutatásai szerint a kínaiak legnagyobb
csoportja Moszkvában élt (húsz-huszonötezer ember), és a kínai migránsok
többsége az 1998-as válság után elhagyta Oroszországot.1187
Más kutatási eredmények is megfelelnek ezeknek az adatoknak.
Alekszandr Larin 2009-ben más szakértőkkel együtt végzett alapos kutatásai
alapján bebizonyította, hogy "az Oroszországban élő kínaiak
legmegbízhatóbb száma kétszáz és négy között van".
százezer, legfeljebb ötszázezer, míg az orosz Távol-Keleten - kétszázezer
körül."1188 Vilia Gelbras, aki elsőként végzett átfogó kutatást a kínai
jelenlétről, egyetért ezzel a becsléssel - a kutató szerint Oroszországban
mintegy kétszázezer-négyszázötvenezer kínai él.1189 Természetesen a
különböző forrásokból származó adatok eltérnek egymástól. Az Orosz
Föderáció nemzeti

1184 T. Troyanova, op. cit., p. 216.
1185 Л. Л. Рыбаковский, О. Д. Захарова, В. В. Миндогулов, Nemлегалная миграция in приграничных районах Дальнего Востока: история, современность и последстия
[Illegális migráció a távol-keleti határvidéken: történelem, előzmények és
következmények], Москва 1994, p. 19.
1186 Г. Витковская, Ж. Зайончковская, op. cit., 98. o.; G. Vitkovskaya, Z. Zayonchkovskaya,
K. Newland, op. cit., 357. o.; Ж. Зайончковская, Перед лицом иммиграции [Facing
Immi- grantion], "Pro et Contra", 2005, 3. sz. 73. o.
1187 Veszélyezteti-e a kínai migráció az orosz. Biztonságát? Moscow Carnegie Center Briefing
Papers, 1999, VIII, 1. kötet, 8. sz. 1. o.
1188 А. Г. Ларин, Китайские мигранты in России. История и современность [Chinese Migrants in Russia. History and Contemporary Times], Москва 2009, p. 149.
1189 В. Гельбрас, Китайская реальность России [Chinese Reality of Russia], Москва 2001,
pp. 39-40.
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2010-es népszámlálás szerint Oroszországban huszonnyolcezer kínai élt (a
szám egyértelműen csökkent).1190
Maga Larin idézi S. Y. Prichod'ko és K. Vnukova kutatását, amely
százötvenezer-kétszázezer kínairól számolt be; a bevándorlási hivatal
adatai1191 kétszázezer körülire becsülik a számukat; azt is írja, hogy ebben a
kétszázezer-négy-ötszázezer közötti tartományban már az illegális
bevándorlók is szerepelnek (számuk évről évre csökken, bár még mindig az
összes oroszországi kínai mintegy felét teszik ki). 1192 A kínai bevándorlással
kapcsolatos másik fontos kutatás Anatolij Vishnevszkij, Mihail Alekszejev és
Vilia Gelbras munkája. Vishnevszkij azt állítja, hogy Oroszországban
négyszázezer-hatszázezer kínai él (2009-es adatok).1193 Azt is kimutatta, hogy
az Oroszországban élő kínaiaknak csak mintegy 30%-a él az orosz TávolKeleten (a többiek Szibériában - 29% és Moszkvában - 28%; Szentpéterváron
csak mintegy 3,5%".1194
Már egy pillantás az adatokra is nagy káoszt mutat ebben a kérdésben. A
különböző állami ügynökségek teljesen eltérő adatokkal rendelkeznek, nem is
beszélve az orosz kutatók adatairól. Mindazonáltal egy dolog világosan
látható: Oroszországban több százezer kínai él, nem pedig több millió.
Mihail Alekszejev megjegyezte, hogy az orosz Távol-Kelet "kifejezetten
periférikus szerepet játszik a kínai migráció globális kontextusában", a
letelepedett mi- támogatások száma "statisztikailag jelentéktelen". A
migránsok többsége rövid távú látogató volt: turisták, ingázók, üzletemberek,
alkalmazottak, orvvadászok, csempészek és diákok. A kínaiak "marginális
etnikai szegmens maradtak Primorszki Krímiában és általában az orosz
Távol-Keleten". Munkája egyértelmű megállapítással zárul: "Az
előrejelzések arról, hogy több százezer, ha nem millió kínai munkás költözik
az orosz Távol-Keletre, hogy kiaknázza annak hatalmas természeti forrásait,
egyelőre a fantázia birodalmában maradnak".1195

1190 28943, hogy pontos legyek, Всеросийская перепись населения 2010, Национальный
состав населения (All Russia Census 2010), Федеральная служба государственной
статистики. Érdekes módon az előző népszámlálás során, 2002-ben r. A kínaiak számát
34577-re becsülték, Всеросийская перепись населения 2002 Том 4: Национальный
состав и владение языками, гражданство (All Russia Census, Nationalities, Languages
and Citi- zenship, 2002).
1191 А. Г. Ларин, op. cit., 255. o.
1192 Ibid., 148-152. és 255.
oldal.257.
1193 Население России 2009, Семнадцатый ежегодный demграфический доклад
[Population of Russia. 17th Yearly Demographic Account], oтв. pед. А. Г. Вишневский,
Demoscope.ru.
1194 Ibid.
1195 M. Alekszejev, Kínai migráció a Primorszki területre: in: Slavic Eurasia's Integration into
the World Economy and Community, szerk. Shinichiro Tabat, Akihiro Iwashita, Sapporo
2004, 336. o.
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Vilia Gelbras kutatásai kizárólag az orosz Távol-Keletre koncentrálódtak.
Gelbras észrevette a kínaiak növekvő számát, de megjegyezte, hogy "a
kínaiak többsége legálisan érkezik Oroszországba", míg "ennek a
migrációnak a mértéke túlságosan jelentéktelen ahhoz, hogy pánikot keltsen,
nemhogy kínai demográfiai expanzióról beszélhessünk". Emellett "az
Oroszországba irányuló kínai migráció nem az emberek spontán vándorlása
egy új lakóhelyre, és nem az ígéret földjének keresése. Kialakult az
embermozgás sajátos formája, amely az áruforgalmat szolgálja". Gelbras
vlagyivosztoki és ha- barovszki adatai azt bizonyítják, hogy megállt a
családjukkal az orosz Távol-Keleten élő bevándorlók száma; a kínaiak az
orosz Távol-Keletet olyan helynek tartják, ahol gyorsan meg lehet
gazdagodni, de nem olyan helynek, ahol élni szeretnének. 1196 Az orosz TávolKeletre érkező kínaiak többsége piaci kistermelő vagy szezonális/rövid távú
munkás1197. Általánosságban elmondható, hogy "a kínai bevándorlók
többségének in- come-ja alacsony; az a gondolat, hogy elveszik az oroszok
munkáját - az idegengyűlölők kedvenc szlogenje - nem több, mint
mítosz".1198 Végül, maga a régió (és egész Oroszország) nem vonzó hely a
migrációra: "kevés kínai döntött úgy, hogy letelepedik Oroszországban. A
hideg éghajlat, az üzleti lehetőségek hiánya és a rossz helyi vendégszeretet
elriasztotta őket".1199
Az orosz Távol-Kelet nem kedvelt célpont a kínaiak számára, mert
arról, hogy - ahogy Larin fogalmazott - "Oroszország olyan tényező, amely
több okból is megnehezíti az ember életét": "az állami struktúrák munkájának
alacsony hatékonysága, a kormánytisztviselők széles körben elterjedt
korrupciója és az időigényes bürokrácia". 1200 A milícia, vagy most már a
rendőrség, továbbra is a legfontosabb prob- lem - "valószínűleg nincs
egyetlen kínai sem Oroszországban, akit a milícia ne bántana"; Larin
megállapítja: "a bevándorlóknak ugyanazokkal a fő akadályokkal kell
szembenézniük, mint orosz kollégáiknak; ezek mind részei ugyanannak az
oroszországi üzleti légkörnek".1201
Mindazonáltal a kínai jelenlét komoly problémát jelentett, de nem a
bevándorlás miatt. Ezt a fenyegetést félreértették "áradásként", "kúszó
beolvadásként", amely Kína általi annexiót vetít előre. Ez a 19. század végi
és a 20. század eleji "sárga veszély" szindróma modern rekonstrukciója
volt.1202 Gelbrasnak igaza van, amikor azt mondja, hogy "az igazi probléma
nem a számban rejlik
1196 V. Gelbras, Kínai migráció Oroszországban, "Oroszország a globális ügyekben", 2005, 3.
évfolyam, 2. szám (április-június), 179. o.; ld: Idem, Китайская реальност... Москва
2001.
1197 А. Г. Ларин, op. cit., pp. 174-179.
1198 Ibid., 175-179. és 219. o.
1199 Д. Тренин, Верные друзья? .. . .
1200 А. Г. Ларин, op. cit., pp. 215.
1201 Ibid., 186-187. és 192-273. o.; Hozzá kell azonban tenni, hogy az utóbbi időben Oroszország
rendőri magatartása a kínaiakkal szemben javult.
1202 A. Łopińska, A "sárga veszély" szindróma a mai Oroszországban, Sensus Histo- riae. Studia

interdyscyplinarne", vol. VIII, no 2012/3, pp. 41 -58.
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a kínai bevándorlókról, hanem arról, hogy mennyire károsítják a
gazdaságot."1203 Ez nem a társadalmi élet "kriminalizálása", ahogyan azt a
kínaiellenes propaganda látni szeretné. A kínaiak körében a legnépszerűbb
vétkek ökológiai jellegűek. A kínaiak rosszul ismerik az orosz jogot, de ez
annak köszönhető, hogy a hivatalos ügyeket közvetítőkön keresztül intézik,
és ha milíciával (po- liciával) találkoznak, "annak ritkán van köze a
jogállamisághoz".1204 Ráadásul a gazdasági jogsértések többségét az oroszok
és a kínaiak közösen követik el: "Az orosz gazdasági és közigazgatási
mechanizmusok gyakran nemcsak lehetővé teszik, hanem még provokálják is
a bevándorlót a törvénysértő cselekedetekre (...) az orosz szürke gazdaság
arra kényszeríti a kínai üzletembert, hogy megkerülje a törvényt. A kínai
üzletember pedig úgy cselekszik, mint az orosz: egyszerűen követi a
játékszabályokat - 'ha Rómában vagy, tedd, amit a rómaiak tesznek'". 1205
Ahogy Larin retorikusan kérdezi: "Ha mi nem vagyunk képesek megbirkózni
a mi bűnözőinkkel, akik sok kárt okoznak az államnak, miért követeljük
Kínától, hogy ellenőrizze a saját állampolgárait, akik nem a saját
országuknak okoznak kárt - csak idegen földön, idegen törvényeket szegnek
meg?".1206
Így az orosz Távol-Kelet számára az igazi kihívás gazdasági, nem pedig
bevándorlási jellegű. A kétoldalú kereskedelem kiegyensúlyozatlan - Kína
olcsó exportot folytat.
fogyasztási cikkek és természeti erőforrások, például fa behozatala. Ráadásul
a kereskedelem nagy része illegális, és a határ mindkét oldalán működő
bűnözői csoportok bonyolítják le. Tevékenységük "kárt okoz Oroszország
gazdasági biztonságának és fékezi a civilizált piacgazdaság fejlődését";
továbbá "erősíti Oroszország pozícióját Kína nyersanyag-függelékeként; ez
Oroszországot elsősorban a kínai áruk piacává teszi, és ezzel
megakadályozza a gazdasági növekedést, különösen a Távol-Keleten".1207
Ennek következtében az orosz Távol-Kelet ahelyett, hogy Oroszországot
Ázsiába tolná, "inkább a kelet-ázsiai, mint az orosz periféria részévé válhat,
és egyre inkább alárendelődik a kínai igényeknek". 1208 Ha az orosz TávolKelettel kapcsolatos kínai politikát nézzük, sok hasonlóságot találhatunk a
Laoszra vonatkozó kínai politikával; ugyanaz a neokolonialista mechanizmus
működik itt is: Kína kizsákmányolja a régiót az erőforrásaiért, cserébe pedig
elárasztja alacsony minőségű árukkal.
A távol-keleti oroszok tisztában vannak Kína növekvő jelentőségével.
Többségük azt állítja, hogy az együttműködésből csak Kína profitál, és hogy
a gazdaságra gyakorolt kínai befolyás negatív. Az általános megítélés szerint
a kínaiak sokkal jobb munkavállalók - vállalkozó szelleműek, tehetségesek,
szorgalmasak és józanok. Másfelől ravasznak, ravasznak, aljasnak és

1203 V. Gelbras, Kínai migráció..., 183-186. o. 1204
А. Г. Ларин, op. cit., 185. o.
1205 Ibid., pp. 268,418.
1206 Ibid., p. 271.
1207 V. Gelbras, Kínai migráció..., 183-186. o. 1208

B. Lo, A kényelem tengelye..., 62. o.
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agresszív1209. Érdekes jelenség a közelmúltban a kínai férfiak és orosz nők
vegyes házasságainak növekedése - és ennek megfelelően a sinofóbia
növekedése az orosz férfiak körében.1210 A legfrissebb adatok szerint az
oroszoknak csak 8%-a támogatja a vegyes házasságokat, míg 40%-uk
közömbös vagy ellenzi őket: ez az eredmény értelmezhető "a sovinizmus,
vagy talán a sovinizmus plusz migránsfóbia újabb példájaként". 1211
A "sinizációtól" való félelem a kínai közösségek hermetikus zártságán
alapul.1212 A távol-keleti oroszok nem kedvelik a kínaiakat, mert
összetartanak, segítik egymást és nem asszimilálódnak. Mindazonáltal az
oroszországi kínaiak nem diaszpóra. Ideiglenes vendégmunkások (a
legtöbben nem élnek ott öt évnél tovább), nem állampolgárok és nem is
állandó lakosok. Nem gyökereznek és nem fektetik be itt a tőkéjüket. Saját
szállodákat és éttermeket alapítanak, de ezek csak a kínaiak kiszolgálására
szolgálnak. A kínaiak nem harcolnak politikai jogaikért, és nem akarják
megkérdőjelezni a helyiekkel való egyensúlyt. Összefoglalva: "kvázi
diaszpórát" alkotnak.1213
Miért marad tehát a migráció kényes kérdés a kínai-orosz kapcsolatokban?
Ez a távol-keleti oroszok mélységes sinofóbiájának köszönhető, akiknek
sovinizmusa nemcsak a kínai bevándorlók ellen irányul, hanem azt állítja,
hogy Pekingnek is rossz szándékai vannak. A távol-keleti oroszok nemcsak a
bevándorlókat, hanem Kínát is számos rossz cselekedetért hibáztatják. 1214
Valójában ennek az ellenkezője igaz. Bár Peking a gazdasági és társadalmi
élet számos területét nem tudja ellenőrizni, a kínai kormány inkább igyekszik
együttműködni Oroszországgal, minthogy magára hagyja ezt a kérdést - a
kínai hivatalnokok hajlamosak elfogadni a szabad mozgás utólagos orosz
korlátozását.1215 Ha Kínának valóban rossz szándékai vannak a régiókkal
kapcsolatban, azok gazdasági jellegűek - a természeti erőforrások feltárása a
beolvasztás helyett; ez azonban messze elmarad Kína Oroszországpolitikájának legfőbb prioritásától: Kína stratégiai hátországának
biztosításától, hogy "béke legyen északról". A 2000-es és 2010-es években a
"kínai fenyegetés" miatti aggodalmak jelentősen csökkentek ("a félelem
elhagyta a mindennapi életet; az embereket a kínai szomszédokkal való
gyakorlati együttműködés érdekli"), bár Oroszországban még mindig vannak
ilyen hangok (mint például a Rodina párt közgazdászának, Mihail
Deliaginnak a bizarr állítása, aki azt mondta, hogy2006 a kínaiak
"hadgyakorlatokat tartottak Oroszországon belül" (sic!), és hogy
Oroszországnak fegyverkeznie kellene a Távol-Keleten, vagy a szintén
érdekes kijelentés Vlagyimir Ovcsinszkij tábornoktól, aki

1209 В. Ларин, В тени проснуρασμένο дракона [Az ébredő sárkány árnyékában], Владивосток
2006, pp. 274-275.
1210 Pharag Khanna op. cit., 75-78. o. 1211
А. Г. Ларин, op. cit., 200. o.
1212 Ibid., p. 181.
1213 Ibid., 159. o.181.

1214 B. Lo, A kényelem tengelye..., 63-64. o. 1215
А.B. Лукин, Китай опасный сосед..., 85. o.
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azt állította, hogy a kínai maffia irányítja Oroszországot).1216 A legfrissebb
adatok szerint (2000-2013 közötti közvélemény-kutatások) a távol-keleti
oroszok aggodalma a Kínának való földvesztés miatt az utóbbi időben
csökkent (a válaszadóknak csak 24%-a tart ettől, míg 2000-ben 61%-uk).
Ugyanakkor azonban van egy paradoxon is. Bár a területvesztéssel
kapcsolatos aggodalmak csökkentek, "a geopolitikai aggodalmak és az
idegengyűlölet ugyanazon a szinten maradtak". Továbbra is általános a "nagy
migráció" megítélése, az idegengyűlölet szintje továbbra is magas (a
válaszadók kb. 54%-a követelte az összes bevándorló - legális és illegális kitoloncolását, beleértve a gyermekeiket is), miközben erősödik az a
megítélés, hogy Kína többet nyer a kétoldalú kereskedelemben. Emellett a
távol-keleti oroszok gyakran még kevésbé tartják a kapcsolatot a kínaiakkal
(84%-ról 61%-ra csökkent), még negatívabban viszonyulnak a vegyes
házasságokhoz (kb. 90% ellenzi rokonaik házasságát bevándorlókkal) és
gyakrabban (77% a 2000-es 65%-kal szemben) támogatják az "Oroszország
az oroszoknak" (Россия для русских) szlogent. Ezek az adatok
értelmezhetők a központi hatalom megerősödésének és hatékonyságának, a
lakosok jövedelmének növekedésének és a Kínába tett gyakoribb
látogatásaiknak a prizmáján keresztül (bár ezek az utazások nem vezetnek a
kínaiakkal szembeni negatív vélemény csökkenéséhez). Ugyanakkor
továbbra is magas maradt az az állítás, hogy a kínaiak az orosz Távol-Keletet
a sajátjuknak tekintik, és a jövőben igényt tartanának erre a területre. 1217 Ezt a
következőképpen lehet értelmezni: a Putyin általi hatalmi konszolidációnak
köszönhetően a távol-keleti oroszok ma már nem félnek attól, hogy elveszítik
földjeiket Kínának, de holnap még mindig tartanak ettől a forgatókönyvtől. A
kínaiakkal szembeni ellenszenv sem csökkent.
Mindezek a sérelmek az Oroszországgal kapcsolatos általános aggodalomból
fakadnak.
(Kína felemelkedésével együtt). Jó példa erre az általános elnéptelenedési
tendencia Oroszországban és a növekvő népesség Kínában. Peking konkrét
intézkedései keveset jelentenek a szomszédos régiók eltérő demográfiai
mintáihoz képest. A valós intézkedések nem csökkenthetik a szorongásokat,
ha az oroszok még mindig hisznek a "területi determinizmusban" - ha ők
sokan vannak, mi pedig kevesen, előbb-utóbb ide fognak jönni. Amikor egy
orosz "meghallja kínai partnere laza megjegyzését, miszerint a Bajkál-tó a két
ország "közös öröksége", megrázkódik" 1218(ugyanez történik, amikor a
kínaiak "egy gazdasági térséget" követelnek az orosz Távol-Keleten és
Északkelet-Kínában).1219
A sinofóbia lehetetlenné teszi a távol-keleti oroszok számára, hogy
belássák, hogy valójában túl kevés kínai van az orosz Távol-Keleten, nem
pedig túl sok.
1216 Idem, Россия и Китай сегодня и завтра [Oroszország és Kína. Ma és holnap], [in:]
Россия и Китай: четыре века..., pp. és 632688.
1217 Прошание с "азиатскими Балканами"..., ; lásd még a hasonló adatokat a Ларин2008,
В.Л., Ларина Л.Л., Ларина Л.Л. Окружающий мир глазами дальневосточников (по
итогам опроса населения г2008.) [Környező világ távol-keleti orosz szemmel], [in:]

Россия и АТР, Владивосток, 1/2009.
1218 Д. Тренин, Верные друзья? ...
1219 G. Rozman, The Sino-Russian..., p. 257.
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Gazdasági szempontból csak a kínaiak képesek betölteni az elnéptelenedés
által keletkezett űrt; e nélkül az orosz Távol-Kelet további fejlődése
lehetetlen.1220 Az északkelet-kínaiak tökéletes bevándorlók - hozzászoktak az
orosz éghajlathoz, sokan parasztok, és van tapasztalatuk az oroszországi
munkáról és az oroszokkal való érintkezésről.1221 Mégis, először is, a kínai
munkások inkább máshová mennek dolgozni (Nyugat-Oroszországba, vagy
még jobb, ha Nyugat-Európába)1222, másodszor, Oroszországnak nincs
lehetősége a kínaiak asszimilálására, képtelen őket hasznos állampolgárokká
tenni; Oroszország nem képes olyan "olvasztótégely" lenni, mint az USA; a
helyi intolerancia, idegengyűlölet és ellenszenv keveredik a növekvő
nacionalizmussal, a jövőbeli területi követelésekkel kapcsolatos
aggodalommal - mindezek miatt az "orosz olvasztótégely" meglehetősen
lehetetlen megvalósulni.1223 Ami a távol-keleti oroszok kínaiakhoz való
közeledésének forrásait illeti, ezek "Oroszország gyenge gazdasági, politikai
és katonai pozíciója Ázsia-Pa- cificban".1224

5.

Nagy tervek, kis eredmények: Oroszország és az orosz
Távol-Kelet a 2000-es években

Vlagyimir Putyin hivatalba lépése után energikusan kezdett el foglalkozni az
orosz Távol-Kelettel: menesztette Nazdratenko kormányzót, aki a sötét 1990es éveket szimbolizálta.1225 Aztán Putyin Blagovescsenszkben fontos
beszédet mondott - azt mondta, hogy ha Oroszország nem kezd el azonnal
befektetni a térségbe, akkor elveszíti azt, a távol-keleti lakosok pedig kínaiul,
koreaiul és japánul fognak beszélni.1226 Ez összekapcsolódott Putyin általános
elképzelésével az állam és központi intézményeinek megerősítéséről. Sikerült
megoldania a határkérdést. Azonban más jelentős akadályok, mint például a
helyi gazdaság diszfunkcionális működése, a piaci realitásokra való
felkészületlensége és a drámai elnéptelenedés, továbbra is fennmaradtak. A
demográfiai kérdés a politikai és biztonsági kérdésekkel együtt dilemma elé
állította Putyint: fejleszteni akarta kapcsolatait Kínával, ami a kereskedelmi
és emberi kapcsolatok növelését jelentette, beleértve a kínai tartományokkal
való interregionális kapcsolatokat is. Másrészt nem hagyhatta figyelmen
kívül a helyi sinofóbiából eredő gazdasági és társadalmi feszültségeket. Volt
egy stratégiai dilemma is:
1220 В.Г. Дацышен, В.Л. Ларин, Г.Н. Романова, op. cit., p.
А487.1221. Г. Ларин, op. cit., p. 275.
1222 А.В. Лукин, От нормализации к strategческому партнерству..., p.
А391.1223. Г. Ларин, op. cit., pp. 278-282.
1224 Ibid., pp. és 340422.
1225 Őt Szergej Darkin kormányzó váltotta fel, aki fokozta a Kínával való együttműködést olyan
projektekkel, mint a Szuifenhe-Prigranicsnij határkomplexum, В.Г. Дацышен, В.Л.
Ларин, Г.Н. Романова, op. cit., 481. o.
1226 Вступительное слово на совещании "О перспективах развития Дальнего Востока и
Забайкалья" [Entry Word on Meeting 'Perspectives of Russian Far East and Zabaykale
Development], Kremlin.ru, 2000.06.21.
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"felhasználhatná-e Moszkva a kínai kereskedelem injekcióját az RFR
újjáélesztésére és a fogyasztói kereslet kielégítésére anélkül, hogy a tényleges
kínai hatalomátvétel kockázatát kockáztatná?"1227. Tizenhat év Putyin
hatalomban töltött idő után ez a dilemma még mindig jelen van, bár Moszkva
a 2000-es évek végén és a 2010-es évek elején inkább a Kínával való
együttműködés, mint az egyensúlyozás irányába mozdult el.
A Szovjetunió bukása óta Moszkva állandó kudarccal igyekszik fejlesztési
stratégiát kidolgozni az orosz Távol-Kelet számára. Bár a 2000-es években
voltak stratégiák, ezek többnyire papíron maradtak. 1228 Mint orosz kutatók
elismerik, "a távolság a kihívás megértése és az arra való reagálás módjai
között lehetetlennek, illetve áthidalhatatlannak bizonyult", mivel "nagyon
nagy lett a szakadék a nyilatkozatok és a központ valós tettei között". 1229 Az
orosz Távol-Kelet továbbra is Oroszország egyik legelmaradottabb régiója;
gazdasága egyre inkább függ a kínai áruktól, szolgáltatásoktól és
munkaerőtől, a de- népesedési trendek nem fordulnak meg, miközben Putyin
politikája alig hatékonyabb, mint Jelcin idején.1230 A Kremlnek fogalma
sincs, mit kezdjen ezzel a régióval. Megpróbálta ösztönözni a NyugatOroszországból és az Oroszországon kívül (a volt Szovjetunióban) élő
oroszok belső migrációját, de ez nem járt sikerrel. Még ha nagy számban
érkeznének is, akkor sem tudnák teljes mértékben kielégíteni a
munkaerőigényt; emellett nincs egyértelmű gazdasági alapja a más régiókból
származó oroszok betelepítésének.1231 A régió nagyszabású energetikai
beruházásokkal történő fejlesztésének ötlete eddig szintén kudarcot vallott.
Az ilyen projektek nem munkaigényesek, így a munkanélküliségre gyakorolt
hatásuk marginális; gyakrabban virtuálisak, mint valósak, és mindig a
jelenlegi geopolitikával párosulnak; ha végül megvalósulnak, a nyereség
Moszkvába vagy magánszámlákra kerül.1232 A japán és dél-koreai
befektetések (amelyek munkahelyeket teremthetnének) vonzására irányuló
elképzelés, a

1227 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 59.
1228 Федеральная целевая программа "Экономическое és szociális fejlődés Дальнего
Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" [A Távol-Kelet és Zabaikale
gazdaságfejlesztésének szövetségi programja 1996-2005 és 2010-ig], NCS.ru Ez a
program részben sikeres volt, mivel a helyi közlekedési rendszer fejlesztéséhez vezetett;
Strategгия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
régió на период до года2025 [A Távol-Kelet és Zabajkale régió társadalmi-gazdasági
fejlődésének stratégiája 2025-ig], Распоряжение Правительства РФ от 28 XII 2009 N
2094-р, Закон-Прост.Ru; Strategгия развития России в АТР в XXI веке [Strategy of
Russia's Development]. Аналитический доклад, Москва, Совет Федерации, 2000.
1229 В.Г. Дацышен, В.Л. Ларин, Г.Н. Романова, op. cit., 470. o.
1230 B. Lo, A kényelem tengelye..., 66-70. o. Az oda érkező kínaiakat "meglepi a szegénység és
a rossz gazdálkodás az orosz határvidéken", А.В. Лукин, Россия и Китай..., p. 668.
1231 В. Ларин, В тени проснувшегося дракона..., B.
o1211232. Lo, A kényelem tengelye..., 67. o.
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a kizárólag az erőforrásokban érdekelt kínaiakkal szembeni ellenállás - a
központi és a regionális vezetők számára egyaránt kedves volt, de soha nem
valósult meg.1233 A Tokióval és Szöullal fennálló politikai problémák, a
korrupció (még orosz mércével mérve is) magas szintje és a bűnözés
elriasztotta az ottani befektetéseket. Ennek következtében a központi
hatóságok elhanyagolták a régiót, amelynek fő bevételi forrásai Kínából
származnak; kínai áruk és kínai kereskedők nélkül a távol-keleti orosz
fogyasztók nem tudnának megélni1234: A távol-keleti tartományok élelmiszerés fogyasztási cikkek tekintetében 60-80%-os a függőségük Kínától.1235 Ez
nem meglepő: a Moszkvából származó bevételek nélkül a távol-keleti régiók
Kína felé fordultak, de a kínai és orosz tartományok közötti régióközi
együttműködés erősebb lehetne, ha az oroszok nem blokkolnák az olyan
elképzeléseket, mint a szabadkereskedelmi övezetek. 1236 Klasszikus
bürokratikus módon akadályozzák ezeket: a regionális orosz tisztviselők
formálisan támogatják a Kínával való együttműködést, de informálisan
bürokratikus
akadályok
bevezetésével
megnehezítik
annak
megvalósítását.1237 Mindezt egy "defenzív mentalitásból teszik, amelyben a
kontroll elvesztésétől való félelem felülmúlja a lehetőségek érzését" 1238; ez a
félelem jelen van a Kínától való még erősebb függőségtől való vonakodásban
és abban a meggyőződésben, hogy a kereskedelem leginkább Kínának
kedvez. Az orosz Távol-Kelet főként fát (kb. 47%) és olajtermékeket (19,5%)
exportál, miközben gépeket (44%) és textíliákat (30%) importál.1239 2010-ig
nem voltak nagyobb kínai befektetések, az orosz vállalatok pedig nem
merészkedtek a kínai piacra. A helyzetet súlyosbítja, hogy a kereskedelem
nagy része illegálisan vagy félig legálisan zajlott.1240 Mindez azt
eredményezi, hogy Moszkva nem tudja, mit kezdjen a térséggel: "Ennek
eredménye a politikai zűrzavar, a hangsúly olyan félig-meddig támogatott
terveken van, mint a munkaerő vonzása Nyugat-Oroszországból, vagy olyan
presztízs-projektek, mint az APEC 2012 Vlagyivosztokban"1241 (ez utóbbi
"50 százalékkal többe került, mint az egy hónappal korábbi londoni nyári
olimpiai játékok").1242 A Szovjetunió bukása óta Moszkva rendszeresen
hirdeti a régió újjáélesztésének és egy fejlesztési stratégia kidolgozásának
szükségességét; 2012-ben a Kreml még külön minisztériumot is alapított (a
Távoli területek fejlesztésének minisztériuma).
1233 A kínaiak számára a távol-keleti orosz erőforrásokhoz való hozzáférés "stratégiai
fontosságú tényező", В.Г. Дацышен, В.Л. Ларин, В.Г. Дацышен, В.Л. Ларин, Г.Н.
Романова, op. cit., 483. o.
1234 А. Г. Ларин, op. cit. p. 416.
1235 В. Ларин, Азиатско-тихоокеанский регион in начале XXI века: Oroszország: вызовы,
угрозы, шансы Тихоокеанской России [The region of AP in the beginning of 21th
century: challenges, threats, chances of the Pacific Russia], Владивосток 2010, p. 146147.
1236 M. Kaczmarski, W. Konończuk, Po obu stronach Amuru [Az Amur mindkét partján],
Nowa Europa Wschodnia 5/2012.
1237 В.Г. Дацышен, В.Л. Ларин, Г.Н. Романова, op. cit., p.
B495.1238. Lo, Russia and the New World Disorder..., p. 139.
1239 В. Ларин, В тени проснувшегося дракона..., p.

M1211240. Alexeev, op. cit., p. 341.
1241 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 67.
1242 Idem, Russia and the New World Disorder..., p. 161.

224

Kelet), élén Viktor Iszajevvel, Haborovszk korábbi kormányzójával. 1243 A
valóságban azonban a régióról megfeledkeztek a központi hatóságok,
ambiciózus programjaik papíron maradtak, míg a bürokratikus struktúrák,
mint például a már említett Távol-Keleti Minisztérium, nem felelnek meg a
valóságnak (ez utóbbit Putyin is megerősítette azzal, hogy 2013-ban
elbocsátotta Iszajevet).1244 Ezért Kína az egyetlen valós lehetőség a régió
számára. A kétértelműség az eredmény. Egyfelől a regionális
adminisztrációnak előnyösek a Kínával való gazdasági kapcsolatok; ez tartja
életben a régiót (társadalmilag és politikailag stabil). Másrészt "az oroszok
nem szívesen ismerik el függőségük mértékét, egyrészt mert félnek tőle,
másrészt mert ez megalázó"1245. "Látják a veszélyt, hogy szomszédjuk
egyszerű "nyersanyag-függelékévé" válnak, de remélik, hogy később, a saját
területükön történő félkész termékek előállításával újra egyensúlyba tudják
hozni a viszonyt".1246 Ez eddig csak vágyálom volt.

6.

Kína felé fordulás: A Távol-Kelet a 2010-es években

Politikai szinten Moszkva és Peking sokat tett a kínai jelenlétből eredő
feszültségek minimalizálása érdekében. Peking mindig együttműködő volt,
amikor Moszkva meg akarta erősíteni a vízumrendszert vagy szabályozni
akarta a határkereskedelmet; megismételte, hogy nincsenek területi
követelései, és visszafogottan reagált a távol-keleti oroszok vádjaira.
Moszkva viszont elutasította a "kínai fenyegetés" fogalmát, és hagyta, hogy a
határ menti kereskedelem növekedjen. A párbeszéd mindkét oldalon
figyelemre méltóan javult, különösen az 1990-es évek kényes kérdéseiről - a
határ kijelöléséről és az "illegális migrációról". A határ menti kereskedelem
növekszik, a helyi politikusok közötti intraregionális kapcsolatok jók, ha nem
is barátiak - de "a Kínával való együttműködésből fakadó gazdasági
lehetőségeket egyensúlyba hozták a biztonsági aggályokkal". 1247 Ez is a
probléma része volt: "a kapcsolatok nagyrészt pozitív állapota az RFE-ben"
"aránytalanul nagy mértékben támaszkodott a "hitetlenség susnyugdíjára".1248
A 2000-es évek végén és a 2010-es évek elején Oroszország megértette az
ázsiai-csendes-óceáni térség jelentőségét a világpolitikában, és az orosz
Távol-Kelet szerepét az Oroszország profiljának javítására irányuló
kísértésekben. Ahogy Fjodor Lukjanov írta, "a fő

1243 Указ Президента Российской Федерации о структуре федеральных органов испольнительной власти [RF President's Decree on structure of Federal Executive Organs] ,
"Российская газета", 2012.05.22.
1244 Указ Президента Российской Федерации о Ишаеве В.И. [Az RF elnökének rendelete
V.I. Iszajevről], Kremlin.Ru, 2013.08.31.
1245 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. Д67.1246.
Тренин, Верные друзья? ....
1247 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p.

