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távú

kapcsolatát, növelve politikai, katonai és gazdasági
. Ebben a
jelentésben arra törekszünk, hogy megértsük a Peking és Moszkva
lehetséges
-orosz kapcsolat hatását az Egyesült Államokra,
hatásokat. Megállapítjuk, hogy a Kína és Oroszország közötti
lt
Kínára, mind Oroszországra nézve érzékelt tartós fenyegetés.
Megközelítés
A Kína és Oroszország közötti kapcsolat elemzéséhez a nemzetközi
kapcsolatok szakirodalmából merítünk olyan elméleteket, amelyek
magyarázatot adhatnak a kapcsolat alakulására, többek között a
nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó
szakirodalom alapján azt állítjuk, hogy Kína és Oroszország
or hatalmuk
összege közelebb kerül az Egyesült Államokéhoz. Arra is
számítunk, hogy mindkét ország magabiztosabban fog fellépni,
ahogy relatív hatalmuk növekszik. Javasolunk egy új,
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a katonai képességeket, az öko- nomikus kapacitást és a
S.1. ábrát).
A fenyegetés érzékelése. Azt várjuk Kínától és Oroszországtól, hogy
lépéseket tegyenek kapcsolatuk javítása érdekében, ha az
kisebb fenyegetést érzékelnek. A fenyegetettséget a támadó
képességek és az észlelt agresszív szándékok egyensúlyának
figyelembevételével mérjük.
Ideológiai konvergencia. A Kína és Oroszország közötti kapcsolat
alapja politikai ideológiájuk közeledése lehet, beleértve a belföldi
konvergenciáját Peking és Moszkva külön-külön tett nyilvános
nyilatkozatainak összehasonlító elemzésével vizsgáljuk, egy 15
pontos skála segítségével.
Gazdasági komplementaritás. Kína és Oroszország beruházási és
mutatkozó különbségek motiválhatják. Politikai kapcsolatuk a
csere gazdasági logikájából eredhet, vagy fordítva. A címre.
S.1 ábra
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MEGJEGYZÉS: Az utolsó adatpont 2016-os évként szerepel, mivel egyes mutatók 2017-re vonatkozóan
csak korlátozottan állnak rendelkezésre, bár a katonai képességeket 2017-ben elemezzük.
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oktatás, olaj- és gáztartalékok, valamint szántóföld.
leírására egy hatfokozatú skálát javaslunk, amely az egyik végletet
szövetségig terjed: konfliktus,
Moszkva közötti kapcsolatok 1949 és 1997 közötti történetét,
leginkább a kínai-orosz kapcsolatok 1997 és 2017 közötti változásait.
során.
Történelem, 1949-1997
A hidegháború idején Kína és Oroszország kapcsolata hivatalos
-leninista
fakadt. A Kínai Népköztársaságnak (KNK), mint gyenge, de
A Kínával kötött szovjet szövetség megszilárdította Moszkva státuszát,
mint
1950-ben
aláírt kínai-szovjet szövetség azonban nem tartott sokáig. Joszif Sztálin
1953-ban bekövetkezett halála után a kapcsolat kezdett megromlani,
és az ideológia a megosztottság forrásává vált, amely az 1950-es évek
-es évek közepéig tartott. Kína aszimmetrikus
askodó szovjet dominanciát. A
amelyek végül 1969-ben helyi konfliktusba torkolltak, és a
nagyhatalmi konfliktus szakadékáig fajultak. Az 1970-es években