B77.1248. Lo, The Axis of Convenience..., 69. o.
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Oroszország ázsiai jövőjével kapcsolatos kihívások belülről, nem pedig
kívülről érkeznek".1249 Az orosz Távol-Kelet itt kulcsfontosságú: a régió
"egyszerre Oroszország kirakata Ázsiában, és a kelet felé fordulás
barométere": eddig "Északkelet-Ázsia egyik legelmaradottabb régiója volt,
amelyet ebben a tekintetben csak Észak-Korea múlott felül", ami azt
eredményezte, hogy Oroszország regionális elismerése "alig több, mint a
természeti erőforrások és fegyverek szállítója"; de "ha a Kreml a régión belüli
együttműködés központjává tudná alakítani, akkor Oroszország ázsiaicsendes-óceáni hatalommá válhatna".1250 Ezért, mivel Oroszország
legfontosabb regionális célja az ázsiai játékban való maradás, Moszkvának
fejlesztenie kell az orosz Távol-Keletet - "Oroszország keleti jövője attól
függ, hogy mit kezd a távol-keleti tartományokkal".1251 A regionális
együttműködés (olyan kezdeményezésekkel, mint a Nagy Tumen
Kezdeményezés1252 vagy a Tumangan-projekt1253), amely távol áll a
"nagypolitikától", kulcsszerepet játszik ebben. Belföldön az alapvető kihívás
Szibéria és az orosz Távol-Kelet "új gyarmatosítása", enélkül "Oroszország
nem álmodhat arról, hogy jelentős szerepet játsszon Ázsiában". 1254 Ez párosul
a szibériai és az orosz Távol-Kelet infrastrukturális projekteken keresztül
történő fejlesztésének szükségességével.1255 Az orosz Távol-Keletnek "kettős
integrációra" van szüksége (az ázsiai-csendes-óceáni térséggel és
Oroszország többi részével); különben "kettős perifériává" csúszik.1256
Röviden, Oroszországnak ki kell használnia Ázsia dinamizmusát a távolkeleti részének fejlesztésére.
E tervek mögött álló legfontosabb indok nyilvánvalóan az, hogy
nagyhatalmi státusz megtartása: "Háromszáz évvel ezelőtt a nagyhatalmi
státusz a Balti-tengeren és a Fekete-tengeren elfoglalt helyzettől függött,
most pedig a Csendes-óceánon elfoglalt helyzettől."1257 Ezért a Kreml
szempontjából az orosz Távol-Kelet "ugródeszkaként szolgál Oroszország
eurázsiai
birodalomként
és
csendes-óceáni
hatalomként
való
megerősítéséhez", ami valójában a 21. századi célt (a régió gazdasági
feltételeinek feljavítását), a századi19th küldetés tükrévé tette "Oroszország
ázsiai "nagyhatalmi mivoltának" megerősítését"; Regionális fejlesztés a
1249 Ф. Лукьянов, Поворот на восток [Pivot to the East], SVOP,
B15.02.2010,1250. Lo, Russia and the New World Disorder..., 160. o., Oroszország
és az új világrendezetlenség..., 160. o.
1251 Személyes beszélgetés Fiodor Lukjanovval, Moszkva
28.09.20131252Bővebben lásd: Áttekintés. Nagy-Tumen Inicjative.
1253 Проект "Туманган" [Project Tumangan], Tumanga.ru
1254 Фёдор Лукьянов: "Азия - это nem периферия" [Ázsia nem periféria], Городские
новости 12.03.2014.
1255 А. Ларин, Несколько замечании о возрождении Дальнего Востока России на фоне
возрожденмия китайской нации [Néhány megjegyzés az orosz Távol-Kelet
megújulásáról a kínai nemzet megújulásának hátterében], [in:] Азиатско-тихоокеанское
сот- рудничество и место России в regionalen развитии [AP együttműködés és
Oroszország helye a regionális fejlődésben], Москва 2014, p. 19.
1256 N. Kuhrt, Az orosz Távol-Kelet Oroszország Ázsiapolitikájában: Kettős integráció vagy
kettős béke? , "Europe-Asia Studies", vol. 64, no. 3, May 2012, pp. 478-483.

1257 Ф. Лукьянов: Совет по внешнй и оборонной политике, 11.11.2013.
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a Kreml számára kevéssé vonzó."1258 Így a csendes-óceáni potenciál teljes
kihasználása "a jövő útlevele; a keleti integráció elmulasztása Oroszország,
mint jelentős szereplő bukását jelentené".1259 Ez utóbbi "belföldi és külső
kockázatok kaszkádjával lenne egyenlő: a helyi gazdaság további
dezindusztrializációja (és kriminalizálódása); társadalmi demoralizáció és
zavargások; valamint az orosz szuverenitás folyamatos eróziója".1260
A Távol-Kelet fejlesztésének módjait keresve Oroszország végül elfogadta
a valóságot, és Kína felé fordult. Moszkva - ahogy Putyin írta - "el akarta
kapni a kínai szelet"1261, hogy az "erődöt szabadkereskedelmi övezetekké"
alakítsa.1262 Így a Távol-Kelet fejlesztésének elképzelése külső forrásokra
(tőkére) épült, főként kínaiakra.1263 Moszkva Kína-barát napirendje az orosz
Távol-Kelettel kapcsolatban lényeges fordulatot jelentett: "növekvő orosz
nyitottságot és belenyugvást jelentett a kínai jelenlét iránt az orosz TávolKeleten", ez a "növekvő elmozdulás megerősítette Oroszország fokozatos
alkalmazkodását az új kétoldalú hatalmi egyensúlyhoz". 1264 Moszkva ismét
úgy döntött, hogy el kell fogadnia a realitást (a kínai dominanciát), és a lehető
legtöbbet kell kihoznia belőle. Az orosz Távol-Kelet kínai tőke részvételével
történő fejlesztésének 2009-ben elfogadott programja (mintegy 250 közös
vállalkozás, például új infrastruktúra, utak, vasutak, terminálok, hidak,
határátkelők; beruházások a természeti erőforrások feltárásában és a
gyártásban) egyértelmű jele volt ennek az új politikának. 1265 Ebben a
"mérföldkőnek számító programban" két kulcsgondolat látszott létezni:
"befektetések vonzása Kínából Oroszország Távol-Keletére és a két állam
szomszédos határ menti régióinak fejlesztésének összehangolása". 1266 Ezt
követte a különleges gazdasági övezetek megnyitása Oroszország TávolKeletén (amely Vlagyivosztokot és 15 másik tengeri közigazgatási körzetet
foglal magában) 2015-ben.
Oroszország azért egyezett bele ebbe a programba, mert Kína megítélése
Oroszországban,
vagy legalábbis az orosz elit körében, megváltozott: "az elmúlt 300 évben az
oroszok megszokták, hogy Kínát gyengének, elmaradottnak és gyakorlatilag
minden tekintetben alsóbbrendűnek látják"1267; még néhány évvel ezelőtt is
"az oroszok azt kérdezték, hogy a kínaiaknak van-e tévéjük, most már látják
Kína erejét".1268 Amikor ma Kínára néznek, "egy gazdasági óriást látnak; egy
pénzügyi hatalmat, amely a világ legnagyobb devizatartalékával rendelkezik,
egy új tudományos hatalmat.
1258 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., 160. o.
1259 D. Trenin, Moscow on the Pacific: the Missing Piece in the Pivot to Asia, Carnegie Center
Moscow, 30.10.2013.
1260 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., p.
В160.1261. Путин, Россия и меняющийся мир....
1262 Yu Bin, Tales of Different 'Pivots', ...; Gilbert Rozman, Turning Fortress.1263..
Programme együttműködés.....
1264 Ibid.
1265 Ibid.
1266 M. Kaczmarski, Oroszország és Kína kapcsolatai...,
77. o. 1267 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., p.

А143.1268. Г. Ларин, op. cit., 237. o.
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és technológiai gyártó; és egyre nagyobb képességű haderő." 1269 De a régi
szokások nehezen halnak meg, és az oroszok Kínához való hozzáállása a
lenyűgözöttséget és az aggodalmat ötvözi: "Moszkva messze nem áll készen
arra, hogy elfogadja Kínát, mint rangidős partnert és befolyásosabb hatalmat.
Ennek beismerése ellentmondana annak az üzenetnek, hogy az újraéledő
Oroszország a második helyen áll."1270 Ennek ellenére Oroszország a
fenntartások ellenére úgy döntött, hogy bandukol, és kínai befektetéseket
vonz a régióba, és azok felhasználásával fejleszti azt. Másfelől Moszkva
"erényt csinált a ne- zetlenségből" - Kínán kívül senki más nem akar ott
befektetni, Oroszország pedig túl szegény ahhoz, hogy egyedül fejlessze. A
romló pénzügyi helyzetben "Oroszország nem biztos, hogy megengedheti,
hogy egy évtizedek óta elhanyagolt régióba milliárdos beruházásokat
költsön".1271 Ezért tartja a kínai részvényeket jobbnak a semminél. Az
oroszok egyszerűen beletörődtek az elkerülhetetlenbe (az orosz Távol-Kelet
számára nincs más választás: Kína vagy semmi)1272, és úgy döntöttek, hogy
minél többet nyernek.
Sajnos a kínai beruházási és egyéb ösztönzők 2017,programja
szempontjából nem tekinthető sikeresnek - csak néhány projekt valósult meg,
a többi csak papíron maradt. Ennek oka, hogy "a program teljesítésének
mechanizmusai nem lettek beépítve"1273, "arra a következtetésre juthatunk,
hogy a program nem teljesül".1274 Továbbá az oroszországi beruházási
környezet is hozzájárul ahhoz, hogy nagyjából kétféle beruházás érkezik az
orosz Távol-Keletre: "olyan projektek, amelyek Oroszországot az ázsiai
gazdaság erőforrás-függelékének tekintik, és olyan félig legális vagy illegális
rendszerek, amelyek a kínai termelést az orosz piacokra szállítják". 1275
Ráadásul a kínai befektetésekből származó sok nyereséget az orosz gazdaság
ellátása helyett magánszemélyek lopják el.1276 Végül, ellentétben azzal, amit
hirdetnek, a kínaiak sem sietnek befektetni a régióban. Először is,
megváltoztatták Kína északkeleti részének (Dongbei) fejlesztési
koncepcióját. Az 1980-as és 1990-es években az Oroszországgal1277 való
együttműködés előmozdítására törekedtek; most úgy döntöttek, hogy a DélKínával való elmélyült együttműködésre való koncentrálás jobb megoldás;
másodszor, a kínaiak nem akarnak befektetni az orosz Távol-Keleten, mert
"egyszerűen csak el akarják venni a pénzüket".

1269 Д. Тренин, Верные друзья? ....
1270 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., 143. o.
1271 Rosyjski Daleki Wschód: zaplecze surowcowe Chin.....
1272 Személyes beszélgetés Chen Yuronggal, CIIS, Peking 01.06.2010.
1273 В. Кулешев [и другие], О некоторых аспектах совершенствования российскоkínaiского межрегионального együttműködés [Az orosz-kínai interregionális
együttműködés létezésének számos aspektusáról], "Проблемы Дальнего Востока" №
6/2010, p.67.
1274 А. Ларин, Несколько замечании..., p.
Ф19.1275. Лукьянов, Поворот на восток....
1276 А.В. Лукин, Россия и Китай..., p. 668.

1277 Li Jingjie. Sino-Russian Relations in Asia Pacific, [in:] Engaging Russia in Asia Pacific,
eds вy Watanabe Koji, Tokyo 1999, p. 63.
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erőforrások és semmi több."1278 Jelenleg az orosz Távol-Kelettel való
együttműködés csak egyetlen kínai tartomány (Heilongjiang) számára
elsődleges fontosságú, még a többi Dongbei tartomány (Jilin, Laoning)
számára sem annyira fontos most.1279 Ezért a regionális fejlődés motorjának
szánt "együttműködési program" újabb tényezővé válik abban, hogy az orosz
Távol-Kelet Kína nyersanyag-függelékévé válik.
A program kudarcával szembesülve Oroszország nem adta fel, hanem
2011-ben úgy döntött, hogy újra bevonja Kínát és megújítja a közös
vállalkozások listáját - az egyik fő cél az volt, hogy kínai befektetéseket
vonzzon a gyártás, a feldolgozás és az infrastruktúra-építés területére; a
közelmúlt perspektívájából ítélve azonban "Kína egyre inkább saját igényei
szerint határozta meg a távol-keleti fejlődés irányát; a régió közös
fejlesztéséhez nyújtott támogatása a közlekedési infrastruktúra létrehozására
és az erőforrások kitermelésére összpontosított; az orosz remények (...) nem
teljesültek".1280 Így a szemszögéből nézve még nem 2017sok minden
változott.1281 Jurij Trutnyev, az orosz pres- ident küldötte az orosz távol-keleti
szövetségi körzetben 2015-ben nyíltan a kínai kormányt hibáztatta, amiért
nem ösztönzi a kínai befektetőket Oroszországba, ráadásul mélyen csalódott
lehetett, mert még Oroszországot is... Angolához hasonlította, és rámutatott,
hogy Angolával ellentétben Kína nem szívesen fektet be Oroszországban:
"Vajon Angolában tényleg stabilabb és kedvezőbb a befektetési klíma, mint
Oroszországban?" - tette fel a költői kérdést.1282
Ez a forgatókönyv a Kínától való függőség növekedését jelenti. Hosszú
távon, ha nem már most, a Kínával való együttműködés a távol-keleti
oroszok számára létfontosságú szükségletté válik - ami elkerülhetetlen.1283 Ha
Oroszország nem jár sikerrel a kihívást jelentő és "valóban félelmetes
nemzeti feladatban", az ázsiai-csendes-óceáni térség hátországának, az orosz
Távol-Keletnek - "a rossz kormányzás, a korrupció és az elhanyagoltság
szinonimája"1284 - a korszerűsítésében, akkor az orosz Távol-Kelet gazdasági
sinizálása, nem pedig katonai annektálása tűnik a legvalószínűbb
forgatókönyvnek a jövőre nézve: Oroszország nem feltétlenül "veszíti el"
ezeket a tartományokat formálisan Kína számára, de egyre inkább Kína felé
fog vonzódni. Egy másik nagy fordulat, hogy a 21. századi Habarovszk, egy
orosz határváros az Amur partján, úgy nézhet ki, mint a 19. század végi
Harbin, amelyet orosz kereskedők és vasutasok alapítottak...".
1278 Személyes beszélgetés prof. Oleg Timofejevvel, az Amuri Egyetem Blagoves-csenk-i
egyeteméről, Łódź 2014.06.07.
1279 В.Г. Дацышен, В.Л. Ларин, Г.Н. Романова, op. cit., pp. 485-499.
1280 M. Kaczmarski, Oroszország és Kína kapcsolatai..., 78. o.
1281 Azonban, ha hihetünk az orosz Tass ügynökségnek, az utóbbi időben a kínai befektetések
az orosz Távol-Keleten növekednek, és a teljes külföldi befektetési volumen mintegy 22%át teszik ki, Moszkva felajánlja Pekingnek, hogy hozzon létre központot a kínai befektetők
támogatására, Tass, 09.01.201.7.
1282 Yu Bin, A szíriai viharban: "Összehasonlító kapcsolatok" 17. kötet, 3. sz.
1283 M. Kaczmarski, Oroszország és Kína kapcsolatai...,
78. o. 1284 B. Lo, Oroszország és az új

világrendezetlenség..., 224. o.
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a kínai Mandzsúria közepén: idegen előőrs egy szomszédos országban, és egy
terjeszkedő befolyási övezet központja".1285
A Kreml döntéshozói tisztában vannak ezzel a kihívással. Ezért Kína
felkarolásával egyidejűleg megpróbálták ellensúlyozni annak befolyását más
ázsiai államokkal. Innen ered az "orosz pivot Ázsia felé" (vagy az orosz
keleti fordulat - erről bővebben az utolsó fejezetben) gondolata. Ennek
alapkoncepciója egy átfogó ázsiai stratégia gondolata, amely az összehangolt
hazai fejlesztést ötvözi az ázsiai-csendes-óceáni térségben való
pozícionálással, valamint a Japánnal, Dél-Koreával, Indiával, Vietnámmal,
Szingapúrral és Indo- néziával való kapcsolatok bővítésével és
elmélyítésével, hogy az ázsiai-csendes-óceáni térséggel való együttműködés
ne csak Kínára korlátozódjon.1286
Mindazonáltal az orosz pivot sikere belpolitikai okok miatt kezdettől fogva
kétséges maradt. Még az orosz pivot támogatói is nagy akadályokat láttak,
amelyek megnehezítik a megvalósulását. A preferált (energetikai
szuperprojektekre épülő) fejlesztési modell "itt nem alkalmazható - az ökonomikus és földrajzi realitások nem kedveznek neki". 1287 Ráadásul az orosz
elit "túlságosan el van foglalva a mindennapi túlélés miatt való aggódással
ahhoz, hogy következetes politikát dolgozzon ki az Ázsiával való
kapcsolatokra"; ezért "a Kreml Ázsia-politikája nagyrészt imitáció lesz (...)
Nem meglepő, hogy az újságírók azon viccelődtek, hogy az (APEC)
csúcstalálkozó éppoly abszurdnak tűnt, mint egy szibériai darvakkal repülő
madárjelmezes ember (ahogy Putyin próbálkozott)". 1288 Ami még ennél is
zavaróbb volt, az a retorika és a tartalom közötti hagyományos szakadék, a
programok gyenge végrehajtása, a nyomon követés hiánya és a régió hosszú
távú fejlődése iránti tartós érdeklődés hiánya; ezen a jelenlegi gazdasági
helyzet sem segít: "a recesszió és a szűkös költségvetési korlátok idején az
RFE kilátásai nagyon sivárnak tűnnek masszív külföldi befektetések nélkül";
a nem kínai ázsiai partnerek bevonása is kudarcot vallott: "a jelenlegi
környezetben Kína nem csak a legmegfelelőbb partner, hanem néha az
egyetlen partner".1289 Az ukrán válság és annak következményei
gyakorlatilag megállították az Ázsia felé forduló Oroszország álmait.
Moszkva, amely a Nyugattal való, Ukrajna miatti konfrontációval volt
elfoglalva, minden grandiózus ellenkező nyilatkozat ellenére elfordította
figyelmét Ázsiától: az ukrán válságot követő fejlemények "megerősítették,
hogy ami ázsiai stratégiának számít, az gyakran "nagyobb" célok teljesítésére
irányul: az Egyesült Államokkal való szembeszegülés a globális
geopolitikában; a nyugati vezetésű kormányzással szembeni alternatív
legitimitás megteremtése; Oroszország mint független hatalmi központ
megerősítése; valamint egyediségének és nélkülözhetetlenségének
megerősítése".1290

1285 Д. Тренин, Верные друзья?....
1286 Логичное partnerство [Logikai partnerség], "Российская газета", 2014,21V.
А1287. Ларин, Несколько..., pp. 19-20.
1288 L. Shevtsova, Oroszország "Pivot" Kínához: Valódi vagy hamis? Carnegie Center Moszkva,

28.03.2013.
1289 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., 160-161. o.,
Oroszország és az új világrend..., 160-161. o. 1290 Ibid., 163. o.
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2017 elejéig ítélve Oroszország Kínához való fordulása nem hozott érdemi
változást, és számos megállapodás több tényező miatt hagyományosan
papíron maradt. A legfontosabb a nyersanyagárak, különösen az olajárak
esése volt, amely súlyosan érintette az orosz-kínai kereskedelmet. De voltak
kínai belpolitikai okok is. Kína gazdasági lassulása, valamint Xi Jinping
korrupcióellenes politikája miatt a kínai vállalatok nagyon óvatosak voltak az
új projektekbe történő beruházásokkal kapcsolatban, különösen az
energiaágazatban. Ráadásul az orosz reményekkel ellentétben a kínai bankok
és pénzintézetek ugyanolyan szigorúan betartják a szankciós rendszert, mint a
nyugatiak (féltek a nyugati összehúzódásoktól, mivel a Nyugat sokkal
fontosabb Kína számára, a kínai bankok úgy döntöttek, hogy nem
kockáztatnak), és nem hajtanak végre bankközi tranzakciókat orosz
bankokkal; ami még rosszabb, az orosz vállalatok nem tudnak adósságot
vagy részvényt kibocsátani a kínai tőzsdéken (még Hongkongban sem).
Végül a kínai bankok nem hajlandóak dollárban vagy euróban kölcsönt
nyújtani az oroszoknak (kivéve a szigorúan politikai bankokat, mint például a
Kínai Fejlesztési Bank és a Kínai Export-Import Bank, amely Hszi Csin-ping
személyes utasítására adott hitelt a Jamal LNG projektnek). Ezért
"összességében túlzónak tűnik az orosz elit azon reménye, hogy a kínai
finanszírozás pótolja a nyugati tőkepiacok elvesztését". 1291 Így az a remény,
hogy Sanghaj, Hongkong és Szingapúr London, New York vagy Frankfurt
helyébe lép az orosz bankok számára, kudarcot vallott. 1292
Az eredménytelenség ellenére azonban Oroszország továbbra is próbálkozik
azzal, hogy a
keleten, ami tovább erősíti a Kína javára fennálló, amúgy is mély
aszimmetriát. Ha Moszkva ezt az utat követi, valószínűleg hamarosan
kénytelen lesz elfogadni, hogy a kínai vállalatok jelentős részesedéseket
szerezzenek (beleértve az orosz kisebbségi részvényesekkel való közös
irányítást is) a stratégiai fontosságú természeti erőforrás-lelőhelyekben,
vagy/és a kínai vállalatok és a Kremlhez kötődő orosz üzletemberek közötti
közös vállalkozásokban, amelyekben Peking biztosítaná a technológiát és a
finanszírozást, míg az oroszok biztosítanák a Kreml jóváhagyását a
projektekhez és az ajánlatokhoz. Ebben az új rendszerben "a mindkét fél által
elért kölcsönös előnyök ellensúlyozni fogják a közöttük fennálló növekvő
egyenlőtlenséget. Kína gazdasági mentőövet kínál Moszkvának, míg
Oroszország létfontosságú erőforrásokat (katonai és ci- viliai technológiát,
természeti erőforrásokat és diplomáciai támogatást, többek között az ENSZ
Biztonsági Tanácsában) biztosít, hogy Kína az Egyesült Államokkal
versenyképes globális hatalommá válását előmozdítsa". 1293 A Kreml Kína
felé fordulásának paradox társadalmi következménye, hogy "Moszkva egyik
atavisztikus félelme - a kínai dominancia az RFE és Kelet-Szibéria felett közelebb került a megvalósuláshoz".1294 Éppen ezért a középső nézőpontból
az Ázsia felé való 2017,orosz fordulatot metaforikusan Deng Hsziao-ping jól
ismert szavaival lehet összefoglalni; Deng
1291 A.Gabuev, Friends with Benefits?
.1292.. Idem, Поворот в никуда....

1293 Idem, Friends with Benefits? ...
1294 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., 161. o.
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szerint a kínaiak és az oroszok által Vlagyivosztoknak adott különböző nevek
különböző politikai célokat tükröznek: az eredeti kínai név, a Haishenwai,
"tengeri csigát" jelentett, míg az orosz név "a Kelet uralkodóját".1295 Ma, az
Ázsia felé való fordulásról szóló orosz tervek és álmok ellenére
Vlagyivosztok politikai téren inkább "tengeri csiga", mint "Kelet uralkodója".
***
Putyin kormányzása az orosz Távol-Keleten modernizációs és
reformkísérletet jelentett. A Kínával való határmegjelölés véglegesítése
kétségtelenül siker volt, ahogyan a Kínának a térségben való "bevándorlási
terjeszkedését" állító hangok elhallgattatása is. Az orosz Távol-Kelet
reformja sokkal kevésbé volt sikeres: ez továbbra is Oroszország egyik
legelhanyagoltabb régiója. Az ESPO-alapú fejlesztési kísérlet kudarcot
vallott. Oroszország ezért a Kínával való együttműködés gondolata felé
fordult. Mindazonáltal 2017 áprilisának perspektívájából ez még nem
teljesült. Peking inkább az orosz Távol-Kelet természeti erőforrásainak
importjában érdekelt, mint a fejlesztésben való részvételben. Pekingnek az
orosz Távol-Kelettel kapcsolatos politikája emlékeztet a Laosszal szemben
folytatott politikára. Kína egyrészt gazdaságilag kizsákmányolja a régiót,
nyersanyagokat és egyéb nyersanyagokat visz el, másrészt alacsony
minőségű árukkal árasztja el. Ennek a neokolonialista gazdaságpolitikának az
eredményeként az orosz Távol-Kelet kezd Kína nyersanyag- függelékévé
válni. Ez a térségben a kínai monopólium és Oroszország gyengesége miatt
következik be. A Kreml elitje tisztában van a következményekkel - ezért
kezdeményezték az "orosz pivot Ázsia felé" elnevezést, hogy Oroszországot
kivonják az ázsiai-csendes-óceáni elszigeteltségből. Sajnos 2017 elejének
szemszögéből nézve ez a "keleti fordulat" inkább "vágyálom" marad, mint
valóság, és ha ez egy pivot, akkor csakis Kína felé, nem pedig Ázsia felé.
Növeli, ahelyett, hogy csökkentené Oroszország Kínától való függőségét.
Ezért az egyetlen ésszerű dolog, amit Oroszország ebben a helyzetben tehet,
hogy a lehető legjobban kihasználja azt, ami a terepen van: megpróbál
előnyöket kidolgozni a kínai szabályok szerint játszott játékban.

1295 Idézi: H. Kissinger, On China, New York, Penguin Press lábjegyzet2011, a 14fejezethez. 3.
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Negyedik rész: Közép-Ázsia:
A kínai-orosz kondominium felé
Közép-Ázsia különleges helyet foglal el a világ geopolitikai térképén. Ez a
régió geopolitikai szempontból egyedülálló: tengerparttal nem rendelkezik és
nehezen megközelíthető; távol van a globális politikai és gazdasági
központoktól (ami megnehezíti a közép-ázsiai államok számára a
külkapcsolatok fejlesztését); és végül hidrológiai szempontból is hátrányos
helyzetben van: a vízhiány továbbra is állandó feszültségek forrása a középázsiai államok között (amelyek politikailag viszonylag gyengék és számos
kérdésben megosztottak). A földrajzi elhelyezkedés és a hatalmas természeti
erőforrások a nagyhatalmak régió1296 iránti érdeklődésének fő tényezői.
Oroszország és Kína érdekei itt már a kezdetektől fogva közeledtek
egymáshoz.

1.

Oroszország Közép-Ázsiában

A 19. század óta Oroszország "hegemón pozíciót élvez Közép-Ázsiában",
következésképpen "Moszkva mindig is patrimoniális szemmel tekintett
Közép-Ázsiára".1297 Oroszország számára Közép-Ázsia a "közeli külföld"
részét képezi, míg az itteni domináns pozíciója a régió és Moszkva között a
Szovjetunió után örökölt gazdasági és kommunikációs kapcsolatokon,
valamint a közép-ázsiai elitekkel való személyes kapcsolatokon alapult,
amelyek biztonságát Moszkva őrizte (fegyverszállítások, helyőrségek),
továbbá a régióban általánosan elterjedt orosz nyelvtudáson. 1298 Mindez
óriási előnyhöz juttatta Oroszországot a térség más hatalmaival szemben. A
nagyhatalmak évekig tiszteletben tartották Oroszország pozícióját, és nem
avatkoztak bele a közép-ázsiai ügyekbe - Washington még a hidegháború
idején sem tette ezt. Még azután1991 is "hajlamos volt arra, hogy
Oroszországtól várja, hogy stabilabb és demokratikusabb jövőbe vezesse
ezeket az államokat, és hogy a rendőr szerepét játssza, ha a jó vezetés
kudarcot vallana."1299. Moszkva azonban 1991 után kezdetben nem szívesen
játszotta ezt a szerepet. Az orosz reformerek a közép-ázsiai köztársaságokat
felesleges tehernek tekintették Oroszország számára, míg a közép-ázsiai
elitek osztották ezt a nézetet.1300 Az orosz perspektíva
1296 А. Малашенко, Центральная Азия: на что рассчитывает Россия? [Central Asia: What
Russia is Counting On], Москва 2012, p. 16.
1297 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 91.
1298 W. Górecki, Még messzebb Moszkvától, OSW, Varsó, 6. o2014,.
1299 M. Brill Olcott, Közép-Ázsia, Oroszország és a Nyugat, [in:] Oroszország és Ázsia..., p. 137.
1300 A. A. Картков, Россия и Централная Азия, (Oroszország és Közép-Ázsia) [in:] Россия в
Азии: проблемы взаимодействия [Oroszország és Ázsia: A kölcsönhatás problémái],
ред. К. A. Какарев, Moсква p2006,. 229; И. Звягельская, Становление государств
Центральной Азии. Politikai folyamatok [The Establishing of Central Asian States.

Political Pro- cesses], Москва 2009, p. 41.
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azon a "paternalista feltételezésen" alapul, hogy a közép-ázsiai köztársaságok
sorsa az, hogy Oroszország uralma alá kerüljenek.1301 Következésképpen
"nem arról volt szó, hogy a köztársaságok elszakadtak a Szovjetuniótól,
hanem arról, hogy a Szovjetunió egyszerűen sorsukra hagyta őket". 1302
Oroszország folyamatosan kivonult a térségből - elkötelezettsége nagyobb
mértékben a tehetetlenségen és minden szovjet kapcsolat mechanikus
kihasználásán alapult.1303 Ez, más szereplők (USA, Törökország, Irán)
aktívabb politikájával és a szovjetizálódási folyamattal, a helyi viszonyok
közötti dezrusifikációval együtt, Oroszország pozíciójának csökkenéséhez
vezetett a térségben.1304 Ezt a negatív folyamatot csak Prima- kov 1996-os
kinevezése lassította le. Első külföldi látogatását Közép-Ázsiában tette, és
hangsúlyozta, hogy a régióval való kapcsolatok "az orosz külpolitika legfőbb
prioritása" lesznek.1305 Mindazonáltal Moszkva mélyebb elkötelezettsége
csak a következő évtizedben valósult meg.
Oroszország Közép-Ázsiával való újbóli kapcsolatfelvételét a 2000-es
években bizonyos értelemben egy külső fejlemény - az Egyesült Államok
térségbe való betörése, amely megkérdőjelezte Oroszország hegemón
pozícióját Közép-Ázsiában - idézte elő. Kezdetben az Orosz Föderáció
nemhogy nem ellenezte, de még támogatta is az amerikai beavatkozást.
Hamarosan azonban a Kreml politikai döntéshozói felismerték, hogy a
hosszú távú amerikai jelenlét veszélyeztetiaz orosz érdekeket.
Következésképpen Moszkva Peking felé fordult. Oroszország és Kína
csatlakozott ahhoz a közös igényhez, hogy az USA-t eltávolítsák a régióból.
Ezért a 2000-es évek közepén intenzívebbé vált a kínai-orosz együttműködés
a térségben, amit a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) példáz
leginkább. Mindazonáltal az együttműködés kezdett versenyre lépni, amikor
Kína az Új Selyemút projektjével - az orosz Eurázsiai Unióval versenyezve folyamatosan kihívást jelentett Oroszországnak. Az eredmény kétértelműség
lett az orosz és kínai közép-ázsiai politikában.
Oroszország 09/11 utáni újbóli elköteleződése ellenére "Oroszország
befolyása jelentősen csökkent a Szovjetunió összeomlása óta eltelt két
évtizedben"; csak miután Oroszország 2012-ben a posztszovjet térség
reintegrációját egyik legfontosabb prioritásává nyilvánította, sikerült
megállítani az orosz befolyás további erózióját. 1306 Moszkva számára KözépÁzsia "gyakran tekinthető "puha alhasnak", azaz olyan pufferországnak,
amelynek jelenléte javíthatja az orosz határok átjárhatatlanságát", emellett "a
nyersanyagok (urán és szénhidrogének, amelyeket újraexportálnak Nyugatra)
és az olcsó munkaerő fontos forrása"; emellett Közép-Ázsia fontos, mint az
orosz integrációs kezdeményezések által lefedett terület";

1301 W. Górecki, Még messzebb Moszkvától ..., 15. o.
1302 Д. Тренин, Post-Imperium: Евразийская история [Post-Empire: Eurázsiai történelem],
Москва 2012, 176. o.
1303 V. V. Naumkin, The emerging political balance in Central Asia: a Russian view, [in]:Russia
and Asia...p. 85.
1304 W. Górecki, Még messzebb Moszkvától..., p.

G16.1305. Chuffrin, op. cit., 477. o.
1306 W. Górecki, Még messzebb Moszkvától..., 18. o.26.
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végül is "ez a szovjet ökumené utolsó olyan része, Fehéroroszországon és
Armácián kívül, ahol a Kreml még mindig politikai vezetőnek érezheti magát
(...) Ezért Moszkva jelenléte és befolyása Közép-Ázsiában elengedhetetlen
presztízse szempontjából"; így "Oroszország alapvető és legfontosabb céljai
közé tartozik befolyásának fenntartása (és optimális esetben kiterjesztése),
valamint más szereplők befolyásának korlátozása (...)".) Ennek a régiónak az
elvesztése, értve ezalatt egy- más külső szereplő dominanciájának ottani
bebetonozódását (...) szimbolikusan is fájdalmas lenne Oroszország
számára."1307

2.

Kína Közép-Ázsiában

Kína a Szovjetunió bukása után jelent meg először fontos szereplőként a
térségben. Peking számára Közép-Ázsia elsősorban a Hszincsiangra
gyakorolt hatása miatt volt fontos. Az új posztszovjet köztársaságok
függetlenségi nyilatkozatai veszélyeztették a közép-ázsiai nemzetek Kínán
belüli szabadságátadási tendenciáit. A Hszincsiang-kérdés és a szeparatizmus
Peking legfőbb gondjává vált.1308 Ezért "a közép-ázsiai kínai szerepvállalás
középpontjában a biztonsági kérdések állnak - Kína meg akarja védeni
Hszincsiangot az esetleges destabilizációtól, míg Kína számára a gazdasági
kérdések jelentik a fő játékteret"; Kína közép-ázsiai kapcsolatai "két
párhuzamos, a globális rend szempontjából alapvető jelentőségű folyamat
hatása": Hszincsiang kapcsolatai a közép-ázsiai országokkal és a tartomány
növekvő felemelkedése e folyamatok helyi megfelelője volt - Kína számára
Közép-Ázsia elsősorban a Hszincsiang gazdaggá és stabillá tételének
eszközeként működött.1309 Ezért a Szovjetunió bukása után Kína a térséggel
való gazdasági együttműködésre helyezte a hangsúlyt, remélve, hogy a
megnövekedett
kereskedelmi
volumen
nagyobb
jóléthez
és
következésképpen - a nehéz helyzetben lévő Hszincsiang tartomány
stabilitásához vezet.1310 Ezzel egyidejűleg Kína elkezdte szorgalmazni a
közlekedési hálózat fejlesztését, amelyet az ENSZ és az Ázsiai Fejlesztési
Bank is támogatott.1311 Ennek ellenére a Kínával folytatott transzportvonalak
az 1990-es években szórványosak maradtak, és csak a 2000-es és 2010-es
években nőttek. Ez éppen az ellenkezője volt a közép-ázsiai gazdaságok
Oroszországgal való integrációjának - ami a Szovjetunió bukása után közös
örökség volt. Így nem meglepő, hogy a régió Kínával folytatott kereskedelmi
volumene elmaradt az Oroszországgal folytatott kereskedelemtől (az
Oroszországgal folytatott kereskedelem hétszer nagyobb volt, míg1995 az
Oroszországgal folytatott kereskedelem a
1307 Ibid.; D. Trenin, Oroszország és Közép-Ázsia: Közép-Ázsia: Érdekek, politikák és kilátások,
[in:] Central Asia: Views..., pp. 81-83.
1308 M. Brill Olcott, Russian-Chinese..., 385. o.; R. Weitz, op. cit., 385. o. 54.
1309 A. Jarosiewicz, K. Strachota, Kína kontra Közép-Ázsia. The achievements of the past two decades, OSW, Varsó 2013, pp. 5-32.
1310 E. Wishnick, Mending fences..., 137. o.