Washington igyekezett javítani kapcsolatait Pekinggel és Moszkvával,
miközben a két kommunista óriás közötti viszony továbbra is
konfliktusos maradt. A Szovjetunió és Kína közötti globális küzdelem
a szocialista rezsimek közötti befolyásért a hatalmi politika
inváziója a dél-ázsiai
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Az 1979-ben a szomszédos kommunista Vietnam elleni támadás
ugyanúgy Moszkva, mint Hanoi ellen irányult. Az 1980-as évek
közepére a Szovjetunió mégis lépéseket tett a Kínával való megbékélés
érdekében, különösen azért, mert csökkenteni kellett a hosszú kínaiKína fogékony volt, és Moszkva és Peking 1989-ben normalizálta a
kapcsolatokat.
A szovjet blokk felbomlását és a kínai Tiananmen-válságot
(1991szívélyességet tanúsított, amely alig egy-két évtizeddel korábban
-es évek végére mind Oroszország,
mind Kína arra a következtetésre jutott, hogy egyikük sem jelent
komoly fenyegetést a másikra; a legnagyobb veszélyt mindkét ország
Egyesült Államok vélt ellenséges szándékai jelentették.
A kapcsolat változásának magyarázata 1997 és 2017
között
Az oroszkeresztül intenzíven foglalkozunk a kínai-orosz kapcsolatok legújabb
korszakával Politikai. Kétoldalú kapcsolatok, a multilaterális
intézményekben való kölcsönhatás és regionális politika
Katonai. Megállapodások és nyilatkozatok, fegyvereladások,
hadgyakorlatok és katonai-katonai kapcsolatok.
Gazdasági. Kereskedelem, beruházások és nagyprojektek.
Megvizsgáljuk, hogy a fentebb ismertetett négy elmélethez
1997 és 2002 között Kína és Oroszország kapcsolata a számvetés
jegyében alakult. Moszkva és Peking 2001alá, és együtt dolgozott a Sanghaj
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fegyverek. Ugyanakkor Oroszország a Nyugattal való kapcsolatát
, a Kína és Oroszország közötti gazdasági
többek között Közép-Ázsiában is.
2002 és 2007 között Kína és Oroszország kapcsolata az
jegyében alakult. Kína és Oroszország rendezte
-t, és
óvatosan kezdtek közös hadgyakorlatokon részt venni. Kína minimális
sikerrel törekedett az orosz olajra és gázra, míg Oroszország az
Európába irányuló energiaértékesítésre összpontosított.
2007 és 2012 között Kína és Oroszország kapcsolata továbbra is
az
rendszeresen találkoztak, közösen megvétóztak öt ENSZ BThatározatot, és létrehozták a Brazília, Oroszország, India, Kína, DélAfrika (BRICS) csoportosulást. Nem minden kérdésben értettek
azonban egyet, többek között Oroszország és Grúzia konfliktusában
sem. Megépült egy vezeték, amely türkmén gázt szállít Kínába, ezzel
megtörve a középMoszkva csökkentette a katonai eladásokat, mivel aggódott az orosz
fegyvertechnológia kínai ellopása miatt.
2012 és 2017 között a Kína és Oroszország közötti kapcsolatok
, és az
ödésre
Miután 2014-ben Oroszország ellen a Krím annektálása miatt nyugati
szankciókat léptetett életbe, Oroszország újraértékelte a Kínával való
kapcsolatát, és sokkal szorosabb kapcsolatokra törekedett. Kína orosz
energetikai projektekbe fektetett be, Oroszország pedig új fegyvereket