1311 R. Weitz, op. cit., 53. o.; M. Brill Olcott, Russian-Chinese..., 384. o.
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2000 - hatszor). Ez azonban csak a hivatalos adat. A Kína és Közép-Ázsia,
különösen Kazahsztán és Kirgizisztán közötti kereskedelem valós volumenét
nehéz megbecsülni - az 1990-es évek elején például többnyire
cserekereskedelem volt, ami lehetetlenné teszi a pontos adatok
bemutatását.1312
Mindazonáltal
kétségtelen,
hogy
Közép-Ázsia
együttműködése Kínával az 1990-es években sokkal kisebb volt, mint
Oroszországgal - ez csak a 2000-es években változott.
Kína a Hszincsianggal kapcsolatos politikai céljait szem előtt tartva azóta
sokat 1991tett azért, hogy jó kapcsolatokat alakítson ki az új köztársaságok
vezetőivel, és meggyőzze őket arról, hogy jobb, ha érdekeiket Pekingre
alapozzák, minthogy törődjenek a hszincsiangi ujgurokkal. Bár a középázsiai vezetők kezdetben nehezen értették meg a kínai sajátosságokat, hamar
megtanulták a realitásokat. Kína túl nagy és túl fontos volt ahhoz, hogy
megkockáztassák, hogy az ujgurok ügyében bajba kerüljenek vele. Ezért van
az, hogy a közép-ázsiai vezetők az 1990-es évek óta igyekeztek intenzívebbé
tenni a Pekinggel való kapcsolatok legfelsőbb szintjét, és nem említették az
ujgur kérdést. Könnyebb dolguk volt annak köszönhetően, hogy az ujgur
szeparatizmus potenciálisan veszélyes volt az ő rezsimjükre is. Ezért Kína
integritásának támogatásával a saját ügyeiket is intézték.
Kína Közép-Ázsiával való kapcsolatának másik tényezője a nem kedvelt
ideológiák, például a liberális demokrácia vagy az iszlám fundamentalizmus
kínai területen való elterjedése miatti aggodalom volt. Peking itt számíthatott
a közép-ázsiai köztársaságok vezetőire.1313 Általában véve együttműködésük
Kínával stabil volt, bár a regionális fővárosokban a Kína súlya, potenciálja és
lehetséges birodalmi céljai miatti aggodalom sosem szűnt meg. Ez egy újabb
ok volt az Oroszországhoz való közeledésre, különösen 1996 után: "ha
választhattak volna Oroszország és Kína között, Közép-Ázsiában a legtöbben
az általuk ismert "ördögöt" választanák az általuk nem ismert helyett". 1314
Kezdetben Kína tiszteletben tartotta a hagyományos orosz dominanciát a
térségben. Kína számára Közép-Ázsia "az instabilitás nagy potenciáljával
rendelkező régió", ezért Peking "tiszteletben tartotta Oroszország érdekeit és
kezdeményezéseit a regionális biztonsági kérdésekkel kapcsolatban". 1315 Az
1990-es években és a 2000-es évek elején-közepén Peking úgy tekintett erre a
régióra, mint a kizárólagos orosz befolyás és érdekek övezetére, ami azt
jelentette, hogy Kína más nemzetközi szereplőkkel ellentétben "kezdetben
óvatosan és tisztelettel közeledett az orosz érdekekhez (...), ami hozzájárult a
két ország általános közeledéséhez".1316 Kína "hallgatólagos alkut kötött
Moszkvával": a közép-ázsiai status quo elismeréséért és az orosz regionális
vezetés iránti tiszteletért cserébe Moszkva továbbra is "gondoskodott az
üzletről"; Kína számára ez egy dolgot jelentett: "a 'stratégiai hátország'
fedezésével Kína a
1312 M. Brill Olcott, Russian-Chinese..., 388. oldal.390.
1313 C. E. Ziegler, Oroszország és Kína Közép-Ázsiában, [in:] The Future of China-Russia..., p.
M235.1314. Brill Olcott, Russian-Chinese..., p. 375.
1315 A. Jarosiewicz, K. Strachota, op. cit., pp. 5-32.
1316 K. Kozłowski, Państwo Środka a Nowy..., pp. 150.11,120,
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majd a hazai modernizációra és Tajvanra összpontosít."1317 Közép-Ázsia az
1990-es éveken keresztül és a 2000-es évek végéig az a hely maradt, ahol az
orosz és a kínai érdekek találkoztak és átfedték egymást, az együttműködés
"harmonikussá" vált.1318
Pekingnek egyelőre sikerült "gyengeségét egy olyan ország pozitív képévé
kovácsolnia, amely nem avatkozik bele szomszédai belső problémáiba; ez a
"pozitív" politika az egyes országok diszkrét támogatásán is alapult, ha az
Oroszországgal vagy az USA-val fennálló kapcsolatokban feszültségek
merültek fel".1319 Ugyanakkor azonban Kína a 2000-es évektől kezdve arra
készült, hogy belépjen a térség olaj- és gázpiacára, hogy biztosítsa a kínai
gazdaság folyamatos nyersanyagellátását. Az energiától eltekintve, Kína
számára egy másik dimenzió a transzportálás - az Új Selyemút létrehozása a
2010-es évek óta.1320
Kína belépése Közép-Ázsiába a 2000-es években gyökeresen
megváltoztatta a régió stratégiai képét, és hosszú távon fontosabbnak
bizonyult, mint az amerikai szerepvállalás (lásd alább). Kína megújult
érdeklődése "tartósabb realitásoknak" felelt meg, nem pedig "a körülmények
rendkívüli együttállásának", mint az USA esetében.1321 Az Egyesült Államok
elhagyja Közép-Ázsiát, míg Kína itt marad - hosszú időre. Kína nem
történelmi vagy messianisztikus okokból (mint Oroszország), vagy ideológiai
okokból (mint az USA) akar domináns pozíciót elérni, hanem mert az
erősebb jelenlét megfelel az érdekeinek - a kínaiak meg vannak győződve
arról, hogy a gazdasági együttműködés összekapcsolódik a biztonsági
kérdésekkel: a szegénység elleni küzdelem megszünteti a "három rossz"
(terrorizmus, szeparatizmus és szélsőségesség) okát, és megvédi a
Hszinjinagot.1322 Ez eddig bebizonyosodott - "a posztszovjet Közép-Ázsiában
az idő a jelek szerint a Közép-ország oldalán áll".1323
Az energiához való hozzáférés, a szállítások diverzifikálásának
szükségessége, valamint a hazai olaj- és gázvezetékekhez kapcsolódó olaj- és
gázvezetékek hálózatának kiépítése Kína további kulcsfontosságú érdekei
voltak itt.1324 Moszkva megbízhatatlansága energiaszállítóként arra késztette
Bei- jinget, hogy fokozza részvételét Kazahsztánban, Türkmenisztánban és
Üzbegisztánban - Közép-Ázsia állítólag a harmadik legnagyobb
energiaforrásokkal rendelkezik, míg a földrajzi közelség Kína előnyére válik.
Szemben Oroszországgal, amely arra törekedett, hogy

1317 B. Lo, The Axis of Convenience..., p.
R92.1318. Weitz, op. cit., 51. o.
1319 Ibid.
1320 A. Jarosiewicz, K. Strachota, op. cit. pp. 5-32.
1321 B. Lo, A kényelem tengelye..., 98. o.
1322 Zhao Huasheng, Kína és Közép-Ázsia, [in:] Közép-Ázsia: Mos- cow és Peking nézőpontjai,
szerk. E. Rumer, D. Trenin, Zhao Huasheng, New York 2007, 157. o.
1323 K. Kozłowski, Państwo Środka a Nowy..., pp. 120-150.
1324 Zhao Huasheng, Security Building..., 294-295. o.; Shi Ze, Relations Between China and
Central Asian Countries Face Opportunity of All-Round Development, "China

International Studies" 2005 (Winter), 83. o.
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hogy megőrizze monopóliumát a térségben, Kína meg akarta szüntetni
Oroszország közvetítői hatalmát, és közvetlen kapcsolatokat akart kiépíteni a
közép-ázsiai köztársaságokkal.1325 Oroszország meg akarta őrizni
megkérdőjelezhetetlen vezető pozícióját, míg Kína "közép-ázsiai koncertet"
remélt.1326 Ugyanakkor azonban Kína hosszú távon arra törekszik, hogy az
államközi kapcsolatok hagyományos kínai vazallusi modelljét alakítsa ki
Közép-Ázsiában; Peking békésen akarja alárendelni ezeket az országokat
anélkül, hogy közvetlen irányítást1327 kellene létrehoznia. Moszkva a maga
részéről nagyon óvatosan leplezte elégedetlenségét a növekvő kínai
szerepvállalással kapcsolatban: a Kreml úgy döntött, hogy a kínai
dominanciával kapcsolatos helyi aggodalmakat használja ki - a középázsiaiak jobban félnek Kínától, mint Oroszországtól.1328 A Pekinggel való
álcázott versengés sokáig az USA közös megfékezésének adott helyet KözépÁzsiában1329, a kínaiak növekvő szerepvállalásával azonban ez megváltozhat.

3.Határkérdések: "A sanghaji ötös"
A határkérdés a Szovjetunió után örökölt egyik legnagyobb kihívást jelentő
probléma volt. Kína és Közép-Ázsia között nincs természetes határ, és soha
nem is volt orosz és kínai területek között. Az 1960-as évek szovjet-kínai
konfliktusai és a szabályozatlan határkérdés nem segítettek a kapcsolatok
stabilizálásában és normalizálásában. Kína a maga részéről nemcsak a
demarkációra, hanem a demilitarizálásra és a bizalmi intézkedések
kiépítésére is törekedett. Itt a kölcsönös biztonság megerősítéséről és a
bizalomépítő intézkedésekről szóló sanghaji megállapodás - amelyet később
"sanghaji megállapodásnak" neveztek el, 1330mivel aláírói, a sanghaji ötök bizonyult a legfontosabb lépésnek. Maga a megállapodás azt jelentette, hogy
Kína lemondott korábbi követeléseiről az Orosz Birodalommal szemben.
1325 Selbi Hanova, Az SCO perspektívái: "China and Eurasia Quar- terly" 2009, Vol. 7, no. 3, p.
79.
1326 F. Tolipov, Kelet kontra Nyugat? Some Geopolitical Questions and Observations for the
SCO, "China and Eurasia Quarterly" (2005. július), 22. o.; E. B. Rumer, China, Russia and
the Bal- ance of Power in Central Asia, "Strategic Forum" 2006, 223. szám (november), 5.
o.
1327 N. Swanström, Kína és Közép-Ázsia: Új nagy játszma vagy hagyományos vazallusi
viszony? , "Journal of Contemporary China" 2005, 45. kötet, 14. szám (november), pp.
576-581.
1328 A. Frost, op. cit., p. 98.
1329 V. Paramonov, O. Stolpovski, Oroszország és Közép-Ázsia: Multilateral Security
Cooperation, Advanced Research and Assessment Group, Defence Academy of the United
Kingdom, 2008, III, 10. o.; M. Troickiy et.all, A Russian Perspective on the Shanghai
Cooperation Organization, [in:] The Shanghai Cooperation Organization, SIPRI, 2007.
május, 44. o..
1330 Соглашение között Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об
укреплении доверия в военной области в районе границы [Orosz Föderáció
Kazahsztán- stan, , Kirgizisztán, Tadzsikisztán és Kína kormányközi megállapodás a határ

menti területeken történő bizalomépítésről], [in:] Сборник российско-китайских
szerződések 1949-1999..., pp. 365-373.
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és a Szovjetunió.1331 Ezért a kínai engedményt a közép-ázsiai
köztársaságokkal való kapcsolatok normalizálása érdekében kötött
kompromisszumként kell értelmezni; ez a kompromisszum Pekingnek
keveset került, de növelte a kínai politikai befolyás lehetőségeit, valamint a
gazdasági előnyök lehetőségeit. Mindezek mellett a Sanghaji Ötök
megállapodása során alkalmazott mech- anizmus "tankönyvi példának
bizonyult a megállapodások és a többoldalú tárgyalások általános
hangsúlyozására, mint a kínai diplomácia jellegzetes vonásaira". 1332 Azóta az
"ötös" formátumot a Kína és a régió közötti együttműködés hatékony
platformjaként kezdték használni, és lenyűgözően bővült. 1333 A kezdetektől
fogva Kína lett az "Ötök" vezetője; Oroszország nagyrészt elhanyagolta a
formulát. Az "Ötök" azért értek el sikert, mert "az érintett országok hasonló
nemzetközi viselkedési normákkal rendelkeznek, fokozatos megközelítést
alkalmaztak, ami időt hagy a bizalom és az egymás közötti koordináció
kiépítésére".1334

4.

Az USA beköltözik

2001. szeptember 11. lett a limes (latinul: határ) Közép-Ázsia számára.
Oroszországban "Putyinról azt mondták, hogy "stratégiai döntést" hozott (...)
Oroszország tehetetlen volt, hogy megakadályozza az Egyesült Államok
belépését a térségbe" - Putyin egyszerűen "erényt csinált a szükségből".1335
Emellett az amerikai belépésnek megvoltak a maga biztonsági előnyei:
eltávolította a tálibokat, a közép-ázsiai országok felett lebegő "Damoklész
kardját".1336 Putyin célja az volt, hogy áttörést érjen el az orosz-amerikai
kapcsolatokban, hogy a Nagy-Oroszország újjáépítéséhez szükséges anyagi
haszonhoz jusson.1337 Ez a gondolkodás egy döntő feltételezésen alapult: az
amerikai jelenlét ideiglenes lesz. Ez akkor kezdett megváltozni, amikor a
Kreml rájött, hogy az amerikaiak hosszabb időre terveznek maradni, és a
demokrácia ("színes forradalmak") előmozdítását tervezik. Ez már túl sok
volt Moszkvának: az Egyesült Államok "a probléma részévé" vált, nem pedig
a megoldásé"."1338 Ez vezetett a 2. számú lehetőség választásához:
együttműködés Kínával a nyugati beavatkozás megfékezésére.
9/11 döntő jelentőséggel bírt a kínai Közép-Ázsiával kapcsolatos
politikában is. Putyin gyors jóváhagyása az amerikai katonai
együttműködéshez "jött
1331 M. Brill Olcott, Russian-Chinese..., p. 377.
1332 K. Kozłowski, Chiny a Nowy Jedwabny Szlak..., p. 125.
1333 А.В. Лукин, От нормализации к strategческому партнерству..., p. 356.
1334 Qingguo Jia, A Shanghai Five sikere: Common- wealth Institute.
1335 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 93.
1336 Zhao Huasheng, A biztonság kiépítése Közép-Ázsiában és a Sanghaji Együttműködési
Szervezetben. Slav.hokudai, 264. o.
1337 B. Nygren, Nagy-Oroszország újjáépítése: Putyin's Foreign Policy Towards the CIS
Countries, Routledge, Abingdon, New York 2008, 2. o.49.
1338 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 94.
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sokkolta a kínai vezetést"; Peking nem tudta elhinni, hogy Moszkva
engedélyezné, nemhogy támogatná az amerikai csapatok telepítését
Oroszország befolyási övezetébe; és ami még rosszabb, "a Kínával való
kapcsolatokat hirtelen háttérbe szorították".1339 Ez nagyon rossz hír volt: "a
kínai vezetés jelentős politikai kellemetlenséget érzékelt az amerikai csapatok
váratlan érkezése miatt egy olyan természeti erőforrásokban bővelkedő
térségbe, amely Kína fenekén fekszik".1340 Újult erővel jelentek meg újra a
régi kínai félelmek a Középső Birodalom ellenséges országok általi
bekerítéséről. Putyin viselkedése ráébresztette Pekinget néhány igazságra - az
első: Oroszország számára a Nyugattal való kapcsolatok "mindig elsőbbséget
élveznek", a második: a kínai-orosz tengely továbbra is Oroszország
Nyugattal való kapcsolatainak függvénye; a harmadik: "Oroszország nem
támogatná a kínai érdekeket Közép-Ázsiában, kivéve, ha az pusztán
véletlenszerű"; a negyedik: a térségben most az Egyesült Államok volt a
nagyhatalom, nem Oroszország.1341 Mindazonáltal a kínai vezetés, a kínai
stratégiai kultúra hagyományainak megfelelően, elrejtette az érzéseket.
Nyugodtak maradtak, és megvárták az orosz-amerikai kapcsolatok lehűlését
és az USA státuszának gyengülését a re- gióban. Ez lehetővé tette Kína
számára, hogy fokozatosan és csendben, a többi hatalom riasztása nélkül
építse ki pozícióját a térségben. Mindazonáltal "a 9/11 utáni korai időszak
legfontosabb tanulsága megmaradt: Oroszország a kínaiak szemében
bizalmatlanná és gyengévé vált"; így Kína aktívabb politikát kezdett KözépÁzsiával szemben, amely magában foglalta a közép-ázsiai köztársaságokkal
való kapcsolatok bővítését.1342 Ennek a politikának az eszköze a Sanghaji
Együttműködési Szervezet lett.

5.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet

Nem is olyan régen a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) felkeltette a
figyelmet és nagy port kavart. Egyesek szerint ez egy pozitív multilaterális
szervezet volt, amely az "egyetemes fenyegetésekkel" foglalkozik; mások
"NATO-ellenesnek", a nyugati demokráciamodell ellen irányuló kvázi
szövetségnek tekintették. Az apolo- gisták azt állították, hogy sikeresen oldja
meg a gyakorlati kérdéseket, míg a kritikusok szerint a szervezet üres
burok.1343 Az utóbbi időben a SCO egyre inkább veszít a befolyása a
régióban.

1339 Ibid., p. 96.
1340 K. Kozłowski, Państwo Środka a Nowy..., p. 168.
1341 Akihiro Iwasita, The Shanghai Cooperation Organization and Its Implications for Eurasian
Security: A "partnerség" új dimenziója a hidegháború utáni időszak után, [in:] Slavic
Eurasia's Integration into the World Economy and Community, szerk. S. Tabata, A.
Iwashita. 2004.
1342 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 97.
1343 Ibid., 104. o.; bővebben ld: Wu-ping Kwo, Ahiau-shyang Liou, Competition and Cooperation Between Russia and China in Central Asia and 'Shanghai Cooperation Organization:

Analytical View from International Regime, National Chengchi University, 2005.04.18;
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Hivatalosan az SCO a Shanghai Spiritre1344 épül, de ez a koncepció
meglehetősen homályos.1345 Az SCO védjegye a "három gonosz": a terrorizmus, a szeparatizmus és a szélsőségesség 1346 elleni küzdelem. Más
szervezetekkel
összehasonlítva
az
SCO
nyilatkozatainak
és
dokumentumainak nyelvezete meglehetősen defenzív/konzervatív: a
tagállamok nem kedvelik a demokratikus értékek propagálását, és helyette a
belügyekbe való be nem avatkozást hangsúlyozzák.1347 A "hegemonizmus" és
a nyugati minták "ráerőltetése" elleni tiltakozás elég gyakori volt a
közleményeiben, különösen a 2000-es évek közepén.1348 Az általános
benyomás, amelyet az SCO-tagállamok igyekeztek közvetíteni, egy
"dinamikusan, de szerény bázisról növekvő szervezet" benyomása volt. "1349
Kezdetben csak a földrajz kötötte össze a tagállamokat. 1350 Az SCO-t
júniusban 152001Sanghajban alapították a sanghaji öt ország és Üzbegisztán
(amelyet egy nappal korábban vettek fel).1351 Ezen a csúcstalálkozón
fogadták el a "terrorizmus, szeparatizmus és szélsőségesség elleni sanghaji
egyezményt" (a "három rossz").1352 Az SCO fejezetének megfelelően minden
tagállam egyenlő, a döntéseket szavazás (konszenzus) és vétójog nélkül
hozzák meg.1353 Mongólia 2004-ben megfigyelői státuszt kapott, majd 2005ben Irán, Pakisztán és India, 2012-ben pedig Afganisztán következett (India
és Pakisztán 2017-ben lett tag). Mongólia kivételével a megfigyelői státusz
minden alkalommal vitákat váltott ki. Valószínűleg ezért az SCO felhagyott e
cím odaítélésével, és egy rugalmasabb formulával - "párbeszédes partner" váltotta fel (2010-ben Fehéroroszország és Srí Lanka, 2012-ben Törökország,
2015-ben Azerbajdzsán, Örményország, Kambodzsa és Nepál). A deklarált fő
célok a biztonsági kérdések,

Yang Shu, Az SCO belső nehézségeinek újraértékelése: "China and Eurasia Quartely", 7.
kötet, 7. sz. 3/2009, 18. o.; A. Cohen, op. cit., 58. o.
1344 Kölcsönös bizalom, kölcsönös előnyök, egyenlőség, kölcsönös konzultációk, a kulturális
sokszínűség tiszteletben tartása és a közös fejlődésre való törekvés, Декларация о
создании Шанхайской Организации Сотрудничества [The Declaration of
Establishment of SCO], Sectsco.org.ru, 15.06.2001.
1345 Декларация пятилетия Шанхайской организации együttműködés [SCO ötödik
évfordulós nyilatkozat], Sectsco.org.ru, 2006.06.15.; Хартия Шанхайской Организации
Сотрудничества [SCO Charter], Sectsco.org.ru,2002.06.15.
1346 Шанхайская конвенция [Sanghaji egyezmény a terrorizmus, a szeparatizmus és a
szélsőségesek elleni küzdelemről], Sectsco.org.ru, 15.06.2001.
1347 T. Ambrosio, Catching the 'Shanghai Spirit': How the Shanghai Cooperation Organization
Promotes Authoritarian Norms in Central Asia, "Europe-Asia Studies" 2008, Vol. 60, No.
8, p. 1332.
1348 Zhao Huasheng, Security Building..., p.
B284.1349. Lo, The Axis of Convenience..., p.
105. 1350 A. Cohen, op. cit., 53. o.
1351 Декларация о létrehozása....
1352 Шанхайская конвенция ....
1353 Хартия Шанхайской....
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gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködés.1354 A valóságban a
tagállamok közötti konfliktusok elkerülése marad a legfontosabb cél 1355, míg
a "határ- és regionális biztonság fenntartása" az SCO legalapvetőbb
funkciója.1356
Az SCO hivatalos nyilatkozatai formájukban grandiózusak, de hiányoznak
az al-álláspontok, a végrehajtás részletei nélkül, és a nyilatkozatok és a
tényleges cselekvések között szakadék tátong; a későbbi nyilatkozatok úgy
tűnik, hogy elfedik a pro- gresszió hiányát vagy a rituális üres
prédikációkat.1357 A NATO-val és az EU-val való párhuzamok
"nyilvánvalóan abszurdak".1358 Helyesebbek az EBESZ-szel való
párhuzamok, de ez utóbbinak több tagja és nagyobb hatalma van. 1359 Az SCO
mindenekelőtt "egy olyan platform, amely potenciálisan lehetővé teszi a
tagállamok számára, hogy konkrét céljaikat teljesítsék".1360 Valahogy az SCO
a FÁK-ra emlékeztet - a retorika felülmúlja az eredményeket - "nincs az SCO
politikája önmagában", tevékenységének nagy része "geopolitikai blöff",
amelynek célja, hogy "azt a látszatot (vagy legalábbis illúziót) keltse, hogy
egy új és komoly szereplő van a regionális és nemzetközi színtéren". 1361 A
SCO azonban "több, mint egy mini-CIS plusz Kína": a SCO "lenyűgöző
szolidaritásról tett tanúbizonyságot": 2005-ben az amerikai katonák
Afganisztánból1362 való kivonásának végső ütemezésére szólított fel, vagy
2005-ben hozzájárult a khanabadi amerikai légitámaszpont bezárásához. 1363
Emellett a SCO-nak vannak eredményei a biztonság területén, például a
terrorizmus elleni küzdelemben. Végül, a SCO "valóban multilaterális
szervezet, még ha egyes tagállamok egyenlőbbek is, mint mások" (a
leggyengébbek, Kirgizisztán és Ta- jikistan, hallatják hangjukat).1364 A 2008as grúziai válság és az, hogy az SCO nem volt hajlandó elismerni DélOszétiát és Abháziát, jól bizonyította ezt.1365 Sokak számára Kína az SCO
igazi vezetője, a szervezet rea pekingi közép-ázsiai politika fontos eszköze.1366
A 2000-es évek közepén nagyon népszerű volt, hogy az SCO-t a Nyugat
ellenzékének tekintették. Voltak olyan hangok, amelyek szerint az SCO
"NATO-ellenes", "keleti", "keleti" és "NATO-ellenes".
1354 Краткие сведения о ШОС, SCO, www.sectsco.org.ru
1355 I.Oldberg, A Sanghaji Együttműködési Szervezet: Powerhouse or Paper Tiger? FOI, Svéd
Védelmi Kutatóakadémia 2007. 13. o.
1356 Zhao Huasheng, Security Building..., p. 294.
1357 M. Laumulin, A Sanghaji Együttműködési Szervezet mint "geopolitikai blöff"? A View From
Astana, "Russie.Nei.Visions" 2006.06.12., , 6. o.
1358 B. Lo, The Axis of Convenience...,
I106.1359. Oldberg, op. cit., 10-44. o.
1360 K. Kozłowski, Chiny a Nowy Jedwabny Szlak...
191.1361p. M. Laumulin, op. cit., p. 6.
1362 Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества [SCO
államfői nyilatkozat] 05.07.2005, www.sectsco.org.ru.
1363 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 106.
1364 Ibid., 106. o.; S. Hanova, op. cit., 74. o.; I. Oldberg, op. cit., p. 25.
1365 N. Swanström, Grúzia: CACI Analyst, I03.09.2008.1366. Oldberg, op. cit., 29. o.
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NATO", "új Varsói Szerződés"1367, vagy akár "Diktátorok Ligája"1368. Ez a
felfogás azon a meggyőződésen alapult, hogy a szervezet elsődleges
létjogosultsága az amerikai jelenlét aláásása Közép-Ázsiában; maga az SCO
is adott némi alapot ennek a fajta értékelésnek.1369
Bár az SCO nem teljes értékű biztonsági szervezet, nem kereskedelmi
blokk és nem is más, hiba lenne úgy tekinteni, hogy az SCO nem több, mint
egyszerű geopolitikai blöff: A közép-ázsiai köztársaságokat a biztonság, az
iszlámizmussal kapcsolatos aggodalmak foglalkoztatják, és csak amikor az
USA megkezdte a demokrácia exportját, "akkor vettek be Moszkva nyíltan
USA-ellenes napirendjébe"; hasonlóképpen Kína legfőbb prioritása "Kína
távol-nyugati részének biztonsága volt, nem pedig a Washingtonnal való
stratégiai versengés".1370 Összefoglalva: "végső soron az SCO szerény
szervezet, szerény eredményekkel, ezt a valóságot implicit módon elismerik a
tagjai, akiknek fő külpolitikai tevékenysége vagy máshová irányul
(Oroszország, Kína), vagy kétoldalú kapcsolatokon keresztül csatornázódik
(közép-ázsiai államok)".1371 Az SCO-ban való tagság minden tagállam
számára kifizetődő volt: Oroszország számára fórumot jelentett pozíciójának
megőrzésére és a térséggel való kínai együttműködés ellenőrzésére; Kína
számára legitimálta a közép-ázsiai köztársaságokkal való kapcsolatait, és
lehetővé tette státuszának növelését a növekvő gazdasági előnyök révén.
Mind Oroszország, mind Kína számára az SCO lehetővé tette a külföldi
hatalmak (az USA) távol tartását a régiótól, illetve befolyásuk korlátozását.
Mint ilyen, valóban "a kínai-orosz együttműködés jelentős fejlődése lett
Ázsiában", ahogyan Mihail Titarenko szerette volna látni.1372 A középázsiaiak számára az SCO segített megőrizni függetlenségüket, és legalábbis
úgy tettek, mintha egyenrangúak lennének Oroszországgal és Kínával. A
2000-es évek közepén az SCO-val kapcsolatos aggodalmak
elhamarkodottnak bizonyultak, mert a tagállamok, nem is beszélve a
megfigyelőkről, nagyon eltérőek, ellentmondásos érdekeik vannak, ami
megnehezíti a közös nyelv megtalálását. Mindez rávilágít a belső korlátokra a normatív konvergencia túl szűkös, az integráció kevés, az együttműködést
pedig kulturális különbségek, kölcsönös bizalmatlanság és ellentmondásos
érdekek akadályozzák.1373
Az SCO egy átmeneti megoldás - egy eszköz Oroszország és Kína számára,
hogy ellenőrizze az egyiket.
egy másik és az ellenőrzési ambíciókat.1374 Ezek különbözőek voltak:
Moszkva az SCO-t eszközként akarta használni, hogy megőrizze
monopolhelyzetét a régióban az energia és az energia tranzit területén, míg
Kína a régió kereskedelmének és beruházásainak motorjaként kívánta
használni. Az SCO-formulának köszönhetően ezek az érdekek
1367 F. W. Stakelbeck Jr., Egy új blokk alakul ki? , "The American Thinker"
R05.08.2005.1368. Kagan, Diktátorok ligája? , "Washington Post", 2006.04.30.
1369 Декларация глав...
1370 B. Lo, The Axis of Convenience..., 108. o.; ld. még: A. P. Sznajder, China's Shanghai Cooperation Organization Strategy, University of California Press, 2006. május, 95. o.
1371 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 108.
1372 М.Л. Титаренко, Геополитическое значение..., p. 444.

1373 S. Hanova, op. cit., 72. o.; Yang Shu, op. cit., 17-21. o.; Yu Bin, Central Asia Between
Competition and Cooperation...
1374 A. Frost, op. cit., 105. o.; B. Lo, The Axis of Convenience..., 110. o.
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találkoztak és egyensúlyoztak - a szervezeten belüli együttműködés
korlátozza a konfliktus lehetőségét.1375 Ennek ellenére már megjelentek
repedések, és a jövőben valószínűleg növekedni fognak. Jelenleg az SCO-nak
két kereke van - a biztonság és a gazdaság, az előbbi fontosabb. 1376 Peking a
gazdasági együttműködés és integráció irányába akarta eltolni a SCO
napirendjét, míg Moszkva a biztonsági kérdéseket, a katonai és geopolitikai
szempontokat hangsúlyozta.1377 Ez az érdekellentét jól látható volt abban,
hogy Oroszország megvétózta az SCO szabadkereskedelmi övezet kínai
támogatású ötletét. A tagországok szorosan együttműködnek a
kereskedelemben, de pénzügyileg és a bankszektorban nem - a középázsiaiak "nem akarják, hogy a szovjet idők hegemóniája újra megjelenjen,
ezúttal Pekinggel mint döntéshozóközponttal".1378 Ami Oroszországot illeti,
az SCO-hoz való hozzáállása mérsékelt volt - politikailag támogatta a
szervezetet, de a gyakorlati együttműködésben tartózkodó maradt.
Moszkva Közép-Ázsiában nem az SCO-t, hanem a CSTO-t választotta.
Moszkva a kezdetektől fogva igyekezett elősegíteni az SCO és a CSTO
szorosabb együttműködését - "híd" akart lenni a két szervezet között; egy
ilyen "érdekházasság" erősítené Oroszország pozícióját Közép-Ázsiában.1379
Moszkva szerencsétlenségére ezt az elképzelést először Üzbegisztán, majd
Kína1380 akadályozta meg. A CSTO1381 valódi eredményeinek hiánya
megnehezíti, hogy álcázza fő geopolitikai célját: Oroszország pozíciójának
erősítését a régióban.1382 Ezért a legfontosabb különbség az SCO és a CSTO
között az, hogy az előbbi Peking multilaterális befolyásolási eszköze, míg az
utóbbi Moszkvaé.
A 2000-es években a kínai-orosz kapcsolatok két legfontosabb
megközelítése volt Közép-Ázsiában. Az első szerint a két ország hatékonyan
együttműködött a terrorizmus és a Nyugatról érkező ideológiai és stratégiai
fenyegetések elleni küzdelemben. Az alternatív azt állította, hogy a valódi
együttműködés kevés és csak a közös ellenségnek - az Egyesült Államoknak
- köszönhetően lehetséges; nélküle Oroszország és Kína versengene (vagy
már elkezdett versengeni). Mindkét megközelítés bizonyos mértékig helyes
volt.1383 Éppen ezért az SCO jól szolgált a "partnerség" - nem ellenség és nem
barát, vagy más szóval "békés ütköző" - koncepcióján belül.1384 Idővel
azonban, különösen 2013 után, a puffer egyre kevésbé hasznos. Az orosz
vétó a kínai támogatású SCO-nak szabad
1375 A. Cohen, op. cit., 54. o.; Zhao Huasheng, Security Building..., 311. o.
Zhao296.1376 Huasheng, Security Building..., 311. o.
1377 A. P. Sznajder, op. cit., p. 99.
1378 K. Kozłowski, Państwo Środka a Nowy..., p. 208-...209.
1379 Yu Bin, Együttműködés és verseny között, "Összehasonlító kapcsolatok", A9,3.1380. Frost,
op. cit. 99. o., kötet.
1381 W. Górecki, Még messzebb Moszkvától..., 84-87. o.
1382 D. Trenin, Oroszország és Közép-Ázsia..., 100. o.
1383 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 113.
1384 Akihiro Iwasita, The Shanghai Cooperation Organization..., p. 275.
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kereskedelmi övezet és/vagy bank, valamint az orosz támogatású SCOalap1385 kínai vétója de facto megakadályozta a szervezet fejlődését.
Oroszország inkább az SCO keretein kívüli pénzügyi mechanizmusokon,
például a BRICS-en belül dolgozik.1386 Ami Kínát illeti, bár láthatóan az SCO
domináns tagja, Peking csalódott a SCO-n belüli jelenlegi helyzet miatt,
amely nem teszi lehetővé a további gazdasági fejlődést, "és nem tudta
megvárni, hogy Oroszország megkezdje a SCO-n belüli öko- nomikus
együttműködést".1387 Így Kína hagyta, hogy Oroszország szimbolikusan
uralja az SCO közelmúltbeli napirendjét, és a regionális helyett a nemzetek
közötti és biztonsági kérdések felé orientálja azt - "így az SCO egy
Oroszország által szimbolikusan uralt fórummá válik, amely a tagok globális
kérdésekkel kapcsolatos álláspontjainak összehangolására szolgál", ahelyett,
hogy "olyan szervezet lenne, amely ténylegesen befolyásolja a régió
helyzetét".1388 Meglátjuk, hogy India és Pakisztán teljes jogú tagként való
felvétele a szervezetbe (megerősítve2015, felvették és 2017-ben
2016felvették) megváltoztatja-e ezt a dinamikát (vagy éppen ellenkezőleg:
erősíti az utóbbi idők hatástalanságát). Egyesek szerint, mint Li Jinfeng vagy
Alexander Lukin, ez az SCO-t Kína-Oroszország-India vezette szervezetté
teszi, és növeli a jelentőségét.1389 Mások, mint Yan Xuetong, azt mondják,
hogy ez az utolsó szög a szervezet koporsójában ("a SCO valójában
halott").1390 Bármi is lesz a végeredmény, Kína elfogadta ezt az Oroszország
számára előnyösnek tekintett bővítést, de megakadályozta Irán további
bővítését, hogy ne bonyolítsa a Nyugattal való kapcsolatait. 1391 Peking is
megpróbálta felhasználni a SCO intézményi keretét az Egy övezet, egy út
projektjének erősítésére, de az eredmények még nem kielégítőek. Annyi
bizonyos, hogy Kína, látva a szervezeten belüli strukturális akadályokat,
elvesztette elsődleges érdeklődését a SCO iránt (legalábbis egyelőre), és
helyette a kétoldalú diplomácia felé fordult.

1385 А.В. Лукин, От нормализации к strategческому партнерству..., p.
Yu364.1386 Bin, Russia-China... pp. 103-116.
1387 А.В. Лукин, Россия и Китай..., [in:] Россия и Китай: четыре века..., p.
A649.1388. Jarosiewicz, Chinese tour de force in Central Asia, OSW, Varsó. 18.09.2013.
1389 Li Jinfeng, Shanghai hezuo zuzhi kuo yuan: Tiaozhan yu jiyu [SCO enlargement: Opportunities and challenges], idézi: M. Julienne, Vissza az alapokhoz: A terrorizmus elleni
együttműködés és a Sanghaji Együttműködési Szervezet, [in:] Kína és Oroszország.
Gaming...; А.В. Лукин, Россия и Китай сегодня и завтра [in:] Россия и Китай:
четыре века... , p. 649.
1390 "Nem понимаю, miért Россия nem настаивает на формировании альянса с Китаем"
[Nem értem, miért nem szorgalmazza Oroszország a szövetségkötést Kínával],interjú Yan
Xuetonggal, Kommiersant.Ru, 2017.03.17.
1391 Yu Bin, Politics of... pp.129-144.
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6.