része közötti kereskedelmi és befektetési szerepvállalásának.
A kínai-orosz kapcsolatok alakulását a hatalom és a fenyegetés
dinamikájára való hivatkozással magyarázzuk. Amint az S.1. ábrán
látható, kezdetben az USA hatalma dominált Kína és Oroszország
felett,
hatalma kezdte megközelíteni az Egyesült Államokét. Ezzel
kezdett, a koszovói, iraki és líbiai amerikai beavatkozásokkal, és
különösen a 2014-es ukrajnai Majdan-forradalom amerikai
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és a relatív hatalom
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támadó képességeket tartott fenn. Úgy találjuk, hogy bár Kína és
Oroszország ideológiái egyre inkább közeledtek egymáshoz, úgy
gazdasági ös
elkötelezettségével.
Orosz nézetek Kínáról
való kapcsolatának fontosságát és hosszú távú jellegét, amely az Ázsia

Ázsiában azonban nagyon korlátozott, és Moszkva
abba, hogy Ázsia nagy részén - talán Közép-Ázsia kivételével - Peking
játssza a domináns szerepet. Az Egyesült Államok által érzékelt
fenyegeté
A
2014-es ukrajnai válság után Moszkva arra a következtetésre jutott,
hogy szorosabb kapcsolatra
megállapították, hogy a korábbi aggodalmak, beleértve a moszkvai
technológia pekingi lemásolását és a potenciális kínai agressziót, most
már kevéssé jelentenek fenyegetést. Oroszország mindazonáltal nem
törekszik szövetségre Kínával, részben azért, mert jó kapcsolatokat
kíván fenntartani más ázsiai hatalmakkal, köztük Indiával, Japánnal és
Vietnámmal. Bár Moszkva továbbra is státuszra és dominanciára
törekszik egyes régiókban, például Közép-Ázsiában, elismeri Peking
nagyobb gazdasági erejét, és reméli, hogy hasznot húzhat a kínai
sok kilátást látnak az Oroszországgal való drámaian nagyobb kínai
gazdasági szerepvállalásra, tekintettel az orosz intézmények
jogállamiságra) és a kínai befektetések máshol jobb környezetére.

xviii Kína-Oroszország
együttm ködés

Kínai nézetek Oroszországról
ki
Kína és Oroszország jelenlegi kapcsolatáról. A kínai kutatók
figyelemre méltóan tiszta szemmel és rendkívül pragmatikusan
-orosz kapcsolatok azért
hasznosak, mert a kínai érdekeket szolgálják, amelyeket a folyamatos
szívélyes kapcsolatok és a diplomáciai, katonai és gazdasági területen
orosz gazdasági komplementaritás és a kínai és orosz elitek által a
militarizmus, az intervenció-izmus és az amerikai értékek más
tekintett amerikai értékek elleni közös törekvés figyelemre méltó
kvát egymáshoz közelítik. A kínai
az amerikai kemény és puha hatalommal szembeni egyensúlyozás. A
politikai, katonai és gazdasági szférák közötti szorosabb
általános moszkvai és pekingi felfogás
áll, hogy Moszkva és Peking szerint Wash- ington az elmúlt években
annak ellenére, hogy az USA kemény hatalma Kínához és
Oroszországhoz képest csökkent.
Következtetések
Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, arra számítunk, hogy a Kína és
Oroszország közötti kapcsolat tartósan fennmarad
szintjén marad. A kínai és orosz összhatalom továbbra is megközelíti,
de legalább 2022-ig nem éri el az Egyesült Államokét. Az Egyesült
mivel az Oroszországgal szembeni szankciók továbbra is fennállnak, és
Ázsiában. A kapcsolatra vonatkozó korlátok is fennmaradnak,
Oroszországgal való nagyobb gazdasági szerepvállalásban.

Összefoglaló
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A Kína-Oroszország kapcsolat azonban gyengülhet vagy csökkenhet.
kapcsolatokra törekedhetne Európával és az Egyesült Államokkal,
miközben fenntartaná, de nem folytatná a Kínával való kapcsolatát.
militarizált
-Ázsiában
tanúsított határozottabb kínai magatartás okozna. Bár ez a
konfrontáció csökkentheti a szorosabb kínaikockázatát, kevés amerikai érdek forog kockán azokban a régiókban,
ahol konfliktus alakulhat ki. Alternatív megoldásként Kína és
hajó
egy regionális válsághelyzetben, például Észak-Koreában. Egy kínaiorosz
nézve.
számos kockázatot jelenthet az Egyesült Államok számára, attól

ssze
mivel nem mindig közösek a céljaik, mint például a más országokkal
(például Indiával) fennálló konfliktusos kapcsolatok esetében. A
további politikai
válasz a helyzet

számítunk, hogy a Kína és Oroszország közötti gazdasági
továbbra is viszonylag kevéssé lesz vonzó más kínai kereskedelmi és
befektetési partnerekhez képest
anciáját a globális pénzügyi
infrastruktúra felett, bár ez a siker korántsem biztos.
Az amerikai hadsereg számára a legnagyobb gyakorlati kihívást a
A két ország intenzívebb katonai-techni
folytathatna, ami növelhetné mindkét hadsereg kifinomultságát és