Oroszország és Kína kapcsolatai a közép-ázsiai országokkal

Valamennyi közép-ázsiai köztársaság erős politikai, társadalmi és kulturális
kapcsolatokat ápol Oroszországgal. Ennek ellenére mindegyik féltékenyen
őrzi függetlenségét. A közép-ázsiai vezetők úgy léptek be a nemzetközi
politikába, hogy 1991kevés tapasztalatuk volt a nem szovjet világgal való
kapcsolattartásban. A Szovjetunió bukása után a volt nómenklatúra tagjai
nacionalistáknak találták magukat, és egyértelmű irányt szabtak a
függetlenség és a szuverenitás felé. Ez a moszkvai befolyási övezetből való
liberalizálódási kísérletet jelentette, vagy legalábbis sokkal nagyobb
mozgásteret, mint a szovjet időkben. Ez arra kényszerítette őket, hogy az
1990-es évek elején kezdődő és a mai napig tartó hatalmi egyensúlyozó
politikát folytassanak. Ez megkülönbözteti a regionális politikai tájképet az
1991 előtti korszakhoz képest: a közép-ázsiai országok, különösen
Kazahsztán, már nem passzív alanyai a nagyhatalmak játszmáinak 1392, hanem
megerősített pozícióban vannak, és képesek egymás ellentmondásait
kijátszani, és a saját érdekükben maximalizálni az előnyöket. A közép-ázsiai
elitek először a Nyugattal próbálták ellensúlyozni Oroszország befolyását, de
Washington napirendje és a színes forradalmak támogatása arra késztette a
közép-ázsiaiakat, hogy Kína felé forduljanak, amely számukra megfelelőbb
modell. Peking térségbeli szerepvállalásának és hiteleinek köszönhetően a
köztársaságok most már magasabb árakat követelhetnek Moszkvától
természeti erőforrásaikért. A kínai politika sikere ebben a tekintetben még
figyelemre méltóbb, ha figyelembe vesszük a kezdeti fenntartást,
elidegenedést és veszélyeztetettséget, amely a közép-ázsiaiak Kínához való
viszonyulását jellemezte az 1990-es évek elején1393.
Üzbegisztán, a legnépesebb közép-ázsiai ország, jó példaként szolgálhat a
Közép-Ázsia legjelentősebb
a kiegyensúlyozó politikának - a leglátványosabban a "'szinuszos'
politikájával manőverezett (a Nyugattal való együttműködés hosszabb
periódusait a Moszkvával való szorosabb kapcsolatok időszakai váltják
egymást)"; Is- lam Karimov vezetése alatt Taskent egyértelmű irányt vett a
függetlenség felé, elhatárolódott Moszkvától (Üzbegisztán az egyetlen olyan
ország a térségben, ahol nincsenek orosz katonai bázisok) és megpróbálta
magabiztos módon (ami elég gyakran a szomszédok ellenállásába ütközik) 1394
elérni a közép-ázsiai vezető szerepet. Tash- kent úgy vélte, hogy a
kiegyensúlyozó politika, néha agresszív módon, a legjobb módja
függetlenségének és szuverenitásának megőrzésének.1395 A függetlenség
üzbég stílusban a "posztkoloniális szindrómával" - deszovjetizálással és
derusizálással - való nyilvános küzdelmet jelentette.1396 Ugyanakkor azonban
Taskent "kifejlesztett
1392 Чжао Хаушэн (Zhao Huasheng), Новая ситуация in Центральной Азии и Шанхайская
организация сотрудничества, idézi: А.В. Лукин, Россия и Китай сегодня и завтра op.
cit., p. 644.
1393 A. Jarosiewicz, K. Strachota, op. cit., pp. 20-30.
1394 W. Górecki, Még tovább..., 56-57. o.

1395 M. Kuryłowicz, Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji [Üzbegisztán külpolitikája
Oroszország felé], Krakkó 2014, 113. o.
1396 W. Górecki, Még tovább..., 56. o. -57.
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szívélyes, bár csendes katonai kapcsolatok az Egyesült Államokkal és a
NATO-val".1397 Az érdekek kölcsönösek voltak: az USA Üzbegisztánt
választotta pufferként az iszlamizmussal és az orosz terjeszkedéssel szemben.
1999-ben Üzbegisztán csatlakozott a GUAM-hoz (Grúzia, Ukrajna,
Azerbajdzsán, Moldova), a mai GUUAM-hoz, egy efemer at- kísértéshez,
amely a FÁK1398 nyugatbarát alternatíváját hivatott létrehozni. Ennek ellenére
Üzbegisztán nem szakította meg kapcsolatait Moszkvával - a Kollektív
Biztonsági Szerződést az 1992-es taskenti csúcstalálkozón hozták létre
(1999-ben Üzbegisztán visszalépett, és nem csatlakozott a CST utódjához, a
2002-ben létrehozott Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetéhez). 1399
Ráadásul Karimov volt az első a régióban, aki a nyilvánosság előtt Kínát
alternatív fejlesztési modellként mutatta be, amelyet érdemes KözépÁzsiában megvalósítani.1400 A 2000-es évek elején Kari- mov a Nyugat
legnagyobb szövetségese volt; ennek fényében az Oroszországgal való
kapcsolatok "újra vérszegényen alakultak".1401 Ráadásul Üzbegisztán
elhatárolódott az integrációs kezdeményezésektől. Mindez az andidzsáni
események után változott meg májusban 13Karimov2005.1402 attól félt, hogy
elveszíti hatalmát, miközben Moszkva és Peking képes volt meggyőzni őt
arról, hogy az andidzsáni tüntetőket/felkelőket az USA támogatta. Amikor a
nyugati országok elítélték az andidzsáni véres pacifikációt, Moszkva és
Peking támogatta Karimovot, aki ezt látványos politikai fordulattal köszönte
meg. Májusban kilépett a GUUAM-ból, a 2005. júniusi SCO-csúcstalálkozó
után2005, követelte, hogy az amerikaiak hagyják el a Khanabad
légibázist1403, és 2005-ben szövetségesi szerződést kötött Moszkvával, ami
miatt visszatért a CSTO-ba, és beleegyezett, hogy orosz katonák
tartózkodjanak Üzbegisztán területén.1404 Taskent fordulata olyan látványos
volt, hogy Dmitrij Medvegyev orosz elnök "kulcsfontosságú stratégiai
partnerüknek nevezte ezt az országot Közép-Ázsiában".1405 Mindezek
ellenére Karimov nem szakította meg minden kapcsolatát a Nyugattal: ennek
oka az volt, hogy Üzbegisztán gazdasága olyan rossz állapotban volt, hogy
külső forrásokra volt szüksége. Ezért van az, hogy bár Ka- rimov kiutasította
az amerikai légitámaszpontokat Khanabadból, megengedte a németeknek,
hogy fenntartsák a fő-

1397 C. E. Ziegler, op. cit., 237. o.
1398 V. V. Naumkin, op. cit. 84.
1399 Договор о коллективной biztonság [Közös Biztonsági Szerződés], 1992.5.15.,
О р г а н и з а - ц и я договора о kollektív biztonság. Hivatalos honlap.
1400 M. Brill Olcott, Russian-Chinese..., p.
C374.1401. E. Ziegler, op. cit., 237. o.
1402 A kormány elfojtotta az andidzsáni tüntetéseket, Előzetes megállapítások az andidzsáni
eseményekről, Üzbegisztán, 2005. május 13., Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet, 20.06.2005.
1403 В Узбекистане закрыта американская военная база [Amerikai bázis bezárása
Üzbegisztánban], Lenta.Ru 21.09.2005.
1404 Договор о союзнических отношениях Российской Федерацией и Республикой
Узбекистан [Szerződés a szövetségi kapcsolatokról FR és az Üzbég Köztársaság között],

Mid.ru, 19.07.2006.
1405 Начало встречи с Президентом Узбекистана Исламом Каримовым [A találkozó
kezdete Iszlam Karimov üzbég elnökkel], Kremlin.ru 2008.06.06.06.
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Termezben üzemanyag-utántöltő állomást tart fenn az amerikai és az európai
légi katonai személyzet számára.1406 Ugyanakkor szoros kapcsolatokat ápolt
Pekinggel, amelyek túlmutattak a gazdasági kapcsolatok javításán.
Üzbegisztán volt a legfontosabb tranzitországa a Türkmenisztánból induló
kínai gázvezetéknek, amely megtörte az orosz monopóliumot a régióban.
Moszkva igyekezett Üzbegisztánt a saját pályáján belül tartani, de Taskent
2012. június 20-i felfüggesztése a CSTO-tagságról - amely Taskent önálló
politikára való törekvését mutatta - rontotta az orosz-üzbég kapcsolatokat. A
felfüggesztés mindössze két héttel Vlagyimir Putyin látogatása után történt;
ez aláásta Oroszország és elnökének regionális megítélését. 1407 Ez
megszilárdította Üzbegisztán képét a Kremlben, mint "szúrós partner", aki
"bármelyik pillanatban készen áll arra, hogy ágyba bújjon az Egyesült
Államokkal vagy Kínával", akivel a kapcsolatok "sok hullámvölgyön mentek
keresztül, és továbbra is bonyolultak", és akit Oroszország szívesen
figyelmen kívül hagyna, de geopolitikai megfontolásokból nem teheti
meg.1408 Ennek eredményeként "Moszkva és Taskent közötti politikai
kapcsolatokat a teljes bizalmatlanság jellemzi", de Oroszország továbbra is a
közép-ázsiai erőforrások Európába irányuló tranzitmonopóliuma, és továbbra
is létfontosságú kereskedelmi partner Üzbegisztán számára. 1409
Az üzbég politika összegzésekor világosan látható egy állandó - jobbára
vagy rosszabb esetben - megpróbálja egyensúlyba hozni Oroszországot,
Kínát és a Nyugatot, és távol tartani őket - Üzbegisztán "külpolitikája az inga
ingamozgáshoz hasonlítható: két-háromévente Üzbegisztán elfordult
Oroszországtól és más FÁK-partnerektől, és közelebb került a Nyugathoz, és
fordítva".1410 Ez az egyensúlyozás nem volt olyan ügyes, mint a kazahsztáni
(lásd: alább): Taskent "különböző időpontokban sikerült elidegenítenie
Moszkvát és Washingtont, részben egyensúlyozásának nyersessége miatt,
részben pedig azért, mert Iszlam Karimov elnök szeszélyes "szövetségesnek"
bizonyult".1411 Meglátjuk, hogy Üzbegisztán képes lesz-e fenntartani a
kiegyensúlyozó politikát Karimov 2016 szeptemberében bekövetkezett halála
és Mirzijajev hatalomra kerülése után (elvégre Mirzijajev ugyanabból a
szamarkandiai klánból származik).
Kazahsztán továbbra is Közép-Ázsia legfontosabb országa, gazdasági
vezetője, "Közép-Ázsia fénypontja", virágzó gazdaságával, stabil
társadalmával, bársonyos tekintélyelvűségével és Nazarbaev hatékony
külpolitikájával, amely kiegyensúlyozza a külföldi hatalmakat. 1412 "A volt
szovjet köztársaságok közül a politikai stabilitás, a gazdasági növekedés és a
külpolitikai irányítás kritériumai alapján megítélve a legsikeresebb".1413
Ennek eredményeként Kazahsztán megnyerte regionális
1406 C. E. Ziegler, op. cit., p. A Nyugat239. részesedése Üzbegisztán gazdaságában
továbbra is korlátozott. 1407 W. Górecki, Még távolabb Moszkvától..., 59. o.
1408 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., 121-122. o.
Ibid1409.
1410 M. Laumulin, Közép-Ázsia virtuális biztonsága, "Oroszország a globális ügyekben",
7.10.2012.1411B. Lo, Oroszország és az új világrendezetlenség..., 121. o.
1412 C. E. Ziegler, op. cit., p. 242.

1413 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., 112. o.
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rivalizálás Üzbegisztánnal Közép-Ázsia vezető szerepéért - stabil politikai
rendszere és kedvező gazdasági fejlődése a régió mintájává vált.1414
Nazarbajev Kazahsztán függetlenségének kezdetétől fogva ragyogóan
manőverezett Moszkva, Peking és Washington között, és a mai napig
többvektoros politikát folytat: "mindezt úgy érte el, hogy nagyrészt nem
sértette meg az orosz érzékenységet, és nem váltott ki birodalmi irigységet
Moszkvában - Kazahsztán továbbra is "Oroszország legmegbízhatóbb és
leghasznosabb partnere a volt szovjet köztársaságok közül"."" 1415
"Multiszektoros" politikája jó kapcsolatokkal zárult minden jelentős
szereplővel, sőt, lehetővé tette az ország számára, hogy valós helyzetén túl is
játsszon. A regionális integrációs projektek előnyben részesítése része volt
ennek a stratégiának (Nazarbaev volt az első, aki 1994-ben javasolta az
Eurázsiai Unió létrehozását) - ezt jó eszköznek tartották a kínai befolyások
ellensúlyozására, de leginkább nemzetépítési folyamatnak, amely a
stabilitást, a nemzetközi együttműködést és a globális ambíciókkal
rendelkező szuverén szubjektumként való fellépést hangsúlyozta. 1416
Asztana szoros kapcsolatokat ápol Moszkvával - gazdasági (a kazahsztáni
kőolaj nagy részét orosz vezetéken keresztül szállítják), politikai és katonai
(tagság a regionális szervezetekben, az orosz hadsereg jelenléte és a Bajkonur
enklávé), valamint pszichopolitikai (a demokratizálódás és az emberi jogok
elleni tiltakozás).1417 Az 1990-es években jó személyes kapcsolatok is voltak
Jelcin és Naz- arbaev között. Mindazonáltal az olyan problémák, mint az
orosz kisebbség diszkriminációja és a szovjet örökség elutasítására épülő
nemzetépítés továbbra is fennálltak, és Nazarbajevet az 1990-es években
elhatárolódott Moszkvától. Oroszország sem volt érdekelt a szorosabb
kapcsolatokban - Jelcin még a kazahokat is megsértette azzal, hogy nem vett
részt az új főváros - Asztana - hivatalos felavatásán Asztana-ban. Bár
1998.1418Nazarbajev valóban eltávolodott Moszkvától, ezt anélkül tette, hogy
felégette volna a hidakat.
Ami a Kínával való kapcsolatokat illeti az 1990-es években, az ujgur
kérdés döntő szerepet játszott. Kazahsztánban él a Kínán kívüli legnagyobb
ujgur népesség, de Asztana támogatta a kínai álláspontot, és szoros
szorításban tartotta saját ujgurjait. Mindazonáltal a kvázi szabad kazah
médiában megjelentek az ujgurbarát hangok, de soha nem olyan mértékben,
hogy azok árthattak volna a Pekinggel való kapcsolatoknak. Ka- zahsztánnak
a legkevésbé sem állt érdekében a hszincsiangi ujgurok támogatása - egy
ilyen lépésnek negatív belpolitikai következményei lettek volna (a
szeparatizmus átterjedése Kazahsztánra). A politikailag problémás határ
Hszincsianggal azonban gazdasági előnyökkel járt. Az 1990-es években
Kazahsztán Kína legnagyobb regionális kereskedelmi partnerévé vált. A
kereskedelem fejlődését nem zavarta meg a
1414 A. Wołoska, Kazahsztán: B15.10.2004.1415. Lo, Russia and the New World
Disorder..., 113. o.
1416 W. Górecki, Még tovább..., 78. o.
1417 Д. Тренин, Post-Imperium..., p. 180.
1418 K. Syroezhkin, Russian policy in Central Asia: a perspective from Kazakhstan, [in:] Russia

and Asia..., pp. 105-106; C. E. Ziegler, op. cit., p. 242.
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súrlódások és Kína-ellenes ellenérzések (pl. bevándorlási fenyegetések és a
kínai áruk alacsony minősége miatti panaszok).1419
A 2000-es évek óta az orosz-kazak politikai kapcsolatok jók1420, de a
gazdasági kapcsolatok továbbra is problémásak. Moszkvát és Asztanát
ellentmondásos érdekek vezérlik: Moszkva meg akarja őrizni domináns
pozícióját az energiatranzitban, míg Kazahsztán ezt igyekszik aláásni, és
csökkenteni az orosz tranzitútvonalaktól való függőségét. A két fél azonban
képes kompromisszumot kötni, így "az orosz-kazah kapcsolatok
mindazonáltal (bizonyos fenntartásokkal) partnerségi alapúnak határozhatók
meg, ami nem mondható el Oroszország Kirgizisztánnal, Tádzsikisztánnal,
Üzbegisztánnal és Türkmeni- stánnal való kapcsolatairól".1421 Ugyanakkor
Kazahsztán aktívan együttműködik az Egyesült Államokkal és Kínával. Az
USA az egyik legnagyobb befektető ebben az országban. 1422 Az ügyes
külpolitikának köszönhetően a közelmúltig Kazahsztán "méreteit meghaladó
nemzetközi szerepet tudott játszani".1423
A 2000-es években a kínai-kazah kapcsolatok látványosan fejlődtek,
különösen a gazdasági szférában (a kereskedelem volumenének növekedése,
különösen az energia területén). Kazahsztán Kína legnagyobb közép-ázsiai
szomszédja és a legfontosabb közép-ázsiai ország, és a közelmúltig a régió
egyetlen olyan országa volt, amely stratégiai partnerségi megállapodást kötött
Kínával1424. Ennek eredményeként Kína legfontosabb kereskedelmi
partnerévé vált a régióban, mind az import, mind az export tekintetében. 1425
Kazahsztánnak hasznára vált a térségben megnövekedett kínai szerepvállalás
és az ESPO gázvezetékkel kapcsolatos kínai-orosz patthelyzet. A
2006,Kazahsztán-Xinjiang háromezer kilométer hosszú olajvezeték kezdte
meg működését, ami diverzifikálta az Oroszországból származó kínai olaj
iránti kínai igényt.1426 E csővezeték és annak ellenére, hogy a kínai vállalatok
uralják a kazahsztáni upstream olajszektort, a kazahsztáni (és az összes
közép-ázsiai) olaj nagy részét továbbra is Oroszországon keresztül
exportálják.1427 Más szóval, Asztana úgy játszotta ki a "kínai kártyát", hogy
nem égette fel a hidakat Moszkvával.
Asztana a 2008-as grúziai konfliktus után is sikeresen folytatta a
"kétirányú" taktikát. Nazarbaev úgy döntött, hogy nem ingerli Moszkvát
azzal, hogy visszatartja a grúziai beruházásokat, és elutasítja a NATO grúziai
hadgyakorlatain való részvételt,

1419 M. Brill Olcott, Russian-Chinese..., 394. o.
1420 Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве
и союзничестве in XXI веке [Szerződés az RF és a Kazah Köztársaság között a jó
szomszédságról és szövetségről a 21. században], Kreml.ru, 2013.11.11.11.
1421 Wojciech Górecki, Még tovább...p. 79.
1422 E. A. Feigenbaum, The Shanghai Cooperation Organization and the Future of Central Asia,
Beszéd a Nixon Centerben, Washington D.C., 2007.9.6., 3. o.
1423 C. E. Ziegler, op. cit., p. 243.
1424 A. Jarosiewicz, K. Strachota, op. cit., 30-32. o. 1425
Ibid., 58-60. o.
1426 Kazahsztán-Kína olajvezeték kereskedelmi üzembe helyezése, "China Daily",

12.07.2006.1427Marcin Kaczmarski, Russia-China Relations..., 92. o.

250

ugyanakkor a szállítások diverzifikálására irányuló intézkedések fokozása. 1428
Kazahsztán támogatja az Eurázsiai Unió orosz projektjét, de ugyanakkor
kijelöli ennek a folyamatnak a határait, és eltávolodik Moszkvától. 1429
Asztana szempontjából az Eurázsiai Unió egy biztonsági háló a Kínától való
túlzott függőséggel szemben.1430 Az ukrajnai orosz akciók után azonban a
Kreml politikájának hivatalos támogatása ellenére újra 1431 felszínre törtek a
kazahok aggodalmai az orosz dominanciával kapcsolatban. 1432
Összefoglalva azt lehet mondani, hogy eddig Kazahsztán volt a
legnagyobb haszonélvezője a kínai-orosz-amerikai rivalizálásnak KözépÁzsiában. A bölcs egyensúlyozó politikának köszönhetően Asztana
mindannyiukkal jó kapcsolatokat ápolt, és ezzel sokat nyert. Az erősödő
orosz integrációs politika, az alternatív kínai projekt megjelenése és az
utódlási hullám, valamint a kazah hatalmi rendszerben a közelmúltban
bekövetkezett rendszerszintű változások változó körülményei között azonban
kérdéses, hogy Kazahsztán képes lesz-e fenntartani független, sikeres
politikáját.
Türkmenisztán az 1990-es években önállósult, és a 2000-es években vált
fontossá a közép-ázsiai politikában. Az 1990-es években TürkmenbasiNyilasov Türkmenisztánja egy másik retorikailag oroszellenes állam volt
Közép-Ázsiában. Turkmenbasi, egy szokatlan politikai személyiség,
megpróbált független politikát folytatni ("állandó semlegesség"). 1433 Az
oroszellenes retorika nem zavarta meg abban, hogy nagyon kevés gázért
adjon el gázt Moszkvának (Türkmenisztán továbbra is Közép-Ázsia
legnagyobb gázszállítója), ami lehetővé tette a Gazprom számára, hogy
sokkal többért adja tovább az európai piacokon. Ez segített Türkmenbasinak
abban, hogy elszigetelje az országot, és egyre groteszkebb, személyi
kultuszán alapuló társadalmi mérnöki tevékenységet folytasson. Moszkvával
2006-ban bekövetkezett haláláig a kapcsolatok Moszkvával a gázra
koncentráltak, míg a Pekinggel való kapcsolatok - bár korrektek voltak - nem
értek el érzékelhető dinamikát. Ez Türkmenbasi 2006-os halála után
megváltozott. Utódja, Gurbanguli Berdimukhamedov megváltoztatta
elődeinek elszigetelődési politikáját, és dinamikusan új partnerek keresésébe
kezdett, hogy függetlenítse magát Oroszországtól.1434 Bár Berdimukhamedov
nem tért el teljesen a semlegességtől és az izolacionizmustól, engedélyezte a
külföldi befektetéseket a gazdaság legfontosabb ágazatában, a gázfeltárásban.
Célja az együttműködés nemzetközivé tétele volt, hogy Türkmenisztán
felszabaduljon az orosz dominanciától a gázszállításban. Ber- dimukhamedov
még mindig főként Oroszországnak ad el gázt, de az áprilisi "gázkonfliktus"
miatt
1428 K. Kozłowski, Państwo Środka a Nowy Jedwabny..., p.
W253.1429. Górnicki, Even Further from Moscow..., p. 79.
1430 A. Jarosiewicz, K. Strachota, op. cit., 30. o., magyar nyelvű különkiadás.60.
1431 A. Jarosiewicz, Kazakhstan's attitude towards integration with Russia: less love, more fear,
OSW, Varsó 2014.05.26.
1432 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., 113. o.
1433 Türkmenisztán állandó semlegessége, Egyesült Nemzetek Szervezete. A Közgyűlés által

elfogadott határozatok, A/RES/50/80.
1434 K. Kozłowski, Państwo Środka a Nowy Jedwabny..., p. 254.
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2009 rávilágított a diverzifikáció szükségességére - Türkmenisztán jobban
szenvedett ettől a konfliktustól, mint Oroszország. 1435 Ashkhabad dilemma
előtt állt: alárendelje magát Oroszországnak, vagy keressen új bevételi
forrásokat. A kínaiak a döntő ponton nyújtottak segítő kezet, amikor 4
milliárd dolláros terhet ajánlottak fel a jövőbeli gázszállításokért. Ez volt az
áttörés: a gázkon- traktus 2009-es véglegesítése (Közép-Ázsia-Kína
gázvezeték, amely Türkmenisztánból Üzbegisztánon és Kazahsztánon
keresztül Kínába vezet), amely megtörte az orosz monopóliumot a
régióban.1436 Azóta egyre szorosabbá váltak a kapcsolatok Ashkhabad és
Peking között - a türkmén politikusok most már Kína felé tekintenek. 1437 Hszi
Csin-ping 2013. szeptemberi közép-ázsiai látogatása során új, a türkmén
gázkészleteket monopolizáló gázmegállapodásokat írtak alá, amelyek
"véglegesítették azt a folyamatot, amelynek során Kína felváltotta
Oroszországot Turk- menisztán patrónusaként és fő szponzoraként".1438
A két fennmaradó közép-ázsiai ország - Tádzsikisztán és Kirgizisztán egyértelműen lemaradt. Tádzsikisztán történelmi, kulturális és társadalmi
kötelékek, valamint az orosz katonai jelenlét (amely a következő 20 évben is
ott marad) révén szorosan kötődik Oroszországhoz.1439 Ez az állam volt a
legsebezhetőbb és leginstabilabb a térségben, a legkevésbé jól kormányzott, a
legfájdalmasabb átalakuláson ment keresztül, és itt volt a legtöbb iszlám
fundamentalista.1440 Tádzsikisztán legtraumatikusabb élménye az 1992-1997
közötti polgárháború volt.1441 A harcoló felek közötti kompromisszummal ért
véget: az ellenzék 30%-ban jutott hatalomhoz, míg Oroszország maradt az
ország stabilitásának garanciája.1442 Következésképpen Tádzsikisztán azóta is
Moszkva
szorosabb
szövetségese,
és
erős
függőségben
van
Oroszországtól.1443 A régió más országaihoz hasonlóan Tádzsikisztán is
kihasználta az USA afganisztáni beavatkozását pozíciója megerősítésére:
megengedte az USA-nak, hogy használja a tádzsik repülőtereket és légi
zónákat. Moszkva azonban visszafelé sült el. Mostanáig a Kreml kedvenc
taktikája a répa és bot megközelítés volt. A vízenergia és az Oroszországban
dolgozó tádzsik vendégmunkások (a gazdaság legfontosabb része - az ő
jövedelmük fedezi Tádzsikisztán GDP-jének 47%-át, és ebben a kategóriában
a világon az első helyen áll) az orosz befolyás hatékony eszközei. Ezeknek a
tényezőknek köszönhetően, a tádzsik manőverezési kísérletek ellenére
(például Moszkva azon javaslatának elutasítása, hogy orosz katonákat
helyezzenek el
1435 W. Górecki, Még messzebb Moszkvától..., 60-64. o.
1436 A. Petersen, K. Barysch, op. cit., p. 3.
1437 Ibid.
1438 A. Jarosiewicz, kínai erőművészet...
1439 Az oroszok továbbra is őrzik a tádzsik határát Afganisztánnal, Satrapia. Közép-ázsiai
Közlöny, 2012.09.21.
1440 K. Strachota, Tadżykistan: czas próby [Tádzsikisztán: Tesztidő], Varsó, OSW working paper no. 15, 10/2004.
1441 Ibid.
1442 M. Olimov, Oroszország politikája Közép-Ázsiában: Tádzsikisztán perspektívája [in:]
Oroszország és Ázsia....p. 121.

1443 W. Górecki, Még messzebb Moszkvától..., 46. o.
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a tádzsik-afgán határon), Oroszország tartja fenn a domináns pozíciót
Tádzsikisztánban. Bár a "rakhmoni rezsim szinte teljes függősége az orosz
támogatástól aláássa befolyását" az Oroszországgal való kapcsolatokban,
Dusanbe azonban képes bizonyos előnyöket biztosítani a Kremltől azzal,
hogy "Oroszországot gyengüléssel fenyegeti, a rezsim összeomlásától és a
regionális destabilizációtól való félelmekre játszva (...) ilyen körülmények
között Moszkva úgy véli, hogy nincs más választása, mint fenntartani a
Tádzsikisztánnak nyújtott jelentős támogatást".1444 Kína, amely utakat épít és
kétszer annyit fektet be Tádzsikisztánban, mint Oroszország, Du- shanbe
szinte ugyanolyan fontos partnerévé vált. Ennek azonban ára volt: 2002-ben
Tádzsikisztán ezer kilométert engedett át a Pamírban Kínának, cserébe 28
ezer km²-re vonatkozó igényének elengedéséért.1445 Ez a döntés a tádzsik
társadalomban Kína-ellenes ellenérzéseket váltott ki. Tádzsikisztán
Kirgizisztánhoz hasonlóan jó kapcsolatokat ápol Oroszországgal és Kínával
egyaránt, hogy akadályozza Üzbegisztán regionális hatalmi törekvéseit és
Taskent olyan harcias lépéseit, mint a határzár1446. Tádzsikisztán továbbra is a
kínai áruk (fogyasztási cikkek és gépek; Kína elsősorban nyersanyagokat és
fémhulladékot exportál) felvevőpiaca.1447 Hogy Tádzsikisztán hogyan fogja
kihasználni az orosz és a kínai integrációs projektek közötti versenyt, még
nem tudni. Az egyensúlyozás meghaladhatja a képességeit.
Kirgizisztán egy másik gyenge közép-ázsiai ország maradt. A térség
legdemokratikusabb országa, ugyanakkor (talán éppen ezért) a térség egyik
legszegényebb és leginstabilabb országa, ugyanakkor egy olyan hely is, ahol
ahol Oroszország, Kína és az USA érdekei keresztezik egymást. Kína Biskek
fő kereskedelmi partnere (az összes import 2/3-a), míg Oroszország továbbra
is a legfontosabb politikai partner. Kirgizisztán első elnöke, Aszkar Akajev
kezdetben a Nyugat felé igyekezett fordulni, amely lelkesen támogatta a
demokrácia bevezetésére, a liberalizációra és "országa "Közép-Ázsia svájci
országává"" való átalakítására irányuló erőfeszítéseit1448; sőt, zavarba ejtően
"az emberi jogok országának" (!) nevezte 1449. Hamarosan azonban lemondott
ezekről a rendszere számára potenciálisan veszélyes kísérletekről, és
visszatért a régi, jó, tekintélyelvű útra. Rosszul kormányzott azonban - az
ország korrupcióba, nepotizmusba és rossz közérzetbe süllyedt.
Külpolitikájában Akajev kezdetben arra törekedett, hogy Oroszország és a
nyugati befolyás között egyensúlyt teremtsen. Idővel azonban egyre
engedékenyebbé vált, és nem kérdőjelezte meg a térségben a Moszkva-barát
status quót. Ami Kínát illeti, Kirgizisztán, mint határ menti ország,
természetesen érdekelt volt a fejlesztésekben...

1444 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., 126. o.
1445 Рахмон отдал Китаю тысячу квадратных километров Таджикской земли [Rakhmon
visszaadta Kínának Tádzsikisztán ezer kilométernyi földjét], Tajik News 2011.01.21.
1446 E. Azarkan, op. cit., p. 414.
1447 A. Jarosiewicz, K. Strachota, China vs. Central Asia ..., 32-43. o. és
C61.1448. E. Ziegler, op. cit., 241. o., valamint C. E. Ziegler, op. cit.
1449 Аскар Акаев провозглашает Киргизию страной прав человека [Akaev bejelentette, hogy

Kirgizisztán az emberi jogok országa], Фергана.News, 2002.10.22.
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kapcsolatok, különösen a gazdasági kapcsolatok. A kétoldalú kereskedelmi
forgalom növekedése az 1990-es években lenyűgöző volt: Kína Biskek
negyedik kereskedelmi partnerévé vált; egyedül1997 a volumen 47%-kal nőtt
az előző évhez képest; az 1990-es években Kirgizisztán - a
határkereskedelmének köszönhetően - Kína második közép-ázsiai partnerévé
vált (Kazahsztán után).1450.
A 2000-es években Kirgizisztán két felforduláson (a 2005-ös és a 2010-es
forradalom/államcsíny), két diktatúrán (Akajev és Bakijev diktatúrája) és
etnikai összecsapásokon (üzbég pogromok) ment keresztül. A 2005-ös
tulipános forradalom Kurmanbek Bakiev hatalomátvételét eredményezte.
Elődjéhez hasonlóan továbbra is zöld utat adott az orosz és az amerikai
támaszpontok létesítésének és állomásoztatásának (sokáig Kirgizisztán volt
az egyetlen ország a világon, ahol mindkettő megtalálható) - az USA számára
Kirgizisztán az afganisztáni utánpótlás biztosítása miatt volt fontos. Moszkva
nyomást gyakorolt Bakijevre, hogy zárja be a manasi amerikai bázist, és 2009
januárjában be is jelentette ezt a döntést. Azonban már júniusban
2009,meggondolta magát, és feldühítette Moszkvát azzal, hogy megengedte
az amerikaiak maradását (a "légi bázis" elnevezést "tranzitpontra" változtatta,
és a bérleti díjat háromszorosára, milliárd60 dollárra emelte). 1451 Mos- cow
ezt azzal torolta meg, hogy 100%-os exportvámot vezetett be az olajra1452, és
támogatta a 2010-es forradalmat, amely megdöntötte a hatalmát. Kirgizisztán
jelenlegi elnöke Almazbek Atambajev, aki 2011. december 1-jén lépett
hivatalba. Ő is megpróbált manőverezni a manasi bázissal. Végül azonban
2013-ban engedett; a bázist 2014 júniusában bezárták. Bakijev leváltása óta
Oroszország in- fluence növekszik - Moszkva folyamatosan egyre inkább
függővé teszi Kirgizisztánt, a kirgiz elitek kiegyensúlyozó kísérletei
ellenére.1453 Ami a kirgiz-kínai kapcsolatokat illeti, természetesen a
kereskedelem dominál - a kirgiz-kínai kereskedelmi volumen háromszorosan
meghaladja a kirgiz-oroszországit.1454 Kirgizisztán a kínai áruk (fogyasztási
cikkek, berendezések, gépek; mindezt kínai hitelekből finanszírozzák)
felvevőpiaca, de a kereskedelmi mérleg negatív. 1455 Amennyiben az Új
Selyemút megvalósul, ez valószínűleg növekedni fog. Emellett
Kirgizisztánban Kína-ellenes ellenérzések is tapasztalhatók (a kínaiellenes
társadalmi szorongások akadályozzák a Peking és Biskek közötti gazdasági
kapcsolatokat); ezért Biskek megpróbálta a kínai befolyást az Oroszországgal
való jó kapcsolatokkal ellensúlyozni (lásd: csatlakozás az Eurázsiai
Unióhoz). Moszkva egyetértett ezzel, mivel "szorong Kína terjeszkedő
lábnyomától", bár a süllyedő Kirgizisztán "nem

1450 M. Brill Olcott, Russian-Chinese..., pp. 392-...400.
1451 In Reversal, Kyrgyzstan Won't Close a U.S. Base, "The New York Times", 23.06.2009.
1452 Путин: Бакиев наступает на те же самые грабли [Putyin: Bakijev ugyanazon az
állásponton van.
gereblyék], Вести.Ru, 07.04.2010.
1453 W. Górecki, Még messzebb Moszkvától..., 26-40. o.