xviii Kína-Oroszország
együttm ködés szélesebb
vészhelyzetek

körében megnehezítheti az amerikai tervezést

nemkívánatos) változásainak hiányában az USA
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az amerikai kormány vagy hadsereg nem sokat tehet a kínai-orosz
kapcsolatok alakulásának befolyásolása érdekében. Az amerikai
hadsereg felkészülhet a nagyobb kínaieredményeire, többek között a kínai és orosz katonai felszerelések
további elterjedésével, további közös tervezéssel és gyakorlatokkal,
esetleges kö
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-3/5/7,
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Kínát

és

Oroszországot

az

Egyesült

Államok

kapcsolatát, növelve politikai, katonai és gazdasági

hosszú

távú

. Amint azt

Egyesült Államok
érdekeire világszerte. Ahogy egy korábbi Trump-kormányzati
a összebarátkozik egymással,
és ez halálos kombináció, ha együtt vannak".1 Vannak azonban ellensúlyozó
között a közös határuk mentén az 1960-as évek végén lezajlott
fegyveres összecsapások során, amelyek egy nagyobb háború rémképét
gazdasági kérdésekben vagy távoli régiókban.
kockázatának és
hatásának megértése négy kérdésre adott válaszoktól függ:
Milyen

formát

ölthet

a

Kína

és

Oroszország

közötti

mozgatórugókból és korlátokból kiindulva hogyan
alakulhatnak Kína és Oroszország politikai, katonai és gazdasági

1

Bethany Allen-Ebrahimian, Andrew Desiderio, Sam Stein, and Asawin Suebsaeng,
"Henry Kissinger Pushed Trump to Work with Russia to Box in China," Daily Beast, 2018.
július 25.

1
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Milyen

hatással

lehetnek

a

kínai-orosz

lehet a negatív hatásokat enyhíteni?
E kérdések megválaszolásához kidolgozunk egy keretrendszert
Oroszország kapcsolatának motivációjának magyarázatához a
nemzetközi kapcsolatok szakirodalmából származó négy elméletre
támaszkodunk, amelyeket eredetileg a szövetségek kialakulásának
ideológia és a gazdasági komplementaritás. Megvizsgáljuk a Kína és a
Szovjetunió, valamint Kína és Oroszország kapcsolatának történetét,
különös tekintettel az elmúlt 20 évre, hogy megértsük, ezen elméletek
abba, hogy a
politikai, katonai vagy gazdasági kapcsolatok hogyan alakulhatnak a
Ezt a keretet kombinálva annak megértésével, hogy a kínai-orosz
Egyesült Államok érdekei számára, aztán leírjuk, hogy az Egyesült
Államoknak hogyan kellene alkalmazkodnia a kínai-orosz

Megközelítés és Módszertan
kihívások elé állítja az Egyesült Államokat és más országokat a 21.
században. E tanulmányok többsége külön-külön értékelte vagy Beijinget, vagy Moszkvát. 2 Sokkal kevesebb figyelmet fordítottak a
2

RAND-tanulmányt lásd Andrew Scobell, Edmund J. Burke, Cortez A. Cooper III, Sale Lilly,
Chad J. R. Ohlandt, Eric Warner és J. D. Williams, China's Grand Strategy: Santa Monica,
Kalifornia: Trends, Trajectories, and Long-Term Competition, Santa Monica, Calif: RAND
Corporation, RR-2798-A, 2020; Andrew Radin, Lynn E. Davis, Edward Geist, Eugeniu
Han, Dara Massicot, Matthew Povlock, Clint Reach, Scott Boston, Samuel Charap, William
Mackenzie, Katya Migacheva, Trevor Johnston és Austin Long, The Future of the Russian
Military: Oroszország szárazföldi harci képességei