1454 C. E. Ziegler, op. cit., 242. o.
1455 A. Jarosiewicz, K. Strachota, op. cit., 60. o. -61.
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nem lesz olcsó, de a várható stratégiai hozadék és a pszichológiai kényelem
miatt a Kreml számára megéri a kiadást."1456
Végül ott van Mongólia is. Bár a régió szűkebb értelemben vett
meghatározása szerint nem közép-ázsiai ország, tágabb értelemben mégis
annak tekinthető. Ez az ország a világ talán legnehezebb geopolitikai
helyzetű országa.1457 A mongolok megtanulták kijátszani Moszkvát és
Pekinget egymás ellen, megnyerni a köztük lévő ellentmondásokat és
egyenlő távolságot tartani. A legfontosabb, hogy megpróbáltak "harmadik
szomszédot" találni1458, ami sajnos nem sikerült. Mongóliának tehát
egyensúlyt kell teremtenie Oroszország és Kína között, és ez eddig sikeresen
sikerült is.1459 Ulan Bator számára az 1990-es években a Moszkvától való
eltávolodás (a 100 000 orosz katona 1992-es kivonásával) nem jelentette a
kapcsolatok intenzívebbé válását Pekinggel (a Belső-Mongóliában fennálló
etnikai súrlódások, valamint a kölcsönös előítéletek lehetetlenné tettek
minden valódi normalizációt). Ami Kínát illeti, Mongóliát "csak ideiglenesen
független országnak tekinti, amelynek vissza kell térnie a felügyeletük
alá"1460, és Kína méretéből adódóan "szigorú határai vannak annak, hogy
Mongólia megváltoztassa a Kína által meghatározott játékszabályokat". 1461
Hszi Csin-ping 2014-es mongóliai látogatását (tizenegy év óta az elsőt),
amelyet Kína hivatalosan "rokonlátogatásnak" nevezett, így lehet érteni. 1462
Ulan Bator szerencséjére a kínai taktika Mongóliában eddig türelmes volt:
"Kínának megvolt az a luxusa, hogy csak arra várjon, hogy az érett gyümölcs
a kezébe kerüljön".1463 Ulan Bator csökkenő geopolitikai lehetőségei miatt
Mongóliának reálisan nincs más választása - a legtermészetesebb
lehetőségnek a kisebbik rossznak tekintett Oroszország felé való hajlás
tűnik.1464 Mongólia ezt a "hagyjuk ki Kínát" stratégiájával próbálta meg,
amikor a kínai kikötők helyett (sokkal rövidebb és olcsóbb) orosz tengeri
kikötőkhöz épített vasutat.1465 Az Oroszországra való támaszkodás azonban
igen ellentmondásos Mongóliában - a mongolok nem hajlandók egyetérteni
az orosz mondással, miszerint "egy régi barát jobb, mint két új". 1466
Oroszország maga sem könnyíti meg ezt a döntést. Oroszország "buldózer
taktikája bizonyára rontotta a mongol nép önjelölt barátjaként kialakított
képét" - 1456 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., 126. o.
1457 B. Niedziński, Czy Mongolia powinna odejść od balansowania między Rosją a Chinami?
[Should Mongolia leave its balancing policy between Russia and China], polska-azja.pl
27.06.2014.
1458 Mongolia's 'Third Neighbour' Foreign Policy, Asia Society,
B23.06.2013.1459. Niedziński, Czy Mongolia powinna odejść...
1460 Ibid.
1461 S. Radcsenko, Kínai-orosz verseny Mongóliában, "The Asian Forum", "The Asian Forum"
22.11.2013.
1462 Rokonok és barátok meglátogatása, hogy megvitassák az együttműködést Összefogás a jobb
jövő érdekében, MFAPRC, 2014.08.22.
1463 S. Radchenko, op. cit.
1464 B. Niedziński, Czy Mongolia powinna odejść....
1465 Yu Bin, Russia's Pride and China's Power, "Comparative Connections" vol. no16,.3.

1466 S. Radcsenko, Kínai-orosz verseny...
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Moszkva támogatta a 2009-es választásokon az oroszbarát elnökjelöltet,
Nambaryn Enkhbayart, aki nemhogy vesztett, de még börtönbe is került
korrupció miatt.1467
Eddig Moszkva és Peking örömmel tartotta fenn az egyensúlyt Mongóliában: "nagyon óvatosan viszonyultak egymás mongóliai pozícióihoz;
egyikük sem nevezi nyíltan a másikat "versenytársnak". (...) Ehelyett a kínaiorosz versengés inkább árnyékbokszra hasonlít, ahol mindkettő megpróbálja
feloldani a másik érdekeit, de csak közvetve. Sajnos Oroszország számára
szinte biztos, hogy elveszíti ezt a meccset, egyszerűen azért, mert rossz
súlycsoportban van. A mai kínai-orosz viszony a Nercsinszk és a Kjakhta
visszaesése, és biztosan nem fog Oroszország javára változni". 1468
Összefoglalva ezeket a leírásokat a válság utáni helyzettel, a gazdasági
válságot követő évek 2008fokozták az orosz és kínai fellépést a régióban, és
gyengítették a közép-ázsiai köztársaságok pozícióját Oroszországgal, illetve
Kínával szemben. Ez azt jelentette, hogy Kirgizisztán és Tádzsikisztán de
facto az orosz segítségtől függ. Moszkva emellett jelentős befolyást gyakorolt
Kirgizisztán és Tádzsikisztán energetikai ágazataira. 1469 Így a gyengébb
közép-ázsiai államokat, Kirgizisztánt és Tádzsikisztánt Oroszország
politikailag alárendelte. Közép-Ázsia legerősebb országai, Kazahsztán,
Üzbegisztán és Türkmenisztán azonban Moszkva és Peking közötti
manőverezéssel kisebb-nagyobb mértékben biztosítani tudták függetlenségük
nagy adagját. Mongólia még egyensúlyoz Kína és Oroszország befolyása
között, de valószínűleg Kína dominál majd.

7.Az új nagy játszma és a kínai-orosz kondomínium között
Mivel Kína2008, egyre bátrabban lépett kapcsolatba Közép-Ázsiával.
"Biztosította a hozzáférést a természeti erőforrások nagy részéhez, és sikerült
jelentősen növelnie gazdasági profilját", Oroszország viszont "elvesztette
elsőbbségét, de megtartotta domináns pozícióját a politika és a biztonság
területén".1470 A magabiztosabb Kína és a kompromisszumkész Oroszország
új politikai realitásait leginkább integrációs projektjeik szimbolizálják: Kína
2013-as "Selyemút Gazdasági Övezet", vagy "Új Selyemút" és Oroszország
Eurázsiai Uniója. Így két, egymásnak ellentmondó integrációs koncepció
alakult ki, amelyek a legjobban illusztrálják az Oroszország és Kína közötti,
Közép-Ázsiában növekvő versenyt, amelyet a fülbemászó kifejezéssel "új
nagy játszmának" neveznek. Eddig Moszkva és Peking

1467 Ibid.; B. Niedziński, Czy Mongolia powinna odejść.....
1468 S. Radchenko, op. cit.
1469 M.Kaczmarski, Oroszország-Kína kapcsolatok..., p. 92.
1470 Ibid., p. 86.
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képesek kezelni a versengésüket, és egyfajta közös nagyhatalmi kondominiumot létrehozni. Azt azonban még nem tudni, hogy képesek-e
fenntartani ezt a status quo-t.
A közép-ázsiai nemzetközi kapcsolatok számos kutatót arra késztettek,
hogy az ottani geopolitikai realitásokat "új nagy játszmának" nevezze. 1471 E
nar- ratív szerint ez az új nagyhatalmi verseny az Egyesült Államoknak a
térségbe való betörésével kezdődött a térségben 2001.az 2017,amerikai
jelenlét szempontjából ideiglenesnek bizonyult, míg az egyre magabiztosabb
Oroszország és Kína a csatatéren maradt, és a jövőben is összecsapásra
számíthatunk. Ezt a narratívát egy alternatív narratíva kérdőjelezi meg, amely
azt állítja, hogy Moszkva és Peking eddig képes volt fenntartani a
kompromisszumot, és együttműködésük felülmúlja a versengést - így "új
status quo alakult ki Közép-Ázsiában".1472
Amíg az Egyesült Államok a térségben maradt, addig a kínai-orosz
érdekek tökéletesen közeledtek egymáshoz. Washington kivonulásával
azonban az ellentmondások egyre nyilvánvalóbbá váltak. A gazdasági válság
megerősítette Kína pozícióját a térségben (Peking a régió legnagyobb
kereskedelmi partnere lett), és megmutatta, hogy Oroszország képtelen
gazdaságilag segíteni a közép-ázsiaiakat. Ez megerősítette az orosz-kínai
verseny lehetőségét: Az orosz regionális biztonsági dominancia hosszú távon
nehezen egyeztethető össze a kínai gazdasági terjeszkedéssel. Az energia a
leghíresebb terepe a versenynek: Kína képes volt megtörni az orosz
monopóliumot az olaj- és gázszállítás terén a Kazahsztánból Kazahsztánba
vezető vezeték, valamint2006 a Türkmenisztánból Üzbegisztánon és
Kazahsztánon keresztül Türkmenisztánból induló három sarkalatos középázsiai-kínai gázvezeték megépítésével. Az öko- nomikus válság előtt a régiót
Oroszország zárta be az energiaszektorban, a válság után Kína sikeresen
elindíthatta "a teljes körű terjeszkedést az energiaszektorban", ami két
hatással volt az orosz-kínai kapcsolatokra: az új vezetékek megfosztották
Oroszországot a közép-ázsiai gáz tranzitmonopóliumától, és Kína "bezárta a
közép-ázsiai gázellátást saját szükségleteire, felváltva Oroszországot ebben a
szerepben".1473 Emellett a Kína és Közép-Ázsia közötti növekvő
kereskedelmi volumen, valamint Peking ottani pénzügyi szerepvállalása
gyengítette Oroszország pozícióját.
Mindezek hatására felerősödtek az orosz törekvések a poszt-amerikai
országok integrálására.
szovjet térségben, Közép-Ázsiában ezt leginkább a biztonsági szféra
megerősítése mutatja (például a CSTO státuszának módosítása, amely
Moszkvának vétójogot biztosít más államok hadseregének esetleges
térségbeli állomásoztatásával kapcsolatban). Ezen túlmenően Moszkva
megpróbált tőkét kovácsolni a Kína-ellenes ellenérzésekből a
1471 A. Rashid, The New Great Game - the Battle for Central Asia's Oil, "Far Eastern Economic
Review" 10.04.1997; M. E. Ahrari, The New Great Game in Muslim Central Asia, University Press of Pacific 2002; R. Mullerson, Central Asia: A Chessboard and Player in the
New Great Game, New York, Columbia University Press 2007; A. Cooley, Great Games,
Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia, Oxford University Press,

2012.
1472 M. Kaczmarski, Oroszország
kapcsolatai..., 89. o., ibid86.1473., 89. o.

és

Kína
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(a határkérdés rendezése miatt - a legtöbb országnak engednie kellett Peking
kívánságainak; valamint a kínai befolyás hosszú távú gazdasági hatásaitól
való félelem és a kínai szándékokkal szembeni bizalmatlanság miatt) - ennek
eredményeként Közép-Ázsia elitje és (még inkább) társadalmai még mindig
Oroszország felé orientálódnak.
A leglátványosabb jel azonban a gazdasági reintegráció volt, amelyet
leginkább az Eurázsiai Unió szimbolizál: "Putyin zászlóshajó projektje"1474, a
posztszovjet térség eddigi legkifinomultabb - és legsikeresebb - integrációs
folyamata. Ezt nem gazdasági, hanem tisztán politikai elképzelések
motiválták: célja Oroszország nagyhatalmi státuszának fenntartása, az EU és
Kína gazdasági expanziójának ellensúlyozása, valamint a FÁK-orosz
kapcsolatok lazítása volt.1475 Ez a legjobb példa az orosz "álmultilateralizmusra", amely a szovjet időknél finomabb (de a Kreml
szempontjából kevésbé hatékony), ahol "a kétoldalú és a többoldalú közötti
határvonal gyakorlatilag eltűnt", és Moszkva dominál: "a döntések formálisan konszenzus alapján születnek, de a gyakorlatban a moszkvai
konszenzus a mérvadó".1476 Más szóval, ez a legjobb példája a
"ruszocentrikus kulturális szféra" biztosítására tett kísérleteknek a
posztszovjet térségben.1477 Az Eurázsiai Unió, az Európai Unió és a
Szovjetunió hibridje, az orosz tervekben az a híd, amely összeköti Európát az
ázsiai-csendes-óceáni térséggel. Ez nagyon rossz hír volt Kína számára. Ha
az Eur- ázsiai Unió sikerrel járna, annak Peking számára negatív
következményei lennének: növekvő vámok és intézményi akadályok Kína
Közép-Ázsiával folytatott kereskedelmében, ami veszélyeztetné azt a tervet,
hogy Közép-Ázsiát Kína Európába vezető folyosójává tegyék (ez különösen
Kirgizisztán esetében nyilvánvaló), akadályok a kínai vállalatok számára a
Közép-Ázsiával való üzletkötésben, és esetleg még a régió energiaforrásaihoz
való hozzáférés korlátozása is.1478
Ezért Kínának más tervei vannak: a saját integrációs elképzelése, az ún.
"Selyemút Gazdasági Övezet" (később Egy Övezet Egy Út), népszerű nevén
"Új Selyemút". Ez a terv közvetlenül nem áll szemben az orosz integrációs
projektekkel, de valójában kihívást jelent számukra: Peking minimálisan sem
akar kiszorulni a térségből, legfeljebb uralni akarja a régiót.
Hszi Csin-ping 2013 szeptemberében tett közép-ázsiai látogatása nyitotta
meg az Új Selyemút tervet, amely a legjobb szimbóluma Kína új
szerepvállalásának a régióban. Ezzel véget ért Kína Közép-Ázsiapolitikájának fejlődése - a nyugodt, stabil, kon- servatív, Moszkva háta
mögött rejtőzködő 1990-es évekbeli nyugalomtól a több és több és
1474 I. Wiśniewska, Eurázsiai integráció. Russian attempt at the economic unification of the
post-Soviet area, OSW, Varsó 2013.07.30.; A. Jarosiewicz, K. Strachota, op. cit., pp. 21-.
30.
1475 Conceptция внешней политики Российской Федерации [FR Foreign Policy Concept],
Mid.ru, 18.02.2013.
1476 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., p.
G80.1477. Rozman, The Sino-Russian Challenge..., p. 115
M1478. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 98.
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aktívabbá vált: először az amerikai befolyások visszaszorítására, majd az
energiaszektorban Moszkvától való függetlenedésre irányult, egészen Hszi
Csin-ping szeptemberi "erőfitogtatásáig". Formálisan2013. 1479 a kínai
kezdeményezés nem oroszellenes: Bejing, mint korábban, igyekszik elkerülni
a közvetlen konfrontációt Moszkvával, és továbbra sem kérdőjelezi meg
Oroszország politikai elsőbbségét a térségben. Kína "tiszteletben tartja a
hagyományos orosz érdekeket a régióban", és elfogadja - ahogy Li Fenglin
fogalmazott -, hogy "Közép-Ázsia Oroszország hátsó udvara", de "az
embernek gondoskodnia kell a saját hátsó udvaráról, öntözni kell a
növényeket, hogy ne gazosodjon el".1480 Kína e logika mentén a gazdasági
eszközökkel való előnyszerzésre koncentrál - helyette: "miután Peking
aktívan érvényesítette érdekeit az energetika területén, a biztonság terén
kézzelfogható visszafogottságot tanúsított, és a biztonsági kérdésekben való
gyakorlati szerepvállalását alacsony szinten tartotta (...) Peking
hallgatólagosan elfogadta Oroszország biztonsági fölényét Közép-Ázsiában,
és Moszkva katonai pózolását a kínaiak nem tekintették fenyegetőnek; Kína
nem ellenezte, hogy Moszkva kiépítse biztonsági és védelmi jelenlétét, és
Peking nem tagadta meg azt a törekvését, hogy a régió biztonsági
támogatójaként önálló szerepet játsszon".1481
Mindazonáltal az Új Selyemút ellentétes az orosz érdekekkel, különösen
az Eurázsiai Unióval szemben. Az új Selyemút ennek az ellentéte: nem
igényel politikai integrációt, csupán egyfajta politikai felépítményt jelent a
nagyarányú kétoldalú befektetésekhez. Kína csak egy geopo- litikai
futószalagot akar Közép-Ázsiából a nyugatra irányuló kínai áruk számára.
Ehhez viszont a kapcsolatok fejlesztésére van szükség, ahelyett, hogy
akadályokat állítana fel, mint az Eurázsiai Unió.
Az Új Selyemút felveti annak veszélyét, hogy a közép-ázsiai
köztársaságok "a kínai befolyási övezetbe kerülnek", ami pontosan ellentétes
az orosz érdekekkel. Ráadásul az erős Kína és a gyengébb közép-ázsiai
országok közötti gazdasági kapcsolatok fejlődése "elkerülhetetlenül olyan
helyzethez vezet, amelyben a közép-ázsiai államok különböző mértékben
politikai függőségbe kerülnek Kínától, ami egyes esetekben még
neokoloniális jelleget is ölt".1482 Az, hogy ez Kínának sikerül-e, és képes-e
alkalmazkodni Oroszországhoz, továbbra is nyitott kérdés. Peking már
megmutatta, hogy vannak módjai az Eurázsiai Unió szabályozásának
megkerülésére.1483 Másrészt Mos- tehen bebizonyította, hogy képes blokkolni
a kínai terveket a térségben (a Kínába vezető vasútvonalak de- vitelének
megakadályozásával). Így egy nagyon bonyolult és árnyalt politikai kép
rajzolódik ki Közép-Ázsiában. Az "új nagy játszma" narratívájának követői
azt mondanák, hogy Moszkva és Peking az együttműködés és a konvergencia
jelenlétében rejtett versenybe kezdett Eurázsia uralmáért, és hogy KözépÁzsiában fog végül megtörni a "stratégiai partnerségük",
1479 A. Jarosiewicz, kínai erőművészet ...
1480 Idézi: А.В. Лукин, Россия и Китай сегодня и завтра..., p.
Marcin647.1481 Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 94.
1482 A. Jarosiewicz, kínai tour de force...

1483 A. Jarosiewicz, K. Strachota, op. cit. 62. o.
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az ellentétes érdekek tönkreteszik. Az ukrajnai drámai események csak
tovább dinamizálták ezt a folyamatot. Túl korai lenne megbecsülni a
végeredményt - a rivalizálás vagy az együttműködés egyaránt lehetséges,
számos átmeneti lehetőséggel.1484
Egyelőre az biztos, hogy Oroszország és Kína egyaránt el akarja kerülni a
konfrontációt, és meg akarja találni a módját, hogy érdekeiket
összehangolják. Ennek a logikának megfelelően "sajátos hatásmegosztás
alakult ki"1485, mivel Oroszország és Kína "stabil munkamegosztásra"
törekszik.1486 Más szóval, Kína és Oroszország a hatalmak legjobb koncertje
forgatókönyv szerint jelölte ki befolyási övezeteit: Moszkva a biztonságot,
míg Peking a gazdaságot vette át. Moszkva, ha nehezen is, de eltűri ezt az új
helyzetet, hiszen Kína belépése a térségbe akaratlanul is teljesítette Moszkva
stratégiai célját, hogy a Nyugatot általában és az EU-t különösen távol tartsa
Közép-Ázsiától. Így Moszkva úgy döntött, hogy Peking a kisebbik rossz.
Oroszország a Nagy-Eurázsia koncepció felidézésével leplezte beleegyezését
a kondomíniumba a régióban, ami gyakorlatilag egyenlő azzal, hogy
"Moszkva de facto lemondott arról, hogy megakadályozza Kína gazdasági
terjeszkedését Közép-Ázsiában".1487 Oroszország ismét erényt csinált a
szükségből, és megpróbálta az OBOR-projektet a saját céljaira felhasználni:
"Európa és Ázsia közötti hídnak" állítani magát, amely elősegíti a
"civilizációk közötti párbeszédet", amelyben "Oroszország földrajzi
elhelyezkedése, történelmi előzményei és az Európával, Közép-Ázsiával és
Kínával való szoros kapcsolatai révén központi szerepet játszik"; ez a taktika
"a puha egyensúlyozás egy formáját jelenti", amely "azt a célt szolgálja, hogy
Oroszországot mint nélkülözhetetlen hatalmat pozícionálja". 1488 Az
eredmények azonban egyelőre nem kielégítőek: az OBOR és az Eurázsiai
Unió összekapcsolására (pl. kereskedelmi megállapodás létrehozására) tett
kísérletek ellenére 2016-ban "nem történt igazán semmi": "a két fél
egyszerűen képtelen volt olyan mech- anizmust találni, amely összekapcsolná
a kínai és az orosz elképzeléseket az eurázsiai integrációról": Putyin egy
"szélesebb körű gazdasági partnerséget javasolt az EAEU, az SCO és az
ASEAN között" (Greater Eurasian Partnership), míg a kínaiak az OBOR
szorgalmazásával voltak elfoglalva; az előbbi végül is csak vízió maradt, míg
az utóbbi még mindig a kezdeti stádiumban van. 1489 Annak ellenére, hogy az
OBOR-t és az EAEU-t (még) nem lehet összekapcsolni, Zhao Huasheng
szerint az e projektek összekapcsolására vonatkozó döntés valódi értéke
politikai.1490 Következésképpen Oroszország és Kína stabilan tartotta
kapcsolatait.
1484 W. Rodkiewicz, A kelet felé fordulás..., 20-21. o.
1485 M. Kaczmarski, Oroszország és Kína kapcsolatai...,
92. o. 1486 A. Gabuev, Friends with Benefits? ...
1487 M. Kaczmarski, W. Rodkiewicz, Russia's Greater Eurasia and China's New Silk Road:
adaptation instead of competition, OSW, Varsó 2016.07.21.
1488 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., p. 51.
1489 Yu Bin, Politics of "Reluctand..." 129-144. o. Másrészt az orosz és kínai ellenzékiek nem
sietnek fel, hogy konkrét megállapodást találjanak az OBOR és az EAEU működéséről, I.
Bond, op. cit.

1490 Zhao Huasheng, Zhong'e guanxi zhibian le ma? [Megváltozott-e a kínai-orosz kapcsolatok
jellege?], 2016, Idézi: Zhao Huasheng: M. Duchâtel, op.cit.
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Mindezek a fejlemények "egy új status quo kialakulásához vezettek
Közép-Ázsiában; az új konfiguráció messze nem volt opcionális sem
Moszkva, sem Peking részéről, de mégis elég kielégítő ahhoz, hogy KözépÁzsiát levegyék a sürgető problémák listájáról"; eddig "Oroszországnak és
Kínának sikerült Közép-Ázsiában levezetnie kapcsolatait az ütközési pályáról
és megtalálni a modus vivendi-t, annak ellenére, hogy az anyagi erőviszonyok
megoszlásában alapvető változások történtek".1491 Meglátjuk, hogy ezt az
állapotot fenn tudják-e tartani.

1491 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., pp. 100-.101.
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Ötödik rész: Ázsia és a Csendes-óceáni térség: Kína
árnyékában
Az ázsiai-csendes-óceáni térségben a politikát szinte mindig a közvetlen
anyagi érdekek és a katonai biztonság tompán realista szemszögéből
tekintették. Talán azért, mert az ázsiai-csendes-óceáni térség hagyományosan
a nagyhatalmak érdekütközésének színtere - "az államok közötti interakciókat
állandó versengés és gyakran nyílt ellenségeskedés jellemzi (...) a
zéróösszegű számítások és a hatalmi egyensúly nagyobb jelentőséggel bírnak
(itt), mint bárhol máshol a bolygón", ami azzal a ténnyel együtt, hogy nincs
kollektív regionális identitás vagy az együttműködés hagyománya, "a végső
geopolitikai arénává" teszi.1492

1.

Kína és Oroszország profilja az ázsiai-csendes-óceáni térségben

Oroszország és Kína ázsiai-csendes-óceáni pozíciói szöges ellentétben állnak
egymással. Az ázsiai-csendes-óceáni térségben Kína hagyományosan a
"Középső Birodalom", a regionális politikai, gazdasági és kulturális
kapcsolatok központi országa, minden fő érdek, remény és aggodalom
viszonyítási pontja, a regionális hatalom, amelynek fő érdekei itt vannak. Itt
létezett korábban a tianxia sinocentrikus világa, amely uralta a modern kor
előtti kelet-ázsiai nemzetközi kapcsolatokat.1493 Napjainkban Kína ázsiai
országnak és a legfontosabb ázsiai szereplőnek tekinti magát, amely úton van
a régi rendszer visszahozása felé.
Az 1990-es évek óta Peking építette pozícióját Ázsiában, általában
gazdasági eszközökkel, amelyek elsőbbséget biztosítottak számára. 1494
Peking képes volt meggyőzni az ázsiai-csendes-óceáni államokat jóindulatú
szándékairól, amit legjobban a békés felemelkedés/fejlesztés szlogen
illusztrál.1495 A 2000-es évek vége és a 2010-es évek eleje óta azonban Kína
egyre magabiztosabbá vált, ami növekvő feszültségekhez vezetett, különösen
a Dél-kínai-tengeren, és az USA Ázsia felé fordulásához, valamint Kína
szomszédainak (Burma/Mianmar, Vietnam, Fülöp-szigetek, Indonézia)
fedezeti politikájához vezetett. Következésképpen Peking előző évtizedekben
elért eredményei részben megfordultak.1496 Mindazonáltal Kína továbbra is a
legjelentősebb ázsiai-csendes-óceáni ország marad, és Kína mint a
legnagyobb regionális hatalom felemelkedése a legfontosabb hosszú távú
politikai jelenséggé teszi az ázsiai-csendes-óceáni térségben.

1492 B. Lo, A kényelem tengelye..., 117. o. 1493 M.
Mancall, Kína a középpontban..., 3-38. o.
1494 D. Shambaugh, China Goes Global: The Partial Power, Oxford University Press pp.2013,

108-113.
1495 Teljes szöveg: Kína békés fejlődésének útja.... 1496
D. Shambaugh, China Goes Global..., pp. 113-114.
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Ennek fényében Oroszország, amely "Ázsiában van, de nem Ázsiából
való", jelentéktelenné halványul.1497 Oroszországot "Kína háttérbe szorította"
Ázsia-Pa- cificban.1498 A Szovjetunió bukása után Oroszország megszűnt
ázsiai hatalom lenni, és mivel soha nem volt fontos gazdasági szereplő
Ázsiában, befolyásolási módjai (például katonai pozíciója) tovább
csökkentek, sőt eltűntek. Az orosz pozíciót két okból hátráltatta: először is a
belpolitikai gyengeség és az, hogy nem tudott befektetéseket vonzani
Oroszország ázsiai részébe, másodszor pedig a régió szélesebb körű
külpolitikájának hiánya. Következésképpen Oroszország ázsiai-csendesóceáni térséggel való együttműködése főként a fegyvereladásokra
korlátozódott.
Az 1990-es években Oroszország nemcsak az USA, hanem Kína és Japán
mellett is másodlagos hatalommá vált. Ráadásul Moszkva hagyományosan
Ázsiát kevésbé fontos politikai vektornak tekintette, mint Európát, különösen
az 1990-es években: "Kozyrev kevés figyelmet fordított az ázsiai ügyekre, és
Ázsia szinte mindenhol háttérbe szorult. Ennek eredményeként nemcsak a
korábbi szovjet ideológiai, politikai és katonai szövetségesekkel, például
Vietnámmal vagy Észak-Koreával való kapcsolatok változtak meg alállásban, és jelentősen csökkentek terjedelmükben és intenzitásukban, hanem
még az 1950-es évek közepe óta Ázsia egyik legfontosabb politikai és
kereskedelmi partnerével, Indiával való kapcsolatok is hanyatlásnak
indultak".1499 Magát Oroszországot az 1990-es években Ázsiában európai
államnak, rosszabb esetben gyarmati államnak tekintették. 1500 Azzal, hogy
kereste a helyét Ázsiában, és a régi álmot, hogy szuperhatalom legyen,
Oroszország megpróbált egy olyan szerepet játszani, ami már nem
lehetséges; így regionális kívülállóvá vált.
Ez Jevgenyij Primakov kinevezése után kezdett megváltozni, aki a 6.
helyről a 3. helyre emelte az ázsiai-csendes-óceáni térség státuszát az orosz
külpolitikai koncepcióban. Moszkva a Nyugaton sikeres, kétoldalú alapon
történő szelektív elköteleződés módszereivel, valamint az ázsiai integrációs
gazdasági és biztonsági folyamatokhoz való csatlakozással próbálta javítani
pozícióját a térségben.1501 Kína kulcsszerepet játszott ebben a stratégiában: a
Kínával való privilegizált kapcsolatok célja az volt, hogy növeljék Moszkva
politikai befolyásolási lehetőségeit Ázsiában és azon túl. Kína választása
azonban nem egy kiszámított stratégia eredménye volt, hanem logikus
következménye a más országokkal való szorosabb együttműködés
kezdeményezésére vagy a régióra vonatkozó szélesebb körű politikai
stratégia megfogalmazására tett sikertelen kísérleteknek - az 1990-es években
"Kína volt Oroszország egyetlen valódi lehetősége az ázsiai
együttműködésre"1502, valamint "az USA-val szembeni orosz pozíció
megerősítésének tényezője".1503
1497 B. Lo, The Axis of Convenience..., p.
L57.1498. Buszynski, op. cit., 266. o.
1499 G. Chufrin, op. cit., 304. o.
S475.1500. Bieleń, op. cit., 304.

o.
1501 М. Л. Титаренко, Россия лицом к Азии [Oroszország arcát Ázsia felé fordítja], Москва
p1998,.
304.
1502 S. W. Garnett, op. cit., p. 6.
1503 M. G. Nosov, Russian-US Relations in Asia-Pacific, [in:] Russia and Asia..., 353. o.; S.
Bieleń, op. cit., 305. o.
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Így ismét megjelent a "nyugati tényező" az orosz politikában: Moszkva
ázsiai politikáját az európai ügyekben való marginalizálódás és az USA
globális dominanciájának ellensúlyozásaként értékelte. Ezt legjobban az
olyan kezdeményezések mutatták, mint Primakov elképzelése a MoszkvaPeking-Delhi háromszögről az amerikai befolyások ellensúlyozására. Akkor
azonban sem Kína, sem India nem lelkesedett ezért a javaslatért. Ráadásul
Kína az orosz tervekben arra szolgált, hogy segítsen növelni Oroszország
szerepét a regionális struktúrákban, mint például az APEC, az ASEAN vagy
az ASEM. Bár Kína valóban támogatta Oroszországnak az APEC-be (1998)
és az ASEAN regionális fórumába (1996) való felvételét (Oroszországot csak
2010-ben vették fel az ASEM-be), amikor konkrét, valós támogatásról volt
szó az ázsiai orosz gyenge pozíciók megerősítése érdekében, Kína keveset
tett. Az orosz-kínai közeledés nem lett "távol-keleti Rapallo".1504 Kína
számára Oroszország az ázsiai-csendes-óceáni térségben csak mint a
térségbeli egyensúly fenntartásának eleme és az amerikai tényező ellensúlya
számított, de a valódi kínai és orosz érdekek a térségben ellentétesek voltak.
A Koreai-félszigeti konfliktus elkerülésének reményét leszámítva Kína és
Oroszország számára kevés közös volt Kelet-Ázsiában. Kína nem vált
Oroszország "ajtóőrévé" Ázsiában: egy olyan országgá, amely segít
Moszkvának visszaszerezni hatalmi pozícióját a régióban. Kína keveset tett
azért, hogy segítse Oroszországot Ázsiában: Pekingnek egyszerűen nem
voltak érdekei ebben a forgatókönyvben.1505 Peking "nem akarja
"megosztani" Oroszországot másokkal" - orosz erőforrásokat akar, nem pedig
segíteni Oroszország (újra)belépését az ázsiai-csendes-óceáni térségbe.1506

2.

Tajvan

Tajvan egy másik kérdés, amelyet le kell írni, de nehéz rendezetten
elhelyezni e könyv szerkezetében; ezért itt egy kicsit külön lesz róla szó. A
lázadó sziget mindig is sebezhető pont volt Bei- jing számára: A tajvani
kérdés Peking számára központi és alapvető bel- és külpolitikai hivatkozási
pont, miközben Tajvan függetlenségének kikiáltásának megakadályozása
továbbra is elsődleges prioritás. Peking igyekszik elszigetelni Tajvant, és
minden partnerétől alapvető követelmény teljesítését követeli: az "egy Kína"
politika1507 elfogadását. Oroszország sem volt ebben másként, bár kezdetben
jelentős repedés volt.
Jelcin új kormánya kezdetben szkeptikus volt Kínával szemben. Tajvant
viszont egyes orosz politikusok haladó, demokratikus országnak tekintették.
A tajvaniak felismerték a lehetőséget és
1504 J. W. Garner, A Far Eastern Rapallo: The post cold-war Russian-Chinese strategic partnership, "Проблемы Далнего Востока" 1998, № 1, pp. 53-62.
1505 L. Buszynski, op. cit., p. 269.
1506 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 120.
1507 Wang Jisi, Kína változó szerepe Ázsiában, [in]: The Rise of China and a Changing East Asian
Order, szerk. Kokubun Ryosei, Wang Jisi, Tokió 2004, pp. 3-21.
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lobbizni kezdett az elismerésért. Támogató szövetségest nyertek - Oleg
Lobovot, Jelcin régi barátját. Lobov kihasználta az újonnan létrejött államban
uralkodó strukturális káoszt, valamint régi ismeretségét Jelcinnel. 21992
szeptemberében Lobov megszerezte a - nem egészen tudatos - Jelcintől a
hozzájárulását a Moszkva-Tajpej Gazdasági és Kulturális Együttműködési
Koordinációs Bizottság felállításához, amelyet Tajpej finanszírozott,
diplomáciai státusszal, orosz köztisztviselőkkel és vízumkiadási joggal. 1508
Peking reakciója túlzottan kemény volt: A kínaiak az orosz-kínai
csúcstalálkozó lefújásával fenyegettek. Ez arra kényszerítette Jelcint, hogy
szeptember 15-én kihirdessen egy rendeletet, amelyben megerősítette az "egy
Kína politikát".1509 Ez ellen- tervezte Lobov terveit - ekkor már félhivatalos
látogatást tett Tajvanon. A kudarc ellenére Lobov nem adta meg magát, és
folytatta a lob- bájt Tajpej felé. 1993 júniusában sikerült megnyitnia
Moszkvában a Moszkva-Tajpej Gazdasági és Kulturális Együttműködési
Koordinációs Bizottságot, és Jelcin felkérte őt a tajpeji orosz iroda
vezetőjének.1510 Időközben azonban az oroszok megismerték a kínai
játékszabályokat, és megértették, hogy nem érdemes feláldozni a Nagy
Sárkánnyal való kapcsolatokat a Kis Sárkánnyal való kapcsolatokért. 1511
Elhalasztották a tajpeji iroda megnyitását, és elkezdték elszigetelni a
moszkvai irodát.1512 E késedelmek miatt a tajpeji orosz irodát csak
decemberben nyitották meg, 1996,ami egyértelmű jele volt az orosz napirend
megváltozásának. Az 1990-es évek közepén Oroszország és Kína végül
kidolgozott egy íratlan megállapodást Tajvan kérdésében: Oroszország nem
tesz lépéseket Tajvan elismerése érdekében, míg Kína nem ellenzi a nem
hivatalos és gazdasági kapcsolatok fejlesztését.1513
Az 1990-es évek közepén Tajvan extravagáns szövetségesre talált
Oroszországban - Vladimir Zsirinovszkij, az LDPR vezetője. Zsirinovszkij néhányszor
megpróbálta felvetni a tajvani kérdést, de nem tudni, hogy ez valódi politikai
lépés volt-e, vagy csak egy újabb nyilvános show. Az utóbbi a valószínűbb,
és végül is ez lett a vége.1514 Közben a hivatalos orosz politika egyre inkább
Kína-barát lett. Jelcin 1998 novemberében bejelentette a "négy nem" politikát
Tajvannal szemben.1515 Ezzel párhuzamosan teljes Peking-barát fordulat
következett be.
1508 А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает..., p. 431.
1509 Указ Президента РФ об отношениях между Российской Федерацией и Тайванем (FR
elnöki rendelete a Tajvannal való kapcsolatokról),Kremlin.ru, 1992.09.15.
1510 S. Rigger, A tajvani kérdés és a kínai-orosz stratégiai partnerség. The View from Beijing,
[w:] The Future of China-Russia..., 314. o.
1511 C. Tubilewicz, A kis sárkány és a medve: Orosz-Tajvani kapcsolatok a hidegháború utáni
időszakban, "Russian Review", 61. szám, 4/2002, 282. o.
1512 J. L. Wilson, China, Russia..., 296. o.
1513 А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает..., p.
Ibid463.1514., p. 454.
1515 Nem a "két Kínára" vagy az "egy Kína és egy Tajvan"-ra; nem Tajvan függetlenségére;
nem Tajvan nemzetközi szervezetbe való belépésére államnév alatt; nem a Tajvannak
történő fegyvereladásra, Российско-китайские kapcsolatok на пороге XXI века

(Совместное заявление по итогам российско-китайской встречи на высшем szinten,
[Orosz-kínai kapcsolatok
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egyenlő orosz-tajvani csalódás. Tajpej megértette, hogy nincs esélye az orosz
elismerésre, és elvesztette érdeklődését a Moszkvával való gazdasági
együttműködés iránt. Oroszország a maga részéről képtelen volt kedvező
feltételeket teremteni a tajvani befektetések számára.1516
A DPP 2000-es választási győzelme után Tajvan Kína rögeszméjévé vált.
Oroszország levonta a következtetéseket az előző évtizedből, és támogatta
Bei- jing álláspontját; az orosz elit egyetértett abban, hogy a tajvani kérdést
"domináns kínai családi viszály"-nak tekintsék.1517 Moszkva támogatta
Pekinget a 2001-es szerződésben 1518és a 2005-ös szekcióellenes törvény
elismerésével: "a Moszkva és Peking közötti "Under- standing" azt jelenti,
hogy Oroszország nem tenne semmilyen jelentős lépést a Tajvannal való
kapcsolatok fejlesztése felé Bei- jing beleegyezése nélkül".1519 A 2000-es
években az olyan személyek, mint Oleg Lobov befolyása csökkent; miközben
a kereskedelem intenzívebbé vált (bár látványos eredmények nélkül); a DDP
néhány próbálkozása ellenére nem történt áttörés az orosz- tajvani
kapcsolatokban; azok csak a KMT 2009-es hatalomra kerülése után javultak,
mivel csökkentette a Tajvani-szoros feletti politikai légkört.1520 Tajvan, az
Oroszországgal fenntartott kisebb kapcsolatok ellenére, finom, bár közvetett
szerepet játszik a kínai-orosz kapcsolatokban. Amíg a sziget független, addig
Oroszország teljesen biztonságban érzi magát Kínától, és továbbra is adhat el
neki fegyvereket.1521 Moszkva nagyon jól tudja, hogy Peking első számú
célja Tajvan visszaszerzése. Addig sem valós, sem potenciális kísérletek nem
fogják megkérdőjelezni Oroszország szovjet fennhatóságát az orosz TávolKelet felett.