Bevezetés

3

Oroszország és Kína együttes kihívása, bár a mennyiségek száma
növekszik. 3 Ezek a tanulmányok fontos betekintést, alapos elemzést és
részletes beszámolókat nyújtottak a kínai-orosz kapcsolatokról. Két
kulcsfontosságú kérdésben
a kínaia kétoldalú kapcsolatok rendezése az Egyesült Államokkal és
szövetségeseivel szemben.
Bár egyesek szerint a kínai-orosz kapcsolat a "konvenció"
jegyében zajlik, mások úgy látják, hogy sokkal szilárdabb és
összetartóbb. 4 Mindazonáltal a legtöbb kutató tartósnak és
rugalmasnak látja a kapcsolatot. 5 A tekintetben, hogy a kapcsolat
fenyegetést jelent-e az Egyesült Államokra és szövetségeseire, szintén
megoszlanak a vélemények. Egyesek különösen aggódnak, míg
and Implications for U.S.-Russia Competition, Santa Monica, Calif..: RAND Corporation,
RR-3099-A, 2019; Andrew Radin és Clint Reach, Russian Views of the International Order,
Santa Monica, Calif: RAND Corporation, RR-1826-OSD, 2017; valamint Michael J.
Mazarr, Timothy R. Heath és Astrid Stuth Cevallos, China and the International Order,
Santa Monica, Calif: RAND Corporation, RR-2423-OSD, 2018.
3

Paul J. Bolt és Sharyl N. Cross, China, Russia, and Twenty-First Century Global Geopolitics, New York: Oxford University Press, 2018; Michael S. Chase, Evan S. Medeiros,
J. Stapleton Roy, Eugene B. Rumer, Robert Sutter és Richard Weitz, Oroszország-Kína
kapcsolatok: Seattle: A közös alapok és a stratégiai törésvonalak felmérése, Seattle: National
Axis
of Authoritarians, Seat- tle: National Bureau of Asian Research, 2018; Bobo Lo, A Wary
Embrace: What the China- Russia Relationship Means for the World, London: Penguin, 2017;
Russia and China: A Political Marriage of Convenience - Stabil és sikeres, New
York: Barbara Budrich Publishers, 2017; Alexander Lukin, China and Russia: The New
Rapprochement, Cambridge, Egyesült Királyság: Polity Press, 2018a; Angela Stent, Russia,
China and the West After Crimea, Washington, D.C.: TransAtlantic Academy, 2016. május;
Paul Stronski és Nicole Ng, Cooperation and Competition: Russia and China in Central Asia,
the Russian Far East, and the Arctic, Washington, D.C.: Carnegie Endowment for
International Peace, Feb- ruary 2018.
4

A kényelem tengelye: Moscow, Beijing, and the New
Geopolitics, Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2008a; Lo, 2017; Lubina, 2017;
és Stent, 2016. Az utóbbi értelmezéshez lásd Bolt és Cross, 2018; valamint Lukin, 2018a.
5

Ide tartoznak Bolt and Cross, 2018; Ellings and Sutter, 2018; Lo, 2017; Lubina, 2017; és
Lukin, 2018a.
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mások csak aggódnak.

6 Megint

más kutatók nem látnak okot aggodalomra,
7

A

tanulmányok és megállapítások e sokasága alapján azonosítjuk a
mozgatórugókat és a korlátokat, és elemezzük a kínai-orosz
dimenzióinak jellemzésére és magyarázatára, hogy megértsük, hogyan
skálát dolgozunk ki Kína és a Szovjetunió/Oroszország kapcsolatának
gazdasági dimenzióban. A kapcsolatnak ez a mérési módja nemcsak
hogyan változott a kapcsolat az évek során.
1.1. ábra
Kutatási terv
Az időbeli kapcsolatok
jellemzése (1950-2017)
• A politikai, katonai és
gazdasági kapcsolatok
értékelése a spektrumon
A kapcsolat objektív
motivációinak értékelése
• Az er viszonyok
• Az Egyesült Államok fenyegetése
• Ideológiai igazodás
• Gazdasági kiegészít jelleg
Az orosz és a kínai nézetek
leírása a kapcsolat
motivációjáról
• Terepmunka Moszkvában és
Pekingben
6

Azonosíts
aa
legfontosa
bb,
változó
meghatározó
tényez i
KínaOroszország
kapcsolat

Tekintsük
át a
jöv beli
forgatókö
nyveket

Az Egyesült
Államokra
gyakorolt
hatás és a
jöv beli
politikára
gyakorolt
hatások
meghatároz
ása

A riadalmat megfogalmazók közé tartozik a Chase et al., 2017; és az Ellings and Sutter,

Stent, 2016.
7

A nem érintettek közé tartozik Lo, 2017; Lubina, 2017; és Lukin, 2018a. Bolt és Cross,
2018, megjegyzi a kínai-
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nemzetközi kapcsolatok és a közgazdasági
szakirodalom
változásait, és megv
változásaihoz. Harmadszor, megvizsgáljuk az orosz és a kínai
nézeteket arról, hogy mi vezérli saját döntéshozatali folyamatukat.
Elismerjük, hogy az egyes orszá

legfontosabbak
magyarázatában.

a
kínai-szovjetÖtödször, megvizsgáljuk,

hogyan

alakulhat

egyéb megfigyelések alapján rávilágítunk az amerikai politikára
gyakorolt következményekre.
A jelentés további részében a kutatási terv minden egyes elemét
értékeljük. A fejezet további részében további információkat nyújtunk
mérésére szolgáló skálánk leírását és azon
azonosítását,
amelyekkel a szakirodalom alapján a kapcsolatot magyarázni véljük. A
második fejezetben általános történelmi áttekintést nyújtunk 19501997-ig. A harmadik és negyedik fejezetben szisztematikusabb
megközelítést alkalmazunk a
hatásának értékelésére 1997-ig. Ötéves lépésekben értékeljük
a politikai, katonai és gazdasági kapcsolatokat, a kapcsolatot

Egyesült Államokra vonatkozó következményekkel zárjuk. Az A.
melléklet további módszertani részleteket tartalmaz. A B. és C.
tudósok hogyan látják a kapcsolat motivációit, beleértve azt is, hogy
nézeteik mennyiben különböznek a második és harmadik fejezetben
bemutatott objektívebb perspektívától.

6 Kína-Oroszország
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Kína és Oroszország kapcsolatának mérése
Kína és Oroszország kapcsolata, mint bármely két szomszédos nagy
összehasonlítások elvégzése érdekében egy hatpontos tipológiát
dolgoztunk ki a kapcsolat viszonylagos közelségének leírására:
Konfliktus:
fenyegetésével jár. A politikai interakciók folytatódhatnak, de a
háborús állapotot tükrözhetik, még akkor is, ha a háborút nem
hirdették ki.
Szembesítés: Bizalmatlanság vagy ellenségeskedés érzékelése.
Folyamatos politikai interakciókra kerülhet sor a viták
en, de az
interakciót inkább a gyanakvás, mint a közös törekvés jellemzi.
Számítás: A
folytatásában kölcsönös az érdek, de a bizalmatlanság is
folyamatos. Az egyik vagy mindkét fél attól tarthat, hogy
kihasználják, és ennek következtében az egyik vagy mindkét fél
két fél keres
érdekében, a másiktól nem vagy csak nagyon korlátozott
közös érdekeket, amelyek a hosszabb távú vagy
mélyebb integráció alapját képeznék.
Meghatározott tartós partnerség és közös munka
a kölcsönösen kívánt termékeken. A kapcsolatnak azonban
kívánnak kockázatot vállalni.
Koalíció: Egy hivatalos katonai vagy politikai szövetség, amely
mindkét országot kölcsönös védelemre kötelezi, és hajlandó
kockázatot vállalni a másik érdekében. Például az Egyesült
Államok és az Egyesült Királyság kapcsolata vagy az Észak-atlanti
s Szervezete (NATO).
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A második fejezetben a kínai-orosz)
kapcsolatok pályáját vizsgáljuk 1950 és 1997 között. Meghatározzuk, hogy a
n. A harmadik és negyedik fejezetben kétféleképpen
-külön értékeljük a
bet
Politikai: Meghatározzuk a kétoldalú találkozók számát és
intenzitását, a többoldalú szervezetekben (mint például az Egyesült
Szervezet [SCO], valamint a Brazília, Oroszország, India, Kína,
Dél-Afrika [BRICS] csoportosulás
valamint Kína és Oroszország kapcsolatát több régióval (DélÁzsia, Délkelet-Ázsia, Kelet-Ázsia és a Közel-Kelet). Emellett
nyomon követjük Kína és Oroszország interakcióját a
kulcsfontosságú globális konfliktusokkal és politikai vitákkal
kapcsolatban, mint például az 1999-es koszovói háború, a 2003as iraki háború és a 2014árulkodóak a két ország interakciójáról és kapcsolatáról.
Katonai: Meghatározzuk a legfontosabb megállapodásokat és
nyilatkozatokat, a fegyvereladások és a katonai technikai
egyéb formáinak szintjét, a közös hadgyakorlatokat
és a katonai-katonai kötelezettségvállalásokat.
Gazdasági: Értékeljük az áruk és szolgáltatások kétoldalú
kereskedelmét, a közvetlen befektetéseket, valamint a gazdasági
projekteket, nyilatkozatokat vagy
megállapodásokat.
Ezután a kapcsolat átfogó jellemzését alakítjuk ki, annak alapján,
hogy a C-k definíciói közül melyik írja le legjobban Kína és
politikai, katonai és gazdasági kapcsolatok értékelésére támaszkodva.
A kapcsolat magyarázata
strukturális szempontok fontosságát: a hatalom, a fenyegetés