3. Kína-Oroszország kétértelműség az ázsiai-csendes-óceáni
térségben
Putyin 2000-ben kezdődött első hivatali ideje óta az orosz külpolitikát
érezhető "ázsiaiasodás" jellemzi - szorosabb kapcsolatokat ápol Kínával,
Japánnal, Észak- és Dél-Koreával, valamint Vietnammal. A Kreml vissza
akart térni az előző évtizedben elhanyagolt régióba. Moszkva "tőkét akart
kovácsolni abból, hogy egyetlen állam sem tekintette Oroszországot
potenciális fenyegetésnek" - sikeresen- teljes mértékben kiépítette "a politikai
és diplomáciai kapcsolatok hálózatát az összes

a 21. század fordulóján, közös nyilatkozat a magas szintű orosz-kínai találkozót követően])
[in:] Сборник российско-китайских договоров 1949-1999... p. 453-457.
1516 А. B. Лукин, Китай:медьведь наблюдает..., p.
Ibid466.1517., p. 467.
1518 Cikk Договор 5,о добрососедстве...
1519 А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает..., , p. 467.
1520 А.В. Иванов, Без политики. Отношения России с Тайванем, Гонконгом и Макао
[Politika nélkül. Oroszország kapcsolatai Tajvannal, Hongkonggal és Makaóval], [in:]
Россия и Китай: четыре века взаимодействия..., pp. 550-567.

1521 J. L. Wilson, Oroszország, Kína..., 40. o.3.
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releváns szereplők", valamint a régió multilaterális szervezeteinek és
fórumainak (APEC, EAS) tagországává vált. 1522 Mindezeknek köszönhetően
"a sokoldalú külpolitika szlogenje valódi tartalmat nyert". 1523 Ehhez párosult
a remény, hogy befektetéseket vonzanak az orosz Távol-Keletre és
integrálják ezt a régiót Ázsia dinamizmusába. Mindazonáltal, ezen
erőfeszítések ellenére "az orosz külpolitika földrajzi egyensúlya továbbra is
megfoghatatlan"; az ázsiai nagyhatalmakkal való kapcsolatok az elmúlt
években kétségtelenül nőttek, de nagyon alacsony bázisról, és Ázsia - az
Oroszország külpolitikájának átorientálására tett ambiciózus kísérletek,
például a "keleti fordulat" ellenére - még mindig nem a Kreml legfőbb
prioritása. 1524Ami Oroszország Kínához való közeledését illeti, miután a
2000-es években többször is megpróbálták ellensúlyozni Peking befolyását,
Moszkva 2014 után végül feladta, és úgy döntött, hogy Kínával szövetkezik.
Putyin első elnöki ciklusának kezdetétől fogva Moszkva felismerte, hogy
Kína a kulcsa az ázsiai játékba való visszatérésnek. A Kreml felismerte, hogy
Kína nélkül a nagyhatalmi státusz visszaszerzése lehetetlen Oroszország
számára. Másrészt az orosz döntéshozók attól tartottak, hogy ha Kína egyszer
vezető hatalommá válik, akkor már nem lesz olyan visszafogott. 1525 Az orosz
Távol-Kelettel kapcsolatos aggodalmaktól eltekintve, a politikailag domináns
Kína alááshatja az aktívabb szerepvállalásra irányuló orosz törekvéseket - ez
tette Moszkvát kétértelművé Pekinggel szemben az ázsiai-csendes-óceáni
térséggel kapcsolatos kapcsolatokban; egyetértés volt abban, hogy
Oroszországnak Kínán túlra kell tekintenie ahhoz, hogy Ázsiában sikeres
legyen.1526 Erre a felfogásra alapozva "az orosz elit konszenzust alakított ki
Oroszországnak a kelet-ázsiai rendben elfoglalt helyét illetően: politikailag
mint Kína és az USA közötti egyensúlyozó erő; gazdaságilag mint
energiahordozó és fegyverellátó; valamint mint közlekedési kapcsolat KeletÁzsia és Európa között".1527
Kína erre higgadtan reagált: Peking teljesen tisztában volt az orosz
tervekkel, de úgy döntött, hogy szemet huny a dolog felett. Kína pontosan
tudja, hogy "ha van egy terület, ahol az ázsiai nagyhatalmak (...)
egyetértenek, az az, hogy a térségnek nincs szüksége egy olyan állam további
bonyodalmára, amelynek jogosultságérzete jóval meghaladja valós
hozzájárulását".1528 Kína azért nem támogatja Oroszország as- pirációját,
mert egyrészt ez ellentétes a kínai érdekekkel, másrészt pedig ez rontaná a
Dél-kínai-tengerrel kapcsolatos viták után már megkérdőjelezett, sérülékeny
képet egy olyan országról, amely tiszteletben tartja a korlátokat, egy olyan
országról, amely "felelős érdekelt fél" és a nemzetközi kapcsolatok felelős
alanya.
1522 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p.
B102.1523. Lo, The Axis of Convenience..., pp. 115-116.
1524 Ibid., 115-116. o.
1525 Ю. М. Галенович, Россия-Китай-Америка. От сотрудничества к harmonнии интересов? [Oroszország-Kína-USA. A versengéstől az érdekek harmóniájáig?], Moсква
pp2006,. 269-302.
1526 B. Lo, The Axis of Convenience..., p. 118-120; Idem, The New World Disorder..., p.

M143.1527. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 102.
1528 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 128.
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jog (Oroszország nem az). Végül aláásná a kínai külpolitika alapvető
koncepcióját - a kölcsönös előnyöket (milyen előnyökhöz jutna Bei- jing, ha
Oroszország jobban részt venne az ázsiai-csendes-óceáni térségben?).
Ugyanakkor Kína nem versenyez Oroszországgal az ázsiai-csendes-óceáni
térségben, mivel más súlycsoportban vannak. A kínaiak nyugodt kivárási és a
lehető legnagyobb előnyök elérésére irányuló politikát folytatnak, mert
tudják, hogy "Oroszország re- mains gyenge játékos a térségben, kevés
baráttal", és nem fenyegeti a kínai érdekeket.1529 Moszkva azonban nem akart
beletörődni ebbe a helyzetbe, és a 2000-es években egy sor kísérletbe kezdett,
hogy felértékelje pozícióját és csökkentse a Kínától való túlzott függőségét.

4.

Oroszország egyensúlyozási kísérletei

Oroszország többféle módon próbált kitörni az elszigeteltségből - és a
Kínától való túlzott függőségből -. Az egyik az ázsiai regionális multilaterális
struktúrákban való részvétel volt.1530 Saját marginalizálódásának tudatában és
annak szükségessége, hogy megszabaduljon az Ázsiát csak a geopolitikai
játszmák eszközének tekintő ország képétől, arra késztette Oroszországot,
hogy felfüggessze a kétoldalú kapcsolatok túlsúlyára jellemző politikáját.
Moszkva megpróbált csatlakozni a regionális integrációs folyamatokhoz. 1531
Putyin 2015-ig szinte az összes jelentős ázsiai multilaterális csúcstalálkozón
részt vett (ASEAN, APEC, ASEM, EAS; később, 2015 után elvesztette a
kedvét... hogy 2016 májusában visszanyerje, amikor az első OroszországASEAN csúcstalálkozó házigazdája volt), és a legtöbb ázsiai-csendes-óceáni
országot meglátogatta; Moszkva 2012-ben megszervezte az APEC-csúcsot,
és magas rangú képviselőit kezdte el küldeni olyan befolyásos fórumokra,
mint a Shangri-La párbeszéd. Moszkva ázsiai szervezet iránti érdeklődését a
térségben üdvözölték - például az EAS-ba szóló meghívást "Kína
felemelkedésével szembeni implicit ellensúlyozásként" értelmezték. 1532
Oroszország még arról is megpróbált meggyőzni másokat, hogy osztja az
"ázsiai utat1533" - amely a békés egymás mellett élés öt alapelvére épül, és a
pragmatizmusra, a gyakorlati ügyekre, a diszkrécióra, a konszenzusépítésre
és a nem konfrontatív hozzáállásra helyezi a hangsúlyt.
Ezen intézkedések ellenére Oroszország ellentmondásos jelzéseket
küldött, miközben a nyilatkozatok nem illeszkednek a politikai gyakorlathoz.
A legjobb példa erre a Kínának történő fegyvereladás volt. Moszkva békés
megközelítést hirdet, ugyanakkor elad
fegyvereket Pekingnek, ami "nem illik bele az azon törekvéseibe, hogy magát
úgy tüntesse fel, mintha
1529 Ibid., p. 131.
1530 J. L. Wilson, op. cit., p. 56.
1531 М. Титаренко, Геополитическое..., p. 409.
1532 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 104.
1533 Természetesen maga az "ázsiai út" fogalma homályos, nem konkrét, gyakran közhelyként
használják, és potenciálisan ellentmondásos, tekintettel az "ázsiai értékek" történetére

(amelyekről kiderült, hogy konzervatív európai vagy egyetemes értékek); ennek ellenére,
minden fenntartással használom ezt a kifejezést az "ASEAN út" értelmében.
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az ázsiai-csendes-óceáni térség jó polgára."1534 A csendes-óceáni ázsiaiak
nem értik ezt a megközelítést: "Mi volt ennek az oka, tűnődött az indiai: az
oroszok vakok, ostobák, vagy túlságosan megszállottak az Egyesült
Államokkal szemben?"1535. Ráadásul az oroszok nem tudták leplezni
távolságtartásukat a regionális fórumoktól: ezeket az összejöveteleket a nagy
szereplőkkel (USA, Kína) való kétoldalú találkozókra vagy a beruházásokért
való lobbizásra használták fel; következésképpen a pánregionális af- fórumok
iránti érdeklődésük "felszínes" volt, és a hozzájárulásuk "tartalmatlan": pl.
Putyin "a 2013-as APEC-csúcsot Balin nem arra használta fel, hogy
részletezze, mit tehet Oroszország az ázsiai-csendes-óceáni térségért, hanem
arra, hogy az orosz Távol-Keletre irányuló külső befektetéseket
horgásszon".1536 Végül a grúz és ukrán válság orosz megoldása csapást mért
azokra a kísérletekre, amelyek egy "békés, ázsiai értékeket osztó ország"
képének kiépítésére irányultak. Nem sok köze volt az "ázsiai úthoz" valószínűleg e filozófia minden fontos meta-elvét megszegte, mint például a
területi integritás, a szuverenitás, a meg nem támadás, a belügyekbe való be
nem avatkozás, a viták békés rendezése, a külföldi beavatkozástól való
mentesség vagy az erőszak alkalmazásáról való lemondás.
Ami még rosszabb, Oroszország többnyire csak szavakra szorítkozott.
Moszkva a multilaterális szervezetben "alig volt aktív" - "nem hozott friss
ötleteket, és nem is
Moszkva regionális terveinek megvalósítását előremozdítani", az ázsiaicsendes-óceáni térségben a központi kérdés, a dél-kínai-tengeri viták is távol
maradtak (később pedig Kína felé hajolt); így "Oroszország mérlege a
multilaterális öko- nomikus együttműködésben ugyancsak korlátozott (...)
Moszkva kudarcai mögött az áll, hogy nincs életképes gazdasági ajánlat".1537
Moszkva hagyományos eszközeivel: az energiával akarta csökkenteni Kínától
való függőségét és javítani Pekinggel szembeni alkupozícióját. Kezdetben ez
bizonyos mértékig működött is: Dél-Korea és Japán a Szahalin-2-ből
származó orosz cseppfolyósított földgáz, valamint az olaj jelentős vásárlóivá
váltak (Japán az ESPO terminálból is vásárolt); Japán megállapodott
Oroszországgal a Vlagyivosztokba tervezett LNG-üzemből történő
szállításokról. Azonban "ezek a tervek nem lendítették fel a Japánnal való
energetikai együttműködést olyan mértékben, amely kiegyensúlyozná
Oroszország és Kína energetikai kapcsolatait", ráadásul Oroszországnak nem
sikerült meggyőznie Japánt, hogy fektessen be a szibériai és az orosz távolkeleti erőforrások feltárásába.1538 Az ukrán válsággal és annak
következményeivel a Japánnal való szorosabb együttműködésre vonatkozó
remények szertefoszlottak, amit a legjobban a vlagyivosztoki LNG-üzem
építésének elhalasztása jelképezett. Oroszország felismerte, hogy Kelet-Ázsia
nem fogja leváltani Kínát, mint fő energiaügyfelet, és 2014 után úgy döntött,
hogy Kínához bandukol. Ez a Kínához való túl szoros közeledés után
2014azonban más ázsiai országokban nem talált kedvező fogadtatásra

1534 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. Д126.1535.
Тренин, Верные друзья? ...

1536 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., p.
M160.1537. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 105.
1538 Ibid., p. 105.
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("egy kísértet kísért Ázsiában - a kínai-orosz összejátszás kísértete")1539, ami
tovább csökkentette Oroszország ázsiai-csendes-óceáni pozícióját.
Oroszország másik kísérlete Kína ellensúlyozására a 2000-es években az
volt, hogy hallgatólagosan elfogadta az USA szerepét a régióban. E narratíva
szerint "bármennyire is szeretné a Kreml kikezdeni az amerikai dominanciát,
valójában nem akar Kína junior partnerévé válni. Washingtonnal
szembeszállni egy dolog; elfogadni egy junior pozíciót Pekinggel szemben
egészen más".1540 Az a felfogás azonban, hogy az amerikai jelenlét előnyös
lehet, sosem volt domináns - ezt az aggodalmak támadták meg, hogy az
amerikai jelenlét blokkolja Oroszország lehetőségeit a biztonsági szférában.
A 2010-es években az utóbbi felfogás érvényesült a Kreml döntéshozóinak
gondolkodásában, ami a Pekinggel való növekvő együttműködéshez vezetett
- ami viszont csökkentette az itteni kínai függőség csökkentésének esélyeit.
Moszkva, annak ellenére, hogy potenciálisan képes volt befolyásolni a térség
biztonságpolitikáját, nem rendelkezett világos elképzeléssel a saját
jelenlétéről. Következésképpen politikája "kiszámíthatatlan volt", és "nem
rendelkezett világos stratégiával", így "ingadozott a Kína felemelkedése
elleni fedezés és az USA álláspontjával való szembeszegülés között".1541
Végül az ukrán válság csökkentette az orosz katonai bázisok térségbeli
létesítésének esélyeit, mivel az ázsiai-csendes-óceáni országok többsége
katonai téren USA-párti, és nem haragíthatja magára Washingtont azzal,
hogy oroszokat enged be, legalábbis egyelőre.
Ezért a "Kínán túli" orosz szerepvállalás az ázsiai-csendes-óceáni
térségben a biztonság területén gyakorlatilag a Japánnal való rövid életű
próbálkozásokra korlátozódott (lásd:
alább), és fegyvereket ad el Vietnamnak és Indiának. A szovjet időkben
Hanoi hagyományos egyensúlyozója volt Kínának Kelet-Ázsiában, és a
kétoldalú kapcsolatok 1990-es évekbeli visszaesése ellenére (Oroszország
kivonult a Cam Ranh-öbölből, ami 2002-ben tetőzött), a 2000-es évek elején
a kapcsolatok megélénkültek - Hanoi és Moszkva stratégiai partnerséget
hozott létre,2001 amelyet 2012-ben "átfogó stratégiai partnerséggé"
emeltek.1542 A 2000-es években a kapcsolatok a fegyvereladásoknak és az
energetikai együttműködésnek köszönhetően intenzívebbé váltak. Az oroszvietnami kapcsolatokat úgy értelmezték, mint a kelet-ázsiai dominanciával
szembeni orosz ellenállás módját; sajnos a Moszkva-Hanoi közeledésnek
megvoltak a maga korlátai - Moszkva elhatárolódott a dél-kínai-tengeri
vitatott szigetek miatti kínai-vietnami feszültségektől, míg Hanoi még mindig
nem egyezett bele az orosz flotta Cam Ranh-öbölbe való visszatérésébe (és a
jelenlegi geopolitikai helyzetet tekintve nem is valószínű, hogy ez meg fog
történni).

1539 Akio Kawato, op. cit.
1540 Д. Тренин, Верные друзья? ....
1541 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., p. 107.
1542 Декларация о strategческом partnerség között Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам [Nyilatkozat az RF és a Vietnami Szocialista

Köztársaság közötti stratégiai partnerségről], Kreml.Ru, 28.02.2001; Совместное
nyilatkozat облении укреплении kapcsolatok átfogóщего stratégiai partnerség
Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам [Joint Communique on Upgrading the All-Encompassing Strategic Partnership Between RF and Socialist
Republic of Vietnam], Kreml. Ru, 2012.07.27.
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litikai körülmények között); mindez megmutatta az Oroszország-Vi- etnam
együttműködés strukturális korlátait.1543 Emellett, hogy nyersen
fogalmazzunk, Vietnam nincs abban a kategóriában, mint Kína, hogy valódi
egyensúlyozó opció legyen; ugyanez mondható el más délkelet-ázsiai
államokról (Malajzia, Burma/Mianmar és Indonézia: az orosz fegyverek
fontos címzettjei); Délkelet-Ázsia továbbra is az orosz külpolitika hátországa
marad.1544
India más tészta. India mindig is Oroszország hagyományos ázsiai
szövetségese, "stratégiai partnere", sőt "különösen privilegizált stratégiai
partnere" volt.1545 Oroszországnak sok közös vonása van Indiával hagyományos szoros kapcsolatok a katonai kapcsolatokban; közös nézetek az
ENSZ Biztonsági Tanácsának reformjairól, az afganisztáni helyzetről vagy
India SCO-ban való jelenlétére irányuló törekvéséről. Kezdetben, a
Szovjetunió bukása után Moszkva elhatárolódott Delhitől, de már 1993-ban
visszatért a realizmus.1546 Ennek ellenére mindkét fél nem tekintette egymást
a legfontosabb partnernek. Indiának fontosak voltak a kapcsolatok
Oroszországgal - a fő fegyverszállítójával -, de ezen kívül semmi más nem
valósult meg. Delhi még csak nem is értesítette Moszkvát az 1998-ban
tervezett nukleáris kísérletéről. Ez az elégedetlenség (és India-Kína
kényelmetlen re- lációi) magyarázza Primakov "stratégiai háromszögének"
Moszkva-Delhi-Peking kudarcát az 1990-es években 1547- ez az elképzelés a
következő évtizedben újraéledt, de még mindig nem nyert nagy erőt - "alig
vált többé, mint a nemzetközi helyzetről szóló udvarias véleménycserék
fóruma".1548 Az 1990-es évek során az orosz-indiai-kínai kapcsolatok fő
jellemzője az orosz fegyvereladások voltak - Moszkva együttműködése
Delhivel tovább ment, mint Pekinggel (újabb fegyverek, technológia
transzfer), ami frusztrálta Kínát.1549 A 2000-es évektől kezdve az orosz-indiai
kapcsolatok politikai szinten (sokkal több kon- takció) és gazdasági szinten is
intenzívebbé váltak: nőtt a kereskedelmi volumen (együttműködés az olaj, a
gáz és az orosz lelőhelyek kiaknázása indiai vállalatok által, valamint a
polgári atomenergia - Kudankulam erőmű), bár a kétoldalú kereskedelem
továbbra is alacsony. Így a fegyvereladások továbbra is a kétoldalú
kapcsolatok legfontosabb részét képezik. Ennek az együttműködésnek a
mértéke jelentősen meghaladta a Pekinggel1550 való együttműködést, bár a
2000-es évek végén lelassult. Ez, a korlátozott politikai együttműködéssel
együtt, lehetetlenné tette, hogy Oroszország India révén ellensúlyozza Kínát,
arról nem is beszélve, hogy Újdelhi inkább az USA-val való gazdasági
együttműködésben érdekelt, mint az USA-val való
1543 M. Kaczmarski, Oroszország és Kína kapcsolatai...,
104. o. 1544 B. Lo, Russia and the New World Disorder...,
157. o.
1545 Deklaráció о strategческом partnerség között Российской Федерацией и Рес- публикой
Индией [Nyilatkozat az RF és az Indiai Köztársaság közötti stratégiai partnerségről]
"Независимая газета", 05. 05.10.2000; W. Rodkiewicz, A kelet felé fordulás..., 20. o.
1546 Договор о дружбе и сотрудничестве между российской федерацией и республикой
индией [Orosz Föderáció és az Indiai Köztársaság barátsági és együttműködési
szerződése], Mid.ru, 28.01.1993.

1547 D. Trenin, The China Factor ..., p. 53.
1548 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., 155. o.
1549 G. Chuffrin, op. cit., 482. o.; L. Buszynski, Overshadowed by China..., p.
L280.1550. Buszynski, op. cit., 280. o.
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Oroszország. Továbbá, Új-Delhi "idegenkedik a geopolitikai játszmáktól" és
az USA-ellenes szövetségek kialakításától, az Oroszország és India közötti
normatív rokonszenv hiánya, a közelmúltbeli orosz-pakisztáni közeledés és a
kétoldalú napirend tartalmi hiányosságai mind-mind "viszonylag stabil és
problémamentes,
de
dinamikátlan"
orosz-indiai
kapcsolatokat
eredményeznek.1551 A tálibokkal szembeni orosz politikával kapcsolatos
közelmúltbeli problémák és az orosz hajlandóság a Kína-Pakisztán
folyosóban való részvételre (India által követelt, Pakisztán által ellenőrzött
Kasmír részén keresztül) nagyon jól 1552megmutatta a korlátokat. Így India
sem válhatott Oroszország kiegyensúlyozójává az ázsiai-csendes-óceáni
térségben. Erre a szerepre azonban egy másik ország alkalmasabb volt: Japán.

5.Japán mint kiegyensúlyozó
Oroszország Japánnal fenntartott kapcsolatai világosan megmutatták, hogy
Moszkva kész volt feláldozni a Kínával való együttműködést, ha jobb
lehetőség kínálkozik. Így az orosz-japán kapcsolatok az 1990-es, a 2000-es és
a 2010-es években szinuszosodtak. Tokió továbbra is kulcsszerepet játszik
Oroszország azon reményeiben, hogy visszatérjen "az ázsiai játékba": "Japán
nyilvánvaló jelölt arra, hogy stratégiai part- ner legyen. Egy orosz-japán
közeledés, bár nem feltétlenül Peking ex- pense, kevésbé tenné függővé
Oroszországot Kínától".1553 Japán tehát tökéletes egyensúlyozó Oroszország
számára az ázsiai-csendes-óceáni térségben: "egy ilyen egyensúly
nagymértékben csökkentené a kínai agresszió lehetőségét az orosz TávolKelettel szemben (...) Oroszországnak lehetőséget adhatna arra, hogy
"lengőhatalomként" lépjen fel Kelet-Ázsiában".1554 Az 1990-es években az
orosz elitben sokak, főként a reformerek számára Japán volt a legmegfelelőbb
partner az ázsiai-csendes-óceáni1555 térségben, és a Kreml remélte, hogy a
"párhuzamos kerekeket" (a területi kérdést és a gazdasági együttműködést)
"egyszerre, de külön-külön" fogják megvitatni, ami "úgy tűnt, előrevivő utat
kínál".1556 Ráadásul az 1990-es években az orosz Távol-Kelet elitje és népe
Japán, nem pedig Kína felé orientálódott.1557 A Kelet-Ázsiával való
kapcsolatok megújítására irányuló orosz reményekben továbbra is Japán, nem
pedig Kína volt a kulcs. Moszkva arról álmodott, hogy Japán Ázsiában azzá
válik, ami Németország volt Oroszország számára Európában. 1558

1551 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., 155. o.
1552 Мы пришли к вам с Кашмиром, Стратегическое партнерство России и India
подверглось испытанию [Kasmírral jöttünk hozzátok. Oroszország és India stratégiai
partnersége kérdéses], Kommersant.Ru, 2017.01.10.
1553 Д. Тренин, Верные друзья? ...
1554 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 121.
1555 N. Kuhrt, Oroszország politikája Kínával és Japánnal szemben: London, Routledge 2011, 60100. o.
1556 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., 150. o.
1557 А. В. Лукин, Китай: медьведь наблюдает..., pp. 312-318.

1558 D.Trenin, Megmenekül-e Japán és Oroszország az új hidegháborútól? Carnegie Moszkva,
24.04.2014
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1991 után a Moszkva-Tokió kapcsolatok kezdetben a hidegnél is
rosszabbak voltak. A japánok továbbra is fenyegetésnek tekintették
Oroszországot, és követelték, hogy adja vissza mind a négy Kuril-szigetet. Ez
elvetette a kompromisszum minden lehetőségét (Jelcin láthatóan hajlamos
volt erre). Ráadásul Tokió határozottan tiltakozott az ellen, hogy
Oroszországot felvegyék a G7-be. A kapcsolatok a legalacsonyabb szintre a
Jelcin 1992 őszi tokiói látogatásának meghiúsulása után kerültek. Az oroszjapán kapcsolatok 1997-ig patthelyzetben maradtak. Csak a Moszkva-Peking
közeledés késztette Tokiót a Moszkvával való kapcsolatok javítására és az
"Oroszország-politika" módosítására. Ryutaro Hashimoto miniszterelnök
alatt, aki kétszer találkozott Jelcinnel "no ties" találkozókon (1998
novemberében és1997 áprilisában), Tokió új megközelítést kezdett. Kész volt
befektetni az orosz Távol-Keleten a Kuril-szigetek visszaadása előtt, és
visszavonta vétóját Jelcin jelenlétével szemben a G7-ek találkozóján.
Oroszország viszont támogatta az új japán-amerikai megállapodást. Ez
frusztrálta Kínát, amely a szomszédai által történő bekerítés lehetőségére
érzékenyen reagált.1559 Az orosz-japán enyhülés csúcspontja 1998
novemberében következett be, amikor Jelcin és az új japán miniszterelnök,
Keizo Obuchi aláírta az Oroszország és Japán közötti "kreatív
partnerséget".1560 Ennek ellenére a hosszú távú orosz-japán kapcsolatok nem
valósultak meg, főként strukturális okok miatt, mint például az orosz
gazdaság krónikus gyengesége, amelyet az 1998-as gazdasági válság még
tovább súlyosbított: "nem a politikai akadály (Kuril-szigetek), hanem inkább
a japán üzletemberek általános felfogása, hogy Oroszország egy frusztráló,
barátságtalan és általában véve kilátástalan befektetési helyszín, amely nem
tette lehetővé a japán tőke beáramlását" 1561(ez a felfogás a mai napig
fennáll).1562 A Japánhoz fűződő kapcsolatokból származó előnyök csak akkor
érvényesülnének teljes mértékben, "ha az orosz gazdaság nyitottabbá,
rendezettebbé és kiszámíthatóbbá válik; Kínának viszont nincs szüksége
ilyen változásokra".1563 Ezért nem jött létre az orosz-japán áttörés az 1990-es
években.
Putyin elnökké válása után megpróbálta fejleszteni a kapcsolatokat Japánnal
a kereskedelmi volumen jelentős bővítésével és Kína befolyásának
kiegyensúlyozásával az ESPO gázvezetékkel - azt remélte, hogy a Japán és
Kína közötti kínai-japán verseny az orosz erőforrásokért semlegesíti őket, és
lehetővé teszi, hogy Oroszország "erőforrás-versenyben" kijátssza őket
egymás ellen.1564 Putyin fő célja az volt, hogy orosz feltételek mellett
normalizálja a kapcsolatokat Japánnal. Ennek alapja "a 'stratégiai türelem'
módszere", a remény, "hogy Tokió előbb-utóbb
1559 H. Gelman, The Changing Asia Area, [in:] Rapprochement or Rivalry..., p. 424.
1560 Moszkvai Nyilatkozat a kreatív partnerség létrehozásáról Japán és az Orosz Föderáció
között, Japán Külügyminisztériuma, 1998, XI. 13.; Tsuyoshi Haseg- awa, Russo-Japanese
relations and the security of North-East Asia in the 21 century, [in:] Russia and Asia...,
318. o.; G. Chuffrin, op. cit., 484. o.; G. Chuffrin, op. cit., 484. o.
1561 H. Gelman, 418. o.
1562 A. Габуев, Вернуть нельзя сотрудничать... ; Results of JETRO's 2015 Survey on Business Conditions of Japanese Companies in Russia, Jetro.Go.Jp, 21.12.2015.

1563 S. W. Garnett, op. cit., p. 29.
1564 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 121.
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vagy később készek lesznek elfogadni a kompromisszumot" az orosz
feltételekkel (a Kuril-szigetekkel kapcsolatban) és növelni Japán gazdasági
szerepvállalását Oroszországban.1565 A Kreml "abból indul ki, hogy Tokióval
szemben (...) minden ütőkártya az övé, és "nem érzi magát különösebb
nyomás alatt, hogy feladja a kitagadott szigeteket". 1566 A Kuril-szigetek
(összes) visszaadása egyszerűen nem férne bele Putyin elképzelésébe
Oroszország nagyhatalmi státuszának újjáépítéséről. Következésképpen
álláspontja Jelcinhez képest megkeményedett. Putyin csak Shikotan és
Khabomai-t ajánlotta fel, ami elfogadhatatlan volt Tokió számára (amely
belpolitikai problémák sorozatán ment keresztül: gyenge és rövid ideig
regnáló miniszterelnökök sora). A két fél 2006-ra patthelyzetbe került, amely
egészen 2012-ig elhúzódott. Miután a japán parlament 2009-ben
kinyilvánította az összes Kuril-szigetek feletti szuverenitást, és Medvegyev
2010-es ottani látogatása után az orosz-japán kapcsolatok "sziklára
zuhantak".1567 Ez arra késztette Oroszországot, hogy ismét felkarolja Kínát,
és "olyan módon járjon el, amit mindketten (Moszkva és Peking) nagyon jól
ismernek - szimbolikus megnyilvánulás" - Mos- cow és Peking elkezdte
széles körben felhasználni a japán történelmi hibákat. 1568 Mindkét fél hibás
ezért a helyzetért. Az oroszok azt hitték, hogy el tudják választani a gazdasági
kapcsolatokat a Kurilok "fertőző hatásától": azt remélték, hogy az idő "vagy
begyógyítja a történelmi sebeket, vagy a felejtésre ösztönöz"; a japánok azt
hitték, hogy "Kína felemelkedése ráveszi Moszkvát, hogy "észhez térjen", és
bizonyos feltételek mellett beleegyezzen a szigetek visszaszolgáltatásába",
például "a hongkongi op- tióba".1569 Mindkét fél abból a feltételezésből indult
ki, hogy a másik fél van gyengébb helyzetben, és hamarosan engedni fog. 1570
Az eredmény stagnálás volt.
Shinzo Abe visszatérése után újraindultak a javuló tokiói-moszkvai
kapcsolatok
2012 decemberében került hatalomra. Abe ambiciózus tervet dolgozott ki,
hogy visszaszerezze Japán gazdasági hatalmát és a Kínától elvesztett ázsiaicsendes-óceáni vezető pozíciót. Az Oroszországgal való normalizáló
kapcsolatok ezen a kereten belül feküdtek, ezért igyekezett javítani a
Moszkvával való kapcsolatokat. Ezért 2013-ban "friss szellő kezdett fújni" az
orosz-japán kapcsolatokban - Abe 2013 áprilisában Moszkvába látogatott, és
elvileg közös nevezőre akart jutni Putyinnal (keresztnevükön szólítják
egymást, közös a kutyák iránti szeretetük, és 2014-ben négyszer
találkoztak).1571 Ez nem meglepő, tekintve, hogy mindketten realisták és
közösek a globális ambícióik.