8
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együttm ködés az ideológia és a gazdasági komplementaritás. Az
érzékelése,
alábbiakat vesszük alapul

Bevezetés

9

nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakirodalom alapján úgy
véljük, hogy ezek az általános elméletek adják a legjobb magyarázatot
található, amely olyan kérdéseket vizsgál, mint hogy mely országok
kötnek szövet
konfliktus, hogyan érnek véget a tartós rivalizálások, és mi
magyarázza, hogy az országok hogyan haladnak a többé-kevésbé
"meleg" béke felé. 8
Oroszország szempontjából, de több okból sem alkalmazhatók
és Oroszország kapcsolatának lehetséges kimenetelei a konfliktus és az
szoros
-, és a kapcsolat árnyalatai
skálájának magyarázatával; ha mégis, akkor nem a nagyhatalmi
eltérnek a legtöbb állam közötti kapcsolatoktól. 9 Egy másik nehézség
ok-okozati út - a demokrácia és a kereskedelem közötti kapcsolat nem alkalmazható Kínára és Oroszországra, amelyek a kereskedelem
csökkent a demokrácia szintje. 10

8

Lásd például: Stephen M. Walt, The Origins of Alliances (A szövetségek eredete),
papírkötésben, Ithaca, N.Y., N.Y: Gary Goertz, Paul F. Diehl, and Alexandru Balas, The
Puzzle of Peace: The Evolution of Peace in the International System, New York: Oxford
University Press, 2016; valamint Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, New
York: McGraw-Hill, 1979.

9

Vegyük például a béke skálát, amely a háborútól a "pluralista biztonsági közösségig"

James
P. Klein, Gary Goertz és Paul F. Diehl, "A béke skálája: Conflict Management and Peace
Science, Vol. 25, No. 1, February 1, 2008. február 1. Lásd még Thomas S. Wilkins,
"'Alignment,' Not 'Alliance'-The Shifting Paradigm of International Security Cooperation:
Toward a Conceptual Taxonomy of Align- ment," Review of International Studies, Vol. 38,
No. 1, January 2012.
10

Patrick J. McDonald, A béke láthatatlan keze: Capitalism, the War Machine, and
International Relations Theory, Cambridge University Press, 2009; John R. Oneal és Bruce
M. Russett, 1997. "A klasszikus liberálisoknak igazuk volt: Democracy, Interdependence,