1565 W. Rodkiewicz, The Turn to the East..., pp. és
B626.1566. Lo, Russia and the New World Disorder..., 152.
o.
1567 Ф. Лукьянов, Отношения России и Япония достигли дна [Az orosz-japán kapcsolatok
a mélyponton], Mail.Ru, 2011, 30 IV.
1568 M. Kaczmarski, Oroszország-Kína kapcsolatok... 103.

o. 1569 B. Lo, Russia and the New World Disorder...,
A151.1570. o. A. Габуев, Вернуть нельзя
сотрудничать.....
1571 Ф. Лукьянов, Три к одному (Three Against One), "Россия в глобальной политике",
2013,21II; Премьер Японии приехал в Москву за весной [Japan's PM Arrived to
Moscow Seek- ing Spring], Окно в Россию 2013, 30 IV.
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országaik nagyhatalmi státuszának visszaszerzéséről, és megértették, hogy
egy "kínai-központú kontinens [nem] áll érdekükben". 1572 Moszkva és Tokió
megállapodott a 2+2 formula (Oroszország és Japán kül- és védelmi
minisztériumának találkozói) létrehozásáról, közös tengeri haditengerészeti
gyakorlatokról; továbbá Oroszország megfigyelői státuszt adott Japánnak az
Északi-sarkvidéki Tanácsban (Kína pályázatát figyelmen kívül hagyta), és
nyilvánosan támogatta Tokió 2020-as olimpiai pályázatát.1573 Végül intenzív
tervek születtek a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére - Japán érdeklődött a
szahalini gázvezeték és a vlagyivoszkvai1574 LNG-terminál iránt -, miközben
a Nissan és a Toyota növelte jelenlétét az orosz piacon, Tokió pedig
"rekordmennyiségű orosz kőolajat és LNG-t importált".1575 Általánosságban
úgy tűnt, hogy Oroszország javítani akarja kapcsolatait Japánnal, hogy
ellensúlyozza Kína növekvő hatalmát.
Mindezeket a terveket azonban (eddig) meghiúsította az ukrán válság és
annak következményei. Japán, Washington kényszerítésére, elítélte
Oroszországot és szankciókat vezetett be. Ennek következtében Oroszország
ismét Kína pártjára állt, és 2014 májusában véglegesítette a gázszerződést. Ez
azt jelenti, hogy amíg a Japánnal való kapcsolatok nem javulnak, Putyin nem
tudja megvalósítani a "stratégiai sokszínűség" vízióját - ez viszont Kínának
kedvez. A közelmúlt perspektívájából ítélve "a "japán kártya" végső hatása
Moszkva és Peking kapcsolatára jelentéktelen maradt". 1576 Bár 2016
szeptemberében Oroszország és Japán "mini- áttörést" ért el a vlagyivosztoki
Keleti Gazdasági Fórumon, és Abe "onszen-diplomáciájának" köszönhetően
Putyin decemberben találkozott Abe-vel, és 2016elérte, hogy 80
dokumentumot (többnyire nem kötelező érvényű memorandumokat) írjanak
alá a japánok Oroszországnak történő juttatásairól, anélkül, hogy a területi
kérdésben engedményeket tettek volna1577, még mindig nem tudni, hogy ez
átmegy-e bármilyen politikailag jelentős eredménybe. Egyelőre a Moszkva és
To- kyo közötti "lehetőségek ablaka" ellenére a megoldatlan Kuril-kérdés és
az amerikai-japán szövetség "mérsékli a japán-orosz kapcsolatok gyors
javulására vonatkozó optimizmust".1578

6.Az ázsiai koncert álma
A 2000-es években Oroszország az "ázsiai koncertről" kezdett álmodozni egyfajta nagyhatalmi kondominiumról, amely felügyeli a régiót, ahol közösen
1572 Д. Б. Миллер, Сближение России и Японии nemминуемо? [Is Rapprochement with
Japan Inevitable?] февраля19 2014.D. Trenin, Oroszország: Pivoting to Asia or Just to
China? , Carne- gie Center Moscow, 2014, 24 III; F. Hill, op. cit.
1573 F. Hill, op.cit.
1574 Д. Б. Миллер, Сближение....
1575 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., p.
M152.1576. Kaczmarski, Russia-China Relations... 104. o.
1577 A. Габуев, Вернуть нельзя сотрудничать....
1578 Shoichi Itoh, Ken Jimbo, Michito Tsuruoka, Yahuda Michael, Japan and the Sino-Russian
Strategic Partnership, NBR különjelentés #64|Aprilis 2017, pp. 3-10.
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az ázsiai-csendes-óceáni térség legfontosabb kérdéseivel foglalkozik.1579
Moszkva "a fékek és ellensúlyok stratégiai architektúráját" szeretné látni
Kelet-Ázsiában, amelynek két alapvető erénye lenne: visszaszorítaná Peking
vagy Washington hegemón befolyásának gyakorlását, és nagyobb beleszólást
engedne a másodlagos szereplőknek, például Oroszországnak a regionális
döntéshozatalba.1580 Az "ázsiai koncert" a Moszkva által preferált "hatalmak
közötti kapcsolatokról szóló általános elképzelésből származik egy új,
policentrikus nemzetközi rendben", amelynek "a nagyhatalmak oligarchikus
konszenzusán, a civilizációs pluralizmuson, az államközi kapcsolatok
dezideologizálásán, a "nagyhatalmak" belügyeibe való abszolút be nem
avatkozáson, befolyási szféráik tiszteletben tartásán és az üzleti
együttműködés előtérbe helyezésén kell alapulnia". 1581 Oroszország Koreával
kapcsolatos politikája a legjobb példa erre a koncepcióra.
Az 1990-es években Oroszország pozíciója a Koreai-félszigeten a szovjet
idők óta csökkent. Jelcin folytatta a néhai Gorbacsov Dél-Korea felé való
átirányítását: első látogatásának helyszínéül Szöult választotta, és elnöksége
alatt Oroszország saját rossz helyzete miatt felhagyott az észak-koreai
gazdaság támogatásával.1582 Moszkva abban reménykedett, hogy bejuthat a
dél-koreai piacra (mint kiderült, ez csak vágyálom volt, mivel ezt a piacot
már az USA és Japán uralta, amit a legjobban a Szöulnak történő orosz
fegyvereladások története szemléltet).1583 A két Korea közötti közvetítésre is
voltak törekvések, de ezek a Dél-Koreával való gyenge kapcsolat miatt
kudarcba fulladtak. A Koreai-félszigeten Oroszország gyengeségének
leglátványosabb jele az volt, hogy kirekesztették az észak-koreai
atomprogrammal kapcsolatos béketárgyalásokból - Oroszországot nem
vonták be a négyoldalú tárgyalásokba, és Phenjan elutasította az orosz
ajánlatot, hogy energiát biztosítana az atomprogram feladásáért cserébe. Az
1998-as gazdasági válság teljesen tönkretette az orosz félszigeti ambíciókat.
Kína, Oroszország stratégiai partnere itt nem támogatta Moszkvát. Peking
nem támogatta sem azt az elképzelést, hogy Oroszországot bevonják a
négyoldalú tárgyalásokba, sem azt, hogy segítse Oroszországot abban, hogy
Dél-Koreába lépjen be (ahol versenyezhetne a kínai befektetésekkel). Így az
1990-es években Kína megőrizte központi pozícióját a félszigeten, míg
Oroszország nem volt képes egyensúlyozó szerepet játszani, és a szovjet
időkhöz képest csökkentette pozícióját a térségben.

1579 A. Acharya, Ázsia koncertje? , "Survival", vol. no41, (1999 3ősz), 89. o.; B. Lo, The Axis
of Convenience..., 124. o.
1580 B. Lo, A kényelem tengelye..., 123. o. 1581
W. Rodkiewicz, A kelet felé fordulás..., p. 6.
1582 J. C. Moltz, Russian Policy on the North Korean Nuclear Crisis, Monterey Institute of International Studies, 2003. április.
1583 Moszkva azt állította, hogy "védelmi" fegyvereket szállít Szöulnak, de a tankok nehezen
tekinthetők annak; ez feldühítette Phenjant; Szöul ugyanakkor bejelentette, hogy elfogadja
a fegyvereket a mélységi viszonzás részeként; amikor Moszkva rakétákat ajánlott DélKoreának, az USA közbelépett és megakadályozta a szerződés teljesítését.
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A koreai "stratégiai sajnálat"1584 érzésére reagálva Putyin a 2000-es évek
elején úgy döntött, hogy visszaszerzi Oroszország pozícióját a Koreaifélszigeten. Tudta, hogy Kínára nem számíthat. 1585 Az orosz és a kínai
érdekek itt ellentmondásosak voltak. Kína meg akarta tartani Északot
pufferként az USA befolyása ellen, és távol akarta tartani Japánt, míg az
oroszok Korea egyesítésében voltak érdekeltek. Ezért nem érezte szükségét
Kína, hogy meghívja Oroszországot a négyoldalú denuklearizációs
tárgyalásokra, amelyek Phenjan kemény álláspontja miatt meghiúsultak. Így
Putyin a "személyes diplomácia" mellett döntött, hogy Oroszországot a
tárgyalóasztalhoz ültesse - és igaza volt. A 2000-es évek elején Kim Dzsong
Ilhez való közeledésének köszönhetően Észak-Korea (nem Kína!) azt
javasolta, hogy az egyensúly fenntartása érdekében vegyék be Oroszországot
a hatoldalú tárgyalásokba. A tárgyalásokon való részvétel volt Oroszország
legnagyobb sikere a Koreai-félszigeten a 2000-es években, és megmutatta,
hogy Oroszország hogyan látja az "ázsiai koncert" gondolatát - egyfajta
nagyhatalmi társasházként, amely közösen kezeli a regionális problémákat
(itt: az észak-koreai nukleáris programot); Oroszország, még ha a
leggyengébb pont is volt, mégis ott maradt a tárgyalásokon, ami Moszkva
számára presztízs okokból volt fontos.
Sajnos ez a kedvező állapot nem tartott sokáig Észak-Korea fellépése
miatt, amely 2006-ban atomfegyver-kísérleteket hajtott végre. Minden
hatalom
reagált keményen, még Kína is, amely "elvesztette az arcát" - Észak-Korea
nyilvánosan megmutatta, hogy Kína nem ellenőrzi (senki sem; Phenjan
"évek20 óta ilyen zsarolásból él, sikeresen elsajátítva a bottal való koldulás
szerepét").1586 Mindazonáltal, bár Peking nyilvános álláspontja keményedett,
a kínai-észak-koreai kapcsolatok intenzívebbé váltak - Kína komoly
befektetésekbe kezdett Észak-Koreában. 2009-2013 között jelentősen
intenzívebbé váltak a gazdasági kapcsolatok a KNK és a KNDK között. 1587
Kína tehát teljesítette fő céljait - Észak-Korea vazallusává tenni és
megakadályozni Korea egyesülését. Ami az orosz politikát illeti a
patthelyzet2009 után, általában csatlakozott Kínához az Észak-Koreával
kapcsolatos közös akciókban, és nem próbált meg túlságosan ambiciózus
politikát folytatni, mivel hallgatólagosan elismerte, hogy ott kevéssé fontos;
következésképpen Oroszország koreai politikája "a Pekinggel való partnerség
kiterjesztése" lett.1588
Kim Dzsongil 2011-ben bekövetkezett halála és fia, Kim Dzsongun
utódlása után Phenjan igyekezett kiszabadulni a kínai függőségből - Peking
"gazember szövetségese1589" lett -, és legalább részben diverzifikálni a
külföldi kapcsolatok Koreában. Ez megnyitotta a "lehetőség ablakát"
Oroszország előtt, amely "kelet felé fordulva" megpróbált visszatérni
Koreába. Moszkva 90%-ban lemondta
1584 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., p.
L156.1585. Buszynski, op. cit., p. 271.
1586 Yu Bin, Pivot to Eurasia...

1587 O. Pietrewicz, Krewetka między wielorybami. Półwysep Koreański w polityce mocarstw
[Egy garnélarák a bálnák között. A Koreai-félsziget a nagyhatalmak politikájában],
Warszawa 2016, 187. o.
1588 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., p.
Yu157.1589 Bin, China-Russia Relations: ...
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az észak-koreai adósságok (11 milliárd USD), felajánlotta, hogy gázvezetéket
és vasútvonalat épít az észak-koreai Rajin SEZ-hez, valamint a
transzszibériai vasúttal összekötött transz-koreai vasútvonalat.1590 Az ukrán
válság azonban ismét szertefoszlatta az aktívabb észak-koreai
szerepvállalással kapcsolatos orosz reményeket, aminek egyszerű oka volt,
hogy a szankciók által szorongatott Moszkvának nem volt pénze ezeknek az
ambiciózus projekteknek a finanszírozására (a majdnem csődbe jutott
Phenjan már a kezdetektől fogva nem tudta finanszírozni). Emellett van egy
fontosabb, strukturális akadálya is a Koreai-félszigeten megvalósuló orosz
terveknek: Oroszország fő koreai céljai ellentmondanak Phenjan és Peking
céljainak. Oroszország olyan nagy koreaiak közötti projektekben
reménykedik, mint a gázvezeték és a vasút, amelyek megvalósításához az
egyesítésre van szükség. Moszkva azt reméli, hogy az egyesült Korea
Oroszországhoz fordulna, hogy ellensúlyozza Kínát, Japánt és az USA-t.1591
Korea egyesítése azonban mind Phenjan, mind Peking érdekeivel ellentétes,
és nem valószínű, hogy hamarosan megvalósul.
Moszkva Dél-Koreával kapcsolatos intenzívebbé válási tervei is kudarcot
vallottak. 2010-ben Oroszország és Dél-Korea memorandumot írt alá az
orosz távol-keleti modernizációban való dél-koreai részvételről.1592 Ez akkor
fontos volt - "erős politikai jelzés, hiszen Kínával csak egy évvel később írtak
alá hasonló memorandumot" -, de csak gesztusnak bizonyult: "Oroszország
eddig nem ért el áttörést".1593 Ugyanez vonatkozik a Koreai-félszigeten
keresztül vezető gázvezeték 2011-2012-es ötletére is. Ezt a Kínával folytatott
tárgyalások potenciális nyomásgyakorló eszközeként képzelték el, de kis
mérete (10 milliárd köbméter) csak szimbolikus jelentőségűvé tette, míg a
vele járó politikai kockázatok már a kezdetektől fogva aláásták az ötletet;
végül, amikor a Gazprom aláírta a szerződést Pekinggel, ez "a projekt
megvalósítását szinte lehetetlenné tette".1594 Bár a dél-koreai-orosz
kereskedelem valóban javult (de nem jelentős számokra), és nemrégiben
Oroszország elkezdett olajat eladni Dél-Koreának, de ezek nem jelentenek
fordulatot. Szöul inkább arra törekedett, hogy meggyőzze Moszkvát, hogy
csatlakozzon a Phenjan-ellenes kezdeményezésekhez, mint arra, hogy segítse
a kétoldalú gazdasági kapcsolatok virágzását.
Így Moszkva sikere a Koreai-félszigeten a 2000-es években a hatoldalú
tárgyalásokkal rövid életűnek bizonyult. Bár Moszkvának az elmúlt tizenöt
évben sikerült "fenntartania egy kiegyensúlyozott megközelítést, amely kevés
politikai vagy erkölcsi különbséget tett Észak és Dél között (...) azáltal, hogy
a Dél-Koreával való növekvő gazdasági együttműködést az Észak-Koreával
való szorosabb politikai és biztonsági kapcsolatokkal egyensúlyozta", ezek a
"szerény eredmények aligha jelentenek játékváltást".1595
1590 Russia, North Korea Sign Debt Pact, "Wall Street Journal2012," 18IX; Zachary Keck, To
Hedge Its Bets, Russia Is Encircling China, The Diplomat, 2013.11.05.
1591 А.В. Лукин, Россия и Китай ...., p. 652.
1592 RF и ЮжКорея заключили ряд megállapodások о сотрудничестве, [Az RF és Dél-Korea
több együttműködési megállapodást kötött], Izvestia.ru, 2010.11.10.
1593 M. Kaczmarski, Oroszország-Kína kapcsolatok..., i.

m104.1594., 106. o.
1595 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., 157. o.
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Általánosabban fogalmazva, az "ázsiai koncert" gondolata két fő akadály
miatt nem tudott gyökeret verni. Az első a közös regionális identitás és a
transznacionális együttműködés hagyományának folyamatos hiánya. 1596 A
másik, hogy az "ázsiai koncert" "feltételezi a nagyhatalmak közötti nagyjából
egyenértékűséget", ami jelenleg lehetetlen az ázsiai-csendes-óceáni
térségben.1597 Mivel Moszkva nem képes "ázsiai koncertet" létrehozni,
érdekei pontosan ellentétesek az ázsiai-csendes-óceáni térség többségének
érdekeivel. A csendes-óceáni ázsiaiak békére és jólétre törekszenek,
igyekeznek elkerülni a konfliktusokat - mindez pontosan ellentéte az orosz
politikának, amelynek kedvenc eleme a háború.

7.

Oroszország Ázsia felé fordulása

"Oroszország Ázsia felé fordulása" vagy "Oroszország kelet felé fordulása"
Moszkva legújabb kísérlete arra, hogy "visszatérjen Ázsiába". Abból a
felismerésből született, hogy Oroszországnak erőteljesen jelen kell lennie
Ázsiában, és hogy "Ázsia önmagában is számít" - a Kreml elitje egy
"élesebb, kifinomultabb Ázsia-tudat" felé mozdult el; a változó geopolitikai
körülmények ("poszt-amerikai világ") arra kényszerítették a Kremlt, hogy
"ellenkező irányú döntéseket hozzon, beleértve az előítéletek és a tudatlanság
leküzdését, amelyek történelmileg korlátozták Oroszország Ázsiához való
közeledését".1598 Moszkva azt is remélte, hogy "Oroszországot a kelet-ázsiai
politika teljes értékű szereplőjévé teszi, sui generis harmadik féllé az
Egyesült Államok és Kína közé szorult kisebb államok számára", és azzal,
hogy "a kelet-ázsiai államokkal szemben vonzóvá válik, Oroszország
remélte, hogy saját Távol-Keletét is újjáéleszti".1599
Nemzetközi szinten ez a szeptemberi vlagyivosztoki APECcsúcstalálkozóval kezdődött. A nyilatkozatok2012. nagyszabásúak voltak
(olyan szlogenekkel, mint "Oroszország is el tud fordulni Párizs felé"), és az
összehasonlítások tele voltak pátosszal: "ha Nagy Péter ma élne, szinte
biztosan hátrahagyná a régi orosz fővárost, Moszkvát, hogy egy már felépített
városban, Vlagyivosztokban telepedjen le".1600 Oroszország arról álmodott,
hogy "keletre fordulásával" "hintaállammá" válik az USA és Kína között. 1601
A "keleti fordulatot" úgy álmodták meg, hogy "megváltoztatja a
játékszabályokat, mind Oroszország egyes ázsiai országokkal való
kapcsolatai, mind pedig az ázsiai-csendes-óceáni térségben meglévő
szélesebb befolyása szempontjából".1602 Sajnos, bár a 2012/2014 előtti
időszakhoz képest történt némi előrelépés, az eredmények messze
elmaradnak a várakozásoktól és a grandiózus kijelentésektől.
1596 N. Khoo, M. Smith, A Concert of Asia? , "Policy Review" 2001,no (108augusztus); B. Lo,
A kényelem tengelye..., 124. o.
1597 B. Lo, A kényelem tengelye..., p. 124.
1598 Idem, Russia and the New World Disorder..., p. és
M133140.1599. Kaczmarski, Russia-China relations and the West...,
p. és M. Kaczmarski, Russia-China relations and the West...
1600 D. Trenin, Russia Can Pivot to the Pacific, The Globalist, 07.09.2012.

1601 I. Zevelev, A New Realism for the 21st Century, "Russia in Global Affairs",
27.12.2012.1602B. Lo, Russia and the New World Disorder..., 141. o., "Oroszország a globális
ügyekben".
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A vlagyivosztoki nagyberuházásoknak kellett volna bizonyítaniuk
Oroszország valódi érdeklődését Ázsia iránt. Bár Putyin azt hirdette, hogy
"fel akarja zárkózni a kínai szélhez"1603, a fordulat egyik hallgatólagos indoka
az volt, hogy csökkentsék Oroszország Kínától való függőségét. Mint
korábban, a mögötte álló gondolat az volt, hogy a Kínától való túlzott
függőség blokkolja az orosz politikai lehetőségeket. Az ázsiai-csendes-óceáni
országok kezdeti reakciója, amelyek üdvözölték Moszkva döntését abban a
reményben, hogy "további fedezetet kapnak Peking nagyhatalmi ambícióival
szemben", szintén jó perspektívát kínált Moszkva számára. 1604
Az orosz politika azonban kezdettől fogva ellentmondásos és félszívű volt.
Moszkva úgy akarta magát jobb helyre manőverezni a térségben, hogy
közben ne sérüljenek a Kínával való kapcsolatok - "a tortát is meg akarta
enni, de a tortát is meg akarta enni". A Kreml úgy véli, hogy "a
biztonságosabb és befolyásosabb Oroszországhoz vezető út végső soron
Pekingen keresztül vezet; a más ázsiai országokkal való kapcsolatok javulása
nem ellensúlyozhatja a Kínával való kapcsolatok romlását". 1605 Így a Kreml
"nem volt biztos abban, hogy Kína felemelkedése ellen kell-e fedeznie magát,
vagy folytatnia kell sinocentrikus politikáját", ez a kétértelműség azt
eredményezte, hogy nem sikerült kihasználni "a kisebb államok aggodalmát"
mind gazdasági, mind biztonsági téren (ezek inkább az USA felé fordultak),
ezért "Moszkva kudarcai a más ázsiai államokkal való szoros politikai és
gazdasági kapcsolatok kialakításában állandósították Oroszország kelet-ázsiai
politikájának sinocentrikus irányultságát".1606 Nem meglepő, hogy a "kelet
felé fordulás" az orosz külpolitika "hibás diverzifikációjához" vezetett. 1607
Talán e sikertelenség miatt a Krem- lin hamarosan elvesztette érdeklődését
Ázsia iránt. Vlagyivosztok tágabb politikai és geopolitikai értelemben
feledésbe merült, és a Kreml inkább más nagyszabású vállalkozásokra - a
2014-es szocsi olimpiára, a 2018-as labdarúgó-világbajnokságra és a Krím
finanszírozására - összpontosított. Ennek eredményeként 2014 májusáig
semmi fontos nem történt. Ahogy egy orosz kutató találóan összefoglalta, az
"orosz pivot Ázsia felé" ott ért véget... ahol elkezdődött, a vlagyivosztoki
Russzkij-szigeten (ahol az APEC-csúcsra került sor).1608
Azonban Putyin sanghaji látogatása és a gázszerződés aláírása után
az "orosz pivot"-ról szóló hangok2014, újra megjelentek. Ennek a pivotnak
az ukrán válsággal, mint katalizátorral1610 kellett volna "igazán
elkezdődnie"1609. Ebben a kitekintésben,

1603 В. Путин, Россия и меняющийся...,
1604 M. Kaczmarski, Oroszország és Kína kapcsolatai...,
102. o. 1605 B. Lo, Oroszország és az új
világrendezetlenség..., p. 144.
1606 M. Kaczmarski, Oroszország és Kína kapcsolatai..., 108109. o. 1607 W. Rodkiewicz, A kelet felé fordulás...
1608 Magánbeszélgetés Oleg Tomofejev professzorral, Lodz 07.06.2014.
1609 Поворот России in Азию. Реплика Федора Лукьянова [Oroszország Ázsia felé fordulása],

Kavpolit 23.05.2014.
1610 Логичное partnerство [Logikai partnerség], "Российская газета" 21.05.2014.
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a Kínával kötött gázmegállapodásnak valódi, hosszú távú együttműködéssé
kellett volna válnia, amely "valóban stratégiai mélységre tesz szert". 1611 A
Kínával kötött gázmegállapodás aláírása azonban növelte Oroszország
Kínától való függőségét, ahelyett, hogy csökkentette volna, és eltávolította
Oroszországot más ázsiai országoktól: "a válság nem volt játékváltó abban az
értelemben, hogy új feltevéseket vezetett volna be Oroszország Kínához és
Ázsiához fűződő kapcsolataiba. Amit tett, az az volt, hogy megerősítette a
régóta fennálló igazságokat (...) az ukrán válság rávilágított a diverzifikációs
kísérletek gyengeségére, Oroszország Kínától való stratégiai függőségének
mértékére és a "kelet felé fordulás" szűkösségére".1612 Az ukrán válság
felerősítette Kína amúgy is meglévő dominanciáját Oroszország Ázsiapolitikájában és a szűk mozgásteret: "A sinocentrizmus természeténél fogva
önmagát erősíti és kizárja. Minél többet tesz fel Moszkva Kínára, annál
szorosabban kötődik Peking érdekeihez és prioritásaihoz, és annál nehezebb
gyümölcsözőbb kapcsolatokat kialakítani más ázsiai országokkal. A túlzott
sinocentrizmus a rugalmas és átfogó ázsiai stratégia ellentéte". 1613 Ahelyett,
hogy megszabadult volna Kína függőségétől, Oroszország még inkább
függővé vált - az "Ázsia felé fordulás" átalakult "Kína felé fordulássá".
2014 és az események aztán azt mutatták, hogy Oroszország ahelyett, hogy
Ázsiára összpontosítana,
erőfeszítéseit a "közeli külföld" (Eurázsiai Unió, Ukrajna) megszilárdítására
összpontosítja - ez a Nyugattal való birkózással kombinált prioritás; az
"Ázsia felé fordulás" messze elmarad. Az orosz külpolitika gyakorlata tehát
ismét ellentmond az Ázsia felé való fordulásról szóló retorikájának. Ezért van
az, hogy a "keleti fordulat" "nem hozta meg a meghirdetett alapvető változást
Oroszország és ázsiai partnerei közötti kapcsolatokban, és nem erősítette meg
jelentősen Oroszország pozícióját Kelet-Ázsiában. Nem sikerült továbbá
hatékony mechanizmust létrehoznia az ázsiai-csendes-óceáni térség
gazdasági dinamizmusának hasznosítására Oroszország távol-keleti
területeinek modernizálása céljából (...) A diverzifikáció a politikai és
diplomáciai dimenzióra korlátozódott, és nem terjedt ki a gazdasági
területre".1614 Az orosz Ázsia-politika három legfontosabb akadályának
(kapcsolatainak
instrumentalizmusa:
"Nyugat-ellenesség",
túlzott
sinocentrizmus és a grandiózus retorika és az elmaradt eredmények közötti
szakadék), Oroszország ázsiai-csendes-óceáni öko- nomikus integrációja "a
legjobb esetben is csak felszínes", miközben "Oroszország lábnyoma az
ázsiai kontinensen továbbra is sekélyes, és ott kevesen hiszik, hogy a
természeti erőforrásokon és fegyvereken túlmenően sokat tudna
hozzátenni".1615 Így a Kreml Ázsia-politikájában továbbra is a kínai dimenzió
a főszereplő: "A si- nocentrizmus magától értetődő Oroszország Ázsiapolitikájában", és továbbra is "a fő strukturális akadálya Oroszország kelet
felé fordulásnak", következésképpen "Oroszország nem tudott
1611 D. Trenin, Gas deal entails China-Russia strategic depth, "The Global Times", 1612B. Lo,
Russia and the New World Disorder..., 145. o.25.05.2014., B. Lo, Oroszország és az új
világrendezetlenség..., 145. o.
1613 Ibid., p. 138.

1614 W. Rodkiewicz, A Kelet felé fordulás..., 5-6. o., vö.
1615 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., p. xxi.
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hogy Kelet-Ázsiában azt tegye, amit Kínának sikerült Közép-Ázsiában:
egyenrangú résztvevője legyen a regionális politikának." 1616 A diverzifikációs
törekvések ellenére "az orosz politika Ázsiában nem kevésbé, hanem inkább
Sinocentrikus lett. És ez már azelőtt is így volt, hogy az ukrán válság még
inkább Peking felé sodorta a Kremlt" (...) ázsiai kapcsolatai - a kínai-orosz
partnerség kivételével - gyengék és fejletlenek"; így az orosz politika az
ázsiai-csendes-óceáni térségben egyenlő a "Kína-plusszal", de Kína
"mindenekelőtt azért számít, mert ő a következő globális hatalom, nem pedig
azért, mert ázsiai".1617
Az orosz politika kilátásai az ázsiai-csendes-óceáni térségben tehát az,
hogy (hiába) próbálta magát felszabadítani a kínai uralom alól. Mindazonáltal
minden próbálkozása részleges vagy teljes kudarccal végződött, és ennek
következtében Moszkva végül mindig Peking felé hajlott. A Kreml jobbnak
tartja a Kínával való együttműködést a kínai feltételek mellett (amiből Kína
profitál a legtöbbet), mint a semmit: Moszkvának nincs más választása, mint
Kína felé hajolni. Ezért van az, hogy Oroszország ázsiai-csendes-óceáni
politikája az egyensúlyozási kísérletek ellenére továbbra is sinocentrikus
marad. Kínán túl elsősorban szimbolizmus és fegyvereladás.

1616 M. Kaczmarski, Russia-China Relations..., 108. o.; Idem, Russia-China relations and the
West..., 108. o.; Idem, Russia-China relations and the West...
1617 B. Lo, Russia and the New World Disorder..., pp. és 137,143164.

282

Összefoglaló: Az aszimmetrikus win-win
Az orosz-kínai közeledés az elmúlt huszonhét év egyik leglátványosabb
jelensége volt a nemzetközi kapcsolatokban. Ez még jelentősebb, ha
figyelembe vesszük a kétoldalú történelmi problémákat, a kulturális és
ideológiai különbségeket, az évtizedek óta tartó pszichológiai
bizalmatlanságot és a két ország által egymás iránt érzett általános
idegenkedést. Közös identitás vagy akár kölcsönös rokonság hiányában
Moszkva és Peking sikeresen építette ideiglenes kapcsolatait a puszta és
egyszerű érdekekre. Bebizonyították Thuküdidész mondásának helyességét:
"az érdekek azonossága a legbiztosabb kötelék, akár államok, akár egyének
között".
Az Oroszország és Kína között az elmúlt huszonhét évben (1991-2017)
kialakult rendkívül összetett, bonyolult, kétértelmű és mégis valóban sikeres
kapcsolat elméletileg nehezen megragadható. Az orosz és a kínai elit
külpolitikájában keményen re- alisták, és a nemzetközi kapcsolatok
neorealista iskolája tűnik a legmegfelelőbbnek a kínai-orosz kapcsolatok
kutatására. Az elmúlt huszonhét év kínai-orosz kapcsolatait reálisan vizsgálva
megállapítható, hogy ebben az időszakban Kína többdimenziós előnyre tett
szert Oroszországgal szemben: Peking a kínai-orosz kapcsolatokban egyre
nagyobb aszimmetriát alakított ki a maga javára. Ugyanakkor a két ország
nem követi a hatalmi politika mintáit, és - ahogy a konstruktivisták neveznék
- békés hatalmi átmenetet él át. Peking ismeri a határait, és nem megy a
végletekig Oroszország megalázásával vagy teljes kizsákmányolásával. Kína
inkább arra törekszik, hogy sikeresen építsen ki egy hosszú távú, stabil, kínai
feltételeken alapuló kapcsolatot, amelyben mindkét fél nyer, de Kína többet
nyer. Peking fokozatosan a kínai-orosz kapcsolatok napirendjét a kínai
igényeknek, különösen a gazdasági igényeknek megfelelően alakítja ki, és
Oroszországot a kínai gazdaság nyersanyagipari függelékévé teszi.
Oroszország ebben a napirendben nem feltétlenül veszít (pénzt kap a
nyersanyagaiért), de inkább kevesebbet nyer ebből az aszimmetrikus
üzletből. Így a kétoldalú kapcsolatok új modellje alakul ki, amely magában
foglalja a kínai-orosz kapcsolatok paradox természetét, és amelyet - a kínai
diplomácia szlogenjét parafrazálva - "aszimmetrikus win-win" formulának
nevezhetünk.
A kínai-orosz kapcsolatok rendkívül paradox és kétértelmű jellege enszellemi rugalmasságot kényszerít a kutatásra. Ahelyett, hogy egy mindent
átfogó elméletet javasolna, amely a nemzetközi kapcsolatok komplexitását a
kínai-orosz kapcsolatok dimenziójában merné megmagyarázni (lehetséges
lenne-e egy ilyen elmélet a posztmodern tudomány feltételei között?), ez a
munka szerényebb célt tűzött ki maga elé: a kínai-orosz kapcsolatok terén
elért főbb iskolák eredményeinek eklektikus ötvözését. Bár egyesek talán
veszélyes választásnak találják a könyvben javasolt elméleti megközelítést,
ez az eklektika szándékos. Ezen országok sajátos természete, amelyek
egyúttal államok és/vagy civilizációk is, megköveteli, hogy túllépjünk a

szigorúan reális kategóriákon.
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Ráadásul ez az eklekticizmus, legalábbis bizonyos értelemben,
intellektuálisan egészségesnek hivatott lenni.
Ezért ez a munka a neorealista iskola, valamint a társadalmi
konstruktivizmus és az aszimmetriaelmélet eszközeit használja. Más szóval,
keveri a neorealizmust a konstruktivizmussal és az aszimmetriaelmélettel, és
több különböző hatásra támaszkodik. Hangsúlyozza a mélyen gyökerező
történelmi (orosz és kínai birodalmi hagyományok - "orosz földek
begyűjtése" és kínai Tian- xia), kulturális ("orosz eszme" és Oroszország
nagyhatalmi szindrómája; Kína szi- nocentrizmusa és a gyarmati
megaláztatás utáni traumája, a háború és a béke orosz és kínai megközelítései
és azok ázsiai megítélése) és pszichológiai (Oroszország számára a saját
súlya fölött való ütés, Kína számára a "stratégiai paraván" mögé bújás)
külpolitikai determinánsokat, amelyek továbbra is meghatározzák Moszkva
és Peking napirendjét. Bemutatja az általuk játszott különböző globális
szerepeket (a huszonhét év alatt Kína a Nyugat legfontosabb
tárgyalópartnereként és partnereként helyet cserélt Oroszországgal), valamint
a geopolitikai realitások ismeretéből fakadó pragmatizmust: mindkét ország
biztonságos hátországnak tekinti egymást (Oroszország Kína számára az
"északi békét" jelenti, Kína az "Alekszandr Nyevszkij-paradigma"
értelmében Oroszország számára ugyanilyen biztonságos hátország). A
könyv leírja a nemzetközi kapcsolatok közös orosz és kínai axiológiai
megközelítését, amelyet a "nemzetközi kapcsolatok demokratizálása"
kifejezéssel foglalnak össze, amely összefoglalja közös nézeteiket, miszerint
a globális ügyeket a nagyhatalmak közös döntéseivel kell megoldani, nem
pedig egyoldalúan a legerősebb által (különösen Oroszország álmodik a
hatalmak globális koncertjéről).
Oroszország és Kína osztozik a világnézetben: a földgolyót játszótérnek
tekintik.
a nagyhatalmak számára, a 19. századi hatalmi harc prizmáján keresztül,
azzal az egyetlen különbséggel, hogy az USA egyetlen hegemón hatalmat
alkot, bár gyengülőben. Ezt a helyzetet, ha finoman is, de elutasítják: "puha
revizionistái" a jelenlegi rendszernek, amelyet igazságtalannak tartanak, ahol
a "szervezett képmutatás" uralkodik, és ahol a következmények logikája
érvényesül a célszerűség logikájával szemben. Ők is elutasítják a demokráciát
és az emberi jogokat, mint a befolyási övezet kiterjesztésének és a más
országok belügyeibe való beavatkozás nyugati eszközeit. Ehelyett egy olyan
világot javasolnak, amely a békés együttélés öt alapelvére épül.
A hasonló megközelítés ellenére azonban Oroszország és Kína a
tekintélyelvűség két különböző formáját képviseli: Oroszországban általában
nagyobb a társadalmi szabadság és kisebb a gazdasági hatékonyság, Kínában
pedig fordítva. Ezzel nem merül ki a különbségek listája - ezek olyan
mértékben vannak jelen, hogy Oroszország és Kína normatív értelemben nem
konvergálnak. Ami azonban mindkét országban közös, az az, hogy az orosz
és a kínai politikai rendszer tekintélyelvű jellege miatt a politikában az
egyének fontosságára kell koncentrálni (Jelcin és Putyin Oroszországban,
Jiang Zemin, Hu Jintao és különösen Xi Jinping, aki a "kínai álom"
jelszavával egyre magabiztosabbá válik),
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összhangban azzal a jól ismert logikával, hogy a nem demokratikus
országokban nő az egyének jelentősége a politikában. Különösen nem szabad
alábecsülni a Putyin és Hszi közötti személyes kapcsolatok és a "bismarcki"
stílusú politikaformálás szerepét.
Általánosságban ez a könyv a nyugati tudományos élet főáramát követi
abban, hogy az orosz-kínai kapcsolat "érdekházasság", amely reálpolitikai
kényszereken (nemzetbiztonság, hatalmi projekció, a stratégiai egyensúly
kezelése és az állami szuverenitás elsőbbségének hangsúlyozása),
geopolitikai szempontokon és közös érdekeken alapul, de nem értékeken
vagy kölcsönös rokonságon; az orosz-kínai kapcsolat minden bizonnyal
pragmatikus kapcsolat, mint minden érdekházasság. Ugyanakkor ez a könyv
a konstruktivista iskolát követve azt állítja, hogy az orosz-kínai kapcsolat
stabil, és az is marad. Ez, hogy a nemzetközi kapcsolatok kategóriáit
használjam, egy "normalizált aszimmetria" vagy "pozitív aszimmetria".
Végül is a kétoldalú kapcsolatok általában pragmatikus érdekeken alapulnak,
és ezeknek az érdekeknek a követése a külpolitika lényege. És ahogy az
életben gyakran előfordul, a legtartósabb házasságok azok, amelyek a
kényelmen alapulnak.
A könyv újdonsága, hogy a kínai-orosz kapcsolatok retrospektív
megközelítésének tekinthető. Azt állítja, hogy az orosz-kínai kapcsolatok
aszimmetrikus win-win modellje egyfajta "visszatérés a múltba" - ez az
orosz-kínai kapcsolatok első, kezdeti modelljének, a 17-18. századi modus
vivendi-nek ideiglenes megfelelője.
A jelenkori történelemben először, bár nem először a kapcsolatokban,
Oroszországnak egy nála erősebb és dinamikusabb Kínával kell
szembenéznie. Az előzetesen küldött modell a nercsinszki szerződés után
kialakult kezdeti kínai-orosz kapcsolat mai megfelelője. Moszkva akkor,
miután elvesztette a katonai párbajt Kínával, feláldozta távol-keleti területi
nyereségeit a Kínával való békéért és kereskedelemért, tudván, hogy
Oroszországnak fontosabb külpolitikai dimenziókkal kell törődnie. A Csingudvar a maga részéről, miután a kétoldalú kapcsolatokban dominanciát
szerzett, a hosszú távú béke és stabilitás érdekében Moszkvának - a nyugati
hatalmakhoz képest - kiváltságos pozíciót biztosított a sinocentrikus waifánvilágon belül. Más szóval Oroszország, bár gyengébb volt, és kénytelen volt
kivonulni az Amur térségből, mégis elég erős volt ahhoz, hogy elfogadható
modus vivendit tudjon kialakítani Pekinggel. Kína, bár erősebb volt, nem
tudta teljes mértékben érvényesíteni akaratát, és kénytelen volt visszafogni
magát; az alkut kínai feltételek mellett felbontották, de Oroszország nem vált
hódoltsági állammá, még ha nem is volt egyenrangú Kínával. Ez a modell
valóban nagyon stabilnak bizonyult - egészen addig tartott, amíg Kína a 19.
század közepén a gyarmati terjeszkedés alatt hanyatlásnak indult. Így a
könyvben bemutatott visszatekintő megközelítés lehetővé teszi, hogy
szembeötlő összehasonlításokat lássunk a jelenkorral.
Most is, mint korábban, Kína erősebb, és Oroszország nem jelent kihívást.
Ehelyett Moszkva csendben elfogadja ezt a tényt, mivel legfontosabb érdekei
a következőkre összpontosulnak
máshol, és megpróbálja maximalizálni a lehetőségeit az új helyzetben. Kína
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a kétoldalú kapcsolatok napirendjét, mint a 17. és 18. században (ami a
kapcsolatok gazdasági szférájának túlsúlyához vezet), de Peking ezt a hosszú
távú napirendet szem előtt tartva teszi. Kína tehát nem használja ki túlzottan
az Oroszországgal szembeni előnyét, nem használja ki teljesen. Ráadásul,
akárcsak a 17. és a 18. században, a rendszer ismét a "kulturális semlegesség"
kortárs megfelelőjén alapul: a nyugati értékekkel szembeni szembenálláson:
Peking nem kényszeríti partnereire a politikai viselkedés elvárt mintáit, és
Moszkva sem. Végül, a XVII. és XVIII. századhoz hasonlóan a két
társadalom között (de nem a két elit között) keskeny kommunikációs vonalak
húzódnak, amelyek segítenek minimalizálni a konfliktusok lehetőségét.
Mindezek a jellemzők hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a rendszer szilárd és
stabil maradjon, és optimista előrejelzéseket sugallnak a stabil és békés
kétoldalú kapcsolatokra vonatkozóan, legalábbis a rövid távú időszakban.
Természetesen nagyon sok minden megváltozott, és közhelyes azt
mondani, hogy a 21. század nem a 17. vagy a 18. század - szisztematikusan
szólva, a sinocentrikus világrend Ázsiában és a westfáliai államrendszer
Nyugaton megszűnt; a kétoldalú kapcsolatok köre sokkal más, szélesebb és
összetettebb; Oroszország és Kína teljesen más államok, mint a 17. és a 18.
században voltak, stb. - a különbségek világosak és nyilvánvalóak. De ez
nem hamisítja meg a javasolt retrospektív megközelítést. Az említett
különbségek kétségtelenül fontosak, de ez csak az orosz-kínai kapcsolatok
külső díszlete; a kétoldalú kapcsolatok lényege, az a mech- anizmus vagy
szisztematikus logika, amely szerint működnek, feltűnő hasonlóságot mutat a
kínai-orosz kapcsolatok kezdeti, 17. és 18. századi modelljével.
Ahogy a 17. században, amikor a kínai-orosz kapcsolatok vitákkal és
összecsapásokkal kezdődtek, úgy a mai (1991-2017) kétoldalú kapcsolatok is
a szovjet-kínai ellenségeskedés negatív örökségével kezdődtek az 1960-as és
1970-es évekből. Ráadásul az Oroszország és Kína által a kommunizmus
leáldozása után választott modernizációs utak sem segítettek. Moszkva és
Peking fenntartásokkal, ha nem is ellenszenvvel tekintett egymásra. Ez a
geopolitikai realitások - Oroszország meghiúsult reményei a Nyugattal való
egyenrangú kapcsolatokra és a kínai pragmatizmus - miatt megváltozott.
Mindkét ország megértette a kölcsönösen baráti kapcsolatok előnyeit: a
Nyugattal szembeni pozícióik megerősítése a legfontosabb. Tehát, akárcsak a
17. századi Nercsinszkben, a külső tényezők ismét arra késztették Moszkvát
és Pekinget, hogy tárgyalásokat folytassanak, közeledést kezdeményezzenek
és kölcsönösen előnyös kapcsolati modellt dolgozzanak ki. Ez a modell,
amely szerény alapokról indult, stabilnak és tartósnak bizonyult.
Az 1990-es években a Nyugattal szembeni ellenállás lett kapcsolataik
motorja. Moszkva és Peking hasonlóan látta a globális ügyeket: mindketten
ellenezték az amerikai egyoldalúságot és nem szerették a nyugati értékeket.
Különösen a NATO koszovói beavatkozásának voltak messzemenő
következményei. Megerősítette az USA hegemón hozzáállásába vetett
hitüket. A Nyugattal szembeni ellenállásuk egyesítette őket, és közeledést
eredményezett számukra a
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1990-es évek lehetséges. Ez azonban nem egy szövetség vagy egy blokk volt.
Oroszország és Kína egyszerűen csak megerősítette saját pozícióit a
Nyugattal szemben. Az 1990-es években mind Oroszország, mind Kína
meglehetősen ambivalens módon viszonyult egymáshoz. Moszkva kettős
megközelítést alkalmazott - egyrészt stratégiai partnerséget hirdetett
Pekinggel, másrészt továbbra is fenyegetésnek tekintette Kínát a távol-keleti
tartományokra nézve. Peking sem volt jobb helyzetben. A kínaiak hivatalosan
elfogadták az Oroszországgal való kapcsolatok fontosságát, de amikor
konkrét tényekre került sor (az ország modernizációjában kulcsfontosságú
befektetők kiválasztása), mindig a nyugatiakat részesítették előnyben (mint
például a Három-szurdok-gát szerződés esetében). Összefoglalható tehát,
hogy az 1990-es években a kínai-orosz kapcsolatok nem voltak sokkal
többek, mint a Nyugattal való kapcsolatok függeléke. Ennek ellenére jelentős
sikereket értek el: a határ demilitarizálása és (bár nem teljes) demarkációja
(Oroszország számára 720 km² visszaadása nehéz lélektani-politikai feladat
volt, de ez megint csak orosz hosszú távú érdek volt: ), a belügyekbe való be
nem avatkozás (ez más eredményekhez képest elég halványnak tűnhet, de a
kínai-orosz kapcsolatok 400 éves történetét tekintve figyelemre méltó
sikernek kell tekinteni, különösen Peking szempontjából - Kína utálja, ha
tanácsokat adnak neki, és bőkezűen jutalmazza azokat, akik nem teszik meg);
a fegyvereladások, kapcsolatuk "ragasztója" az 1990-es években, az
együttműködési mechanizmus kialakítása, sőt a gazdasági kapcsolatok és a
növekvő kereskedelmi volumen. A kínai áruk megmentették a távol-keleti
oroszokat az üres polcoktól, míg Kína hatalmas fegyverfelvásárlása
megmentette Oroszország haditechnikai in- dustriáját. Végül Oroszország és
Kína megteremtette a kölcsönös kapcsolatok intézményi és strukturális
bázisát. Ez az új évtizedben gyümölcsözőnek bizonyult. Az 1990-es években
azonban a partnerség inkább gyakorlati, mint stratégiai, és inkább korlátozott,
mint átfogó volt. Ahol az orosz és a kínai érdekek átfedték egymást (KözépÁzsia), ott támogatták egymást. Ahol ezek az érdekek eltérőek vagy
ellentmondásosak voltak, ott Oroszország és Kína nem figyeltek egymásra
(ez különösen Kelet-Ázsiában volt nyilvánvaló, ahol Kína nem vált
Oroszország "ajtónállójává"), és készek voltak feláldozni a "stratégiai
partnerséget" az USA-val való jobb kapcsolatokért. A legfontosabb eltérés,
amely a legtöbb sikert beárnyékolta, vagy inkább háttérbe szorította,
Oroszország és Kína főleg nyugati orientációja volt. Ez mindig elsőbbséget
élvezett a "stratégiai partner" reakcióval szemben: Washington mindig is
fontosabb volt Moszkva és Peking számára.
Mindkét1991, országban többé-kevésbé egyenlő volt a nemzetközi
helyzetükben.
tuses. Oroszország azonban nem tudta megőrizni szuperhatalmi státuszát, a
szabadpiaci átalakulás rosszul érintette, és másodlagos hatalmi helyzetbe
került. Kína pragmatizmusával és a politikában az érzelmek hiányával (a
tajvani kérdés kivételével) folyamatosan és következetesen törekedett
alapvető célja - központi szerepének újjáépítése Kelet-Ázsiában és azon túl felé. Ez
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ezért volt Kína pozíciója az 1990-es évek végén már erősebb, mint
Oroszországé.
A 2000-es évek jelentős változásokat hoztak (különösen az orosz oldalon,
ahol Vlagyimir Putyin megkezdte az állam megerősítését), amelyek
hozzájárultak a kínai-orosz kapcsolatok további fejlődéséhez. Az évtized
elején azonban a kínai-orosz kapcsolatok megismételték a 1990-es évek
sémáját. A Kínával való kezdeti közeledést (amelyet a 2001-es szerződés
szimbolizált a legjobban) hamarosan beárnyékolta Putyin szeptembert
követő11 nyugatbarát fordulata.2001. Moszkva - az emelkedő olaj- és
gázárak által megerősödve - ismét Peking felé fordult, hogy ellensúlyozza
Washingtont.
Ezúttal a kínai-orosz közeledésnek erősebb alapjai voltak. Partnerségük
többdimenziósabbá, tartalmasabbá vált. Normalizálódott. A két fél képes volt
teljesen kijelölni a határt, amit történelmi áttörésnek kell tekinteni. Még a
gazdasági kapcsolatok is - amelyek mindig is a leggyengébb pontnak
számítottak - javultak, Kína Oroszország második számú kereskedelmi
partnerévé vált. Oroszország és Kína sikeres kapcsolatot tudott kiépíteni.
Bizonyos értelemben ez külpolitikájuk egyik legnagyobb eredménye. Az
orosz-kínai kapcsolatok erősödése és normalizálódása ellenére sem szűntek
meg a változékonyságra hajlamosak. A nyersanyagárak emelkedése alkalmazta Oroszországot, hogy ambiciózusabb szerepet játsszon a világban,
ami a kínai-orosz kapcsolatok esetében következményekkel járt Putyin ázsiai
politikájára. Megpróbálta megismételni sikeres európai politikáját, amely a
hatalmak kiegyensúlyozására és egymás ellen való kijátszására irányult, hogy
Oroszországnak helyet vájjon az ázsiai sakktáblán. Az eszköz az energia volt,
a fő kiszemelt partnerek pedig Kína, Japán és Dél-Korea. Ez be is vált Oroszország az ESPO gázvezetékkel geopolitikai okokból megismételte az
energiával kapcsolatos us-korszakát -, de csak egy ideig. A 2000-es évek
vége felé Moszkva megértette, hogy ennek a nagyszabású tervnek nincs
esélye, mivel Japán és Dél-Korea nem volt hajlandó és/vagy nem tudott
valódi alternatívát kínálni Oroszországnak Kínával szemben. Amikor
Oroszországot súlyosan sújtotta a gazdasági válság, 2008,végül beadta a
derekát, és a hegeliánus szellemben rájött, hogy "ami reális, az racionális":
Oroszország számára nem maradt más lehetőség Ázsiában, mint Kína. Így
Moszkva úgy döntött, hogy elmélyíti kapcsolatait Kínával, és megpróbálja
kihasználni annak gazdasági sikereit. Más szóval, megpróbált erényt csinálni
a szükségből. Mivel az ázsiai-csendes-óceáni térség sosem volt az orosz
külpolitika legfontosabb vektora (ezek a "közeli külföld" és a Nyugat voltak),
Moszkva számára könnyebb volt elfogadni a helyben kialakult helyzetet, és
úgy venni Kínát, ahogy van. Így a körülmények arra kényszerítették
Moszkvát, hogy Ázsia-politikáját a Kínával való egyensúlyozásról a Kínához
való bandukolásra változtassa. Ezt legjobban az orosz elitek ambiciózus, ám
sekélyes szlogenje tükrözte: az "orosz pivot Ázsia felé" eredetileg arra
irányult, hogy megszabadítsa Oroszországot Kína túlzott dominanciájától, de
2014-ben ehelyett "pivot to China" lett belőle. Így lett Kína Oroszország
legfontosabb ázsiai partnere, és az Egyesült Államok után a második
legfontosabb a világon. Peking lett ennek az új valóságnak a legnagyobb

nyertese: Kína képes volt
288

hogy a kapcsolat menetrendjét saját elképzelése szerint alakítsa, amely
elsősorban a kínai érdekeket tükrözi: Oroszországot stabil nyersanyagbázissá
kell tenni a kínai gazdaság számára.
A kínai-orosz kapcsolatok 2012 után, amikor a kínai vezetők ötödik
generációja Hszi Csin-ping vezetésével átvette a hatalmat, még inkább
kiéleződtek. Az Egyesült Államok geopolitikai kihívására válaszul, amely az
Ázsia felé való fordulásával igyekezett megfékezni Kína ázsiai-csendesóceáni térnyerését, Peking elmélyítette kapcsolatait Oroszországgal.
Akárcsak az 1990-es években vagy 2003 után, az amerikai tényező is
hozzájárult a kínai-orosz közeledéshez, de ezúttal inkább csak fokozta és
elmélyítette a meglévő politikai együttműködést. Az ukrán válság még
inkább elmélyítette a kapcsolatokat - Moszkva veszélyeztetve érezte magát
alapvető érdekeltségi területén ("közeli külföld"), és úgy döntött, hogy a
nyugati nyomás - beleértve a szankciókat is - visszatartása érdekében
mindenáron szüksége van Kína támogatására, és a gázszerződés
elfogadásával engedett Kínának, ami csak elmélyítette a kétoldalú
kapcsolatok már meglévő aszimmetrikus modelljét. Moszkva tisztában volt
ezzel, de úgy döntött, hogy nolens volens elfogadja ezt a tényt, mint átmeneti
szükségszerűséget, amely a jövőben megváltozik. Ennek során a Kreml elitje
egy középkori ruszin fejedelem, Alekszandr Nyevszkij példáját idézte fel, aki
sikeresen harcolt a német in- vaderek ellen, miközben hűséges maradt
szuzeráihoz: Mongol kánoknak. Ezen érvelés szerint Ruthénia meghajlott, de
nem tört meg a mongoloktól, és később erős, szuverén állammá vált. Így ezt a
politikát informálisan "Alekszandr Nyevszkij-paradigmának" nevezhetjük.
Meglátjuk, hogy napjainkban Rusz- sia képes lesz-e kilépni a Kínától való
függőségből. Egyelőre a helyzet az, hogy a kínai-orosz kapcsolatok egyre
aszimmetrikusabbak Peking javára, ugyanakkor stabilak.
Kína fontosabb Oroszországnak, mint Oroszország Kínának. Moszkva
számára,
Peking a Nyugat kiegyenlítőjének - stratégiai alter- natív, akár valós, akár
virtuális (lásd: az ukrajnai válság) - pszichopolitikai szerepét játssza. Ennél is
fontosabb, hogy a Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatok
Oroszország bel- és külpolitikájának számos aspektusát érintik (különösen az
orosz Távol-Kelet fejlesztését) - ebből a szempontból csak az Egyesült
Államok fontosabb Oroszország számára. A jelenben Oroszországnak
szüksége van Kínára, néha talán függ tőle.
Másrészt Oroszország sokkal kisebb jelentőséggel bír Kína számára:
hasznos, bár nem az egyetlen és nem a legmegbízhatóbb ellátási forrás.
Fontos partnerként, amely biztosítja a stratégiai hátországokat, biztosítja az
energiaellátást, és ideológiai ellenzékként szolgál a Nyugattal szemben.
Oroszország emellett fontos eszköze Kína PR-jának is, vagyis annak az
állításnak, hogy Kína "békés". Oroszország azonban Kína számára nem
szövetséges a Nyugattal való konfrontációban (ez egy kényelmes álca, amely
mögé Kína elrejtőzhet, és csendben megnyerheti a kínaiak érdekeit). Kína
reálisan értékeli az orosz lehetőségeket, és látja, hogy az orosz befolyás
globálisan és regionálisan zsugorodik. Oroszország a kínai belpolitika
szempontjából jelentéktelen, és nem központi szerepet játszik Peking

külpolitikájában.
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politika. Ez csak kiegészítése a "visszatérés a megfelelő helyre" általános
stratégiájának.
Az aszimmetria a gazdasági szférában mutatkozik meg a legjobban. A
2000-es és 2010-es évek lenyűgöző kereskedelmi növekedése ellenére
Oroszország továbbra is csak Kína tizenhatodik kereskedelmi partnere, míg
Kína Oroszország második partnere - az EU után. A kereskedelem szerkezete
Kínának kedvez, és szinte neokoloniális jelleget ölt: Az orosz erőforrások
kínai fogyasztási cikkekért és élelmiszerekért cserébe (az orosz export
értékének mintegy 70%-át az energia teszi ki). Továbbá, két orosz kísérlet
arra, hogy nagyszabású energiaprojektek - az ESPO olajvezeték és a Szibéria
hatalma gázvezeték - révén aktívan kapcsolódjon Ázsiához, ahelyett, hogy
csökkentette volna Oroszország Kínától való függőségét, inkább növelte azt,
és Oroszországot még inkább Kína erőforrásbázisává tette. Másfelől viszont a
valami jobb, mint a semmi: Oroszország pénzt kap az energiájáért, van
alternatív útvonala és hosszú távú, stabil szerződései. Ezért ez az
aszimmetrikus modell bizonyos értelemben mindkét fél számára előnyös,
nem csak Kína számára, bár természetesen inkább Kína számára.
Az orosz Távol-Kelet gazdasági elmaradottsága még tovább fokozza a
Kína javára fennálló aszimmetriát. Számos nyilatkozat, néhány nagy
horderejű kezdeményezés (a 2012vlagyivosztoki APEC-csúcstalálkozó) és a
nagy energetikai projektek (az ESPO) révén történő fejlődés reménye
ellenére Moszkva nem tudta megreformálni az orosz Távol-Keletet; az
továbbra is Oroszország egyik legelhanyagoltabb régiója. Ennek a
stratégiailag kulcsfontosságú helyen fekvő területnek a siralmas állapota
háttérbe szorítja Oroszország ázsiai-csendes-óceáni szerepét, és akadályozza
Moszkva azon törekvését ("orosz pivot"), hogy aktív szerepet játsszon az
ázsiai-csendes-óceáni térségben. Ezt felismerve Moszkva a 2010-es években
ismét Kína felé fordult abban a reményben, hogy a Kínával való fokozott
együttműködésen keresztül fejlesztheti a régiót ("kínai szelet fogni"). Más
szóval, Oroszország úgy döntött, hogy szereti azt, amije van, ahelyett, hogy
reménykedne abban, ami tetszik neki: a lehető legjobban kihasználja azt, ami
a terepen van, és megpróbál előnyöket kidolgozni a kínai szabályok szerint
játszott játékban. Eddig azonban az eredmények nem voltak lenyűgözőek.
Kína jobban érdekelt abban, hogy az orosz Távol-Keletről importálja a
természeti erőforrásokat, és a kínai gazdaság anyagi bázisává tegye ezt a
régiót, mint abban, hogy részt vegyen az orosz Távol-Kelet saját fejlődésében
- Kína nyersanyagokat és más nyersanyagokat visz, és kereskedelmi árukat,
élelmiszereket és IT-termékeket küld. Ez erősíti az aszimmetrikus win-win
modellt: Kína többet nyer, de Oroszország legalább kap valamit.
Az orosz Távol-Kelet alacsony státusza, Oroszország gyenge pozíciója és
A kínai de facto gazdasági monopólium ott, mindez Oroszország gyenge
pozícióját jelenti az egész ázsiai-csendes-óceáni térségben - ez egy másik
hely, ahol a kínai-orosz aszimmetria Kína javára ugyanilyen világosan
megmutatkozik. Moszkva számára a régió az 1990-es években szinte nem is
létezett; a 2000-es évektől kezdve azonban Putyin igyekezett megtalálni
Oroszország megfelelő helyét a világ e legfontosabb ökológiai régiójában, és
megszabadulni a Kínától való túlzott függőségtől. Moszkva megpróbálta

kiegyensúlyozónak használni Japánt, Ázsia koncertjéről álmodott,
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növelte jelenlétét a regionális multilaterális szervezetekben, kapcsolatokat
alakított ki Indiával, Vietnámmal és Dél-Koreával, és bejelentette saját ázsiai
orientációját. Végül azonban minden orosz kísérlet részben vagy teljesen
kudarcba fulladt, vagy egyszerűen képtelen volt ellensúlyozni Kína
dominanciáját. Következésképpen Mos- cow ismét úgy döntött, hogy "ami
reális, az racionális", és Peking felé hajolt, a semminél jobbnak tartva a
Kínával kínai feltételekkel való együttműködést. Így Moszkva elvesztette a
mozgásterét, de - bár másodlagosan - hozzáférést nyert a regionális ügyekben
hozott döntésekhez. Az orosz politika Kína-központúsága az ázsiai-csendesóceáni térségben újabb erős bizonyítéka az aszimmetrikus win-win logikának
az orosz-kínai kapcsolatok mögött.
Kiegyensúlyozottabb a helyzet Közép-Ázsiában, ahol Oroszország és Kína
ma már többé-kevésbé egyenlő pozíciót élvez (vagy, a Moszkva számára
optimistább forgatókönyv szerint, Kína felzárkózik Oroszországhoz). Maga
ez a helyzet azonban Peking rendkívüli sikeréről tanúskodik, amely nagyon
alacsony bázisról tudta elérni ezt a pozíciót. Oroszországban Közép-Ázsia
számára minden 1991,volt, míg Kína szinte semmi - kínai hatások
gyakorlatilag nem léteztek ott. Mégis Peking a fokozatos és békés
elköteleződés bölcs politikájának köszönhetően, amely nem provokálta
egyúttal Oroszországot, képes volt ott megerősödni, különösen a 2008-as
gazdasági válság után. Kína megtörte Oroszország monopóliumát az
erőforrások és az energia szállítása terén, a régió legfontosabb partnerévé
vált, és példátlan, ambiciózus Új Selyemút (Egy övezet, egy út)
kezdeményezést hirdetett meg. Peking ugyanakkor igyekszik megnyugtatni
Moszkvát és elkerülni a konfrontációt. Moszkva eddig (ha nehezen is, de) el
tudta viselni ezt az új helyzetet, főként azért, mert Kína belépése a térségbe
akaratlanul is teljesítette Moszkva stratégiai célját, hogy távol tartsa a
Nyugatot általában és az EU-t különösen Közép-Ázsiától (más szóval a
Kreml úgy döntött, hogy Kína a kisebbik rossz). Így egy új status quo alakult
ki Közép-Ázsiában, amely messze áll az Új Nagy Játék logikájától. Kína és
Oroszország a hatalmak legjobb koncertje forgatókönyv szerint jelölte ki
befolyási övezeteit: Moszkva a biztonságot, Peking pedig a gazdaságot kapta
meg, ami gyakorlatilag közös kondomíniumukká tette Közép-Ázsiát. Ez
eddig működött, az azonban még nem derült ki, hogy meddig tudják
fenntartani ezt az állapotot. Maga a tény, hogy Oroszországnak - bár nagyobb
konfliktusok nélkül - "meg kell osztoznia" Közép-Ázsián Kínával, bizonyítja
a kapcsolatuk aszimmetriáját. Ha Oroszország erősebb lenne, ez lehetetlen
lett volna, és Moszkva képes lett volna bármely más országot, beleértve Kínát
is, távol tartani Közép-Ázsiától. Másfelől ez az aszimmetria nem annyira
káros az orosz érdekekre nézve, mivel a Nyugatot távol tartja KözépÁzsiától, így a közép-ázsiai helyzet ismét beleillik a javasolt aszimmetrikus
win-win modellbe. Az egyetlen fontos terület, ahol Oroszország még mindig
jelentős előnyben van Kínával szemben, az a katonai szféra. Itt az orosz
hadsereg alapvető előnye a kínai hadsereggel szemben - a PLA által az elmúlt
két évtizedben elért lenyűgöző modernizáció és fejlődés ellenére megnyugtatja az oroszokat.
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elitnek; ahogy az is, hogy Kína külpolitikájának fő irányai keletre és
délkeletre irányulnak, és hogy Kína nem Oroszországot, hanem az Egyesült
Államokat akarja globális hegemónként felváltani. Ennek a ténynek a
megértése eredményezte a fegyvereladások fokozódását a 2000-es évek
elején és a 2010-es években. Bár Oroszország sokáig tartózkodó volt a
legfejlettebb fegyvereinek Kínának való eladásával kapcsolatban (szemben az
1990-es évekkel, amikor a Kínának történő fegyvereladásokat az orosz
haditechnikai bázis súlyos helyzete kényszerítette ki, a 2000-es években a
kereskedelmi aggodalmak voltak a domináns okok), ez a 2010-es években
megváltozott, különösen amikor2015 a Kreml végül beleegyezett a Szu-35-ös
eladásába. A nyugati szankciókból eredő pénzügyi problémák valószínűleg
arra kényszerítették az orosz elitet, hogy engedjen és elfogadja a
megnövekedett fegyvereladásokat. Általánosságban a kínai-orosz katonai
kapcsolatok azt mutatják, hogy a két ország milyen hosszú utat járt be az
elmúlt huszonhét évben: az egymást szinte fenyegetésnek tekintőktől a mély,
többdimenziós együttműködésig, amely mindkét fél számára előnyös, de
inkább a kínai fél számára (jó áron jut hozzá a legfejlettebb fegyverekhez,
amelyeket a nyugati embargó miatt máshol nem tud megvásárolni). A katonai
kapcsolatokban is megmutatkozik tehát az orosz-kínai kapcsolatok általános,
ebben a könyvben is hangsúlyozott tendenciája: aszimmetrikus win-win
Peking javára. Bár Oroszország valóban erősebb a katonai kapcsolatokban, és
nem veszít a Kínával való együttműködésben, Kína az, amely nagyobb
nyereséget ér el ezekben a kapcsolatokban, mivel módot kap katonai
képességeinek javítására (ami az ázsiai-csendes-óceáni térségben zajló kínaiamerikai verseny miatt oly fontos).
A Kreml elitje tisztában van az aszimmetriával és a következményekkel...
Kína junior partnerévé válik. Ennek ellenére mégis az együttműködés mellett
döntenek. Ennek több oka is van. 1) Erényt csinálnak a szükségből: akartak,
de nem tudták ellensúlyozni a kínai befolyást, ezért bandukoltak. 2)
Tisztában vannak azzal, hogy Oroszország egyelőre nyugodt tud maradni:
Kína pozíciója messze van a hegemóniától. Kína felemelkedése egyelőre nem
veszélyes Oroszországra, mert Moszkva tudja, hogy - egyelőre - Kína
stratégiai ambíciói Kelet- és Délkelet-Ázsiára koncentrálódnak, nem pedig
Északkelet-Ázsiára. 3) Kína támogatja az orosz fellépést a posztszovjet
térségben, legalábbis retorikailag. 4) Bár az oroszok elismerik a kínaiak
sikereit, tisztában vannak azzal, hogy a kínai modernizáció még mindig nem
fejeződött be; Kínának még hosszú út áll előttük. 5) Az USA-val ellentétben
Kína nem avatkozik bele a belügyekbe, és nem utasít nyilvánosan másokat
arra, hogy hogyan vezessék a saját ügyeiket (Peking tehát nem törekszik
rendszerváltásra; éppen ellenkezőleg - Kína stabil partnert szeretne, és Putyin
teljesíti ezt a célt). Kína ráadásul ismeri az orosz érzékenységet: tiszteletet
mutat Oroszországnak, "nagyhatalomként" dicséri Oroszországot (a kínaiak
megtanulták, hogyan kell az oroszokkal megbirkózni: tudják, hogyan
használják ki az orosz megalomániát), és ismeri a határait - a kínaiak
kihasználják dominanciájukat a kínai-orosz kapcsolatokban, de nem
használják ki túlzottan, hogy ne provokálják Oroszországot. Mindez sokkal
elviselhetőbb "rangidős" partnerré teszi Kínát Oroszország számára. 6) A

felemelkedő
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Kína gyengíti az Egyesült Államokat, és kiegyensúlyozottabb nemzetközi
rendszert alakít ki, ami Moszkvának mozgásteret biztosít. Oroszország, bár
aggódik Kína miatt, tudja, hogy a kínai történelmi sérelmek inkább a Nyugat,
mint Oroszország ellen irányulnak. Moszkva azt is megérti, hogy Kína nem
Oroszországot, hanem az Egyesült Államokat akarja felváltani globális
hegemónként. Mostantól kezdve, bár Oroszország elégedetlen a növekvő
aszimmetriával, ez nem az állam és a rendszer stabilitása miatti alapvető,
szórakoztató aggodalom. Következésképpen az aszimmetria ellenére a
kapcsolatok erősek és stabilak - ez az aszimmetrikus win-win -, és ez a
közeljövőben is így marad.
Ez az átfogó win-win aszimmetria Kína számára stabil kapcsolat, mivel ez
az aszimmetria a "normalizált aszimmetriának" minősíthető. Ilyen
aszimmetria akkor áll fenn, ha a kapcsolatok nem feszültségmentesek, de
mindkét fél bízik abban, hogy alapvető érdekeit és a kölcsönös előnyökkel
kapcsolatos elvárásait teljesíteni tudja. Más szóval, az előnyök meghaladják a
veszteségeket, és mindkét fél úgy véli, hogy ezt a helyzetet érdemes
megtartani az "elismerés a tiszteletért" logikájának megfelelően. Az oroszkínai kapcsolatok a "pozitív aszimmetria" kategóriájába is sorolhatók, ahol
gazdasági függőség, de nem ellenségeskedés áll fenn: ahol a fő
kedvezményezett (Kína) folyamatosan becsapja vagy kényszeríti a kisebb
kedvezményezettet (Oroszország), míg a kisebb kedvezményezett szemet
huny felette abban a hitben, hogy ez átmeneti szükségszerűség. Végül az
orosz-kínai aszimmetria leírható az "aszimmetrikus opciós modellel", ahol
mind az erősebb (Kína), mind a gyengébb (Oroszország) állam megközelítése
"nyitott", ami a kétoldalú kérdéseket kooperatívan oldja meg. Kína ennek a
modellnek megfelelően cselekszik - elősegíti a stabil aszimmetrikus
kapcsolatot, tudva, hogy ez Kína, mint az erősebb partner felelőssége, hogy
minimalizálja a tévhiteket és növelje a gyengébb partnerrel való
kapcsolataiba való bevonódást, és hogy elősegítse az önkéntes tiszteletadást
ahelyett, hogy szembeszállna az ellenállással. Úgy tűnik, ez a siker a stabil
kínai-orosz kapcsolatok mögött.
Végezetül, miután leírtuk az Oroszország és Kína közötti ügyek jelenlegi
helyzetét, merészelhetünk találgatni és előrejelzéseket tenni az orosz-kínai
kapcsolatok jövőjéről. Ha a könyvben felidézett történelmi tapasztalat - hogy
a jelenlegi
aszimmetrikus win-win a XVII-XVIII. századi sinocentrikus modellnek felel
meg, amelynek csúcsán Kína, alárendelt pozícióban pedig Oroszország állt,
akkor a kétoldalú kapcsolatok jövője e rendszer logikája szerint alakulhat.
Olyan lenne tehát, mint 1842 előtt, amikor a tributáris kapcsolatok
sinocentrikus világrendje nem feltétlenül járt együtt a Kína által gyakorolt
jelentős politikai kontrollal. A kisebb politikai entitásoknak azonban el kellett
ismerniük egy hierarchikus struktúrát, amelynek csúcsán Kína állt. Ebben a
forgatókönyvben Oroszországnak esélye lett volna a volt Szovjetunió
területének fejlesztésére, sőt visszaintegrálására. Ez azonban egy feltétellel
történne meg: a kínai primátus elismerése és Kína junior partnerévé válása.
Ha Kína képes lenne befejezni a modernizációt és globális hegemónná válni mind szárazföldön, mind tengeren -, akkor Oroszország vazallusállamává

(bár valószínűleg a legfontosabbá) csúszna. Az Oroszországgal való
kapcsolatok pedig
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modellként szolgálhat más, kevésbé jelentős, bár fontos szervezetek számára.
Ha ez megtörténik, akkor kínai szempontból ez nemcsak a múltba való
visszatérés lenne, hanem a természetességhez való visszatérés is.
Ez a forgatókönyv azonban, nagyjából véve, korántsem biztos - Kína
megállhat a fejlődési pályán a belpolitikai problémák és/vagy az amerikai
kon- tainment politika miatt, ami esélyt jelentene Oroszország számára, hogy
erején felül cselekedjen (amit Moszkva kiválóan csinál).
Itt és most azonban egy dolog biztos. Történelmileg nézve a kínai-orosz
kapcsolatok jelenlegi, aszimmetrikus win-win modellje azt jelenti, hogy az
orosz-kínai kapcsolatok visszatértek a múltba: az első, kezdeti szakaszba,
amikor Kína erősebb volt és meghatározta a kétoldalú kapcsolatok
napirendjét. A kínai-orosz kapcsolatok példája tehát azt mutatja, amit sok
ázsiai természetesnek vesz: hogy a világ gömbölyű, és a történelmi korszakok
ciklikusan alakulnak.
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