10
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and
Conflict,
1950-1985," International Studies Quarterly, Vol. 41, No. 2, 1997.
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tve
amelyek a legtöbb betekintést nyújtják Kína és Oroszország
kapcsolatának magyarázatához.
Relatív teljesítmény

hagyománya van an
nagyhatalmak száma határozza meg a szövetségi magatartást és a
nemzetek közötti rendszer viszonylagos stabilitását. Waltz kétféle
viselkedéstípust is leír, amelyet az államok a potenciális fenyegetésekre
válaszul alkalmaznak: a kiegyensúlyozást, amikor a gyengébb államok
összefognak, hogy ellensúlyozzák az ellenfél hatalmát, és a
bandwagoningot, ami
ellenfelekkel, hogy korlátozzák a saját magukra jelentett
fenyegetést. Waltz arra számít, hogy a nemzetközi rendszerben az
viselkedés attól függ, hogy az államok rendelkeznekhatalommal ahhoz, hogy reálisan kihívják potenciális ellenfelüket. 11
Stephen Walt azt állítja, hogy a gyengébb államok inkább
inkább egyensúlyoznak, mint bandwagonolnak. 12 William Wohlforth 1990-ben azt állította, hogy az USA hatalma olyannyira
domináns, hogy a nemzetek közötti rendszer egypólusú. 13
Nemrégiben Wohlforth és Stephen Brooks azt állította, hogy a
rendszerben egyetlen szuperhatalom (az Egyesült Államok), egy
(köztük Oroszország) található. 14
11

Waltz, 1979, 118-127. o.; Stephen G. Brooks és William C. Wohlforth, "The Rise and
Fall of the Great Powers in the Twenty-First Century: China's Rise and the Fate of
America's Global Position," International Security, Vol. 40, No. 3, Winter 2015/2016.
12 Walt,

1990, 29-30. oldal.

13

William C. Wohlforth, "The Stability of a Unipolar World", International Security, Vol.
24, No. 1, Summer 1999, p. 7.
14

Brooks és Wohlforth, 2015/2016; Stephen G. Brooks és William C. Wohlforth, World
Out of Balance: International Relations and the Challenge of American Primacy, Princ- eton,
N.J.: Princeton University Press, 2008, Ch. 2. John Mearsheimer ezzel szemben azt állítja,
hogy a nemzetközi rendszer nem egypólusú, mert Kína és Oroszország nagyhatalmak; John J.
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Mearsheimer,
The Tragedy of Great Power Politics, frissített kiadás, New York: W. W. Norton
együttm ködés
& Company, 2003, 381. o.
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A nagyhatalmi politikáról szóló realista szakirodalomban
vonatkozó pontos történelmi analógia hiánya azt jelenti, hogy a
ést arra
vonatkozóan, hogy Kína és Oroszország várhatóan hogyan fog
viselkedni a változó hatalmi dinamika következtében. Az egyik jóslat
szerint a nagyhatalmak várhatóan agresszívebben viselkednek és
nagyobb befolyásra törekednek, minél nagyobb a világhatalomból
-orosz kapcsolatra vonatkozóan egy
Oroszország annál inkább ösztönözve lesz arra, hogy az Egyesült
Államokra válaszul szorosabb kapcsolatot alakítson ki (a nemzetközi
kapcsolatok terminológiája szerint egyensúlyt teremtsen), minél
közelebb kerül kollektív hatalmuk az Egyesült Államokéhoz. Ha Kína
és Oroszország együttes hatalma drámaian alacsonyabb, mint az
Egyesült Államoké, mint az 1990-es években, akkor a realista,
összesített hatalmi szempontok szerint a szorosabb kapcsolatból kevés
többet tud tenni az Egyesült Államok összhatalmának kikezdése
érdekében, Kína és Oroszország is többet nyerhet abból, ha
Nem elemezzük szisztematikusan az Egyesült Államok
szövetségeseinek aggregált hatalmát, egyrészt azért, mert nehéz mérni
ezt a hatalmat, másrészt azért, mert bizonytalan, hogy az Egyesült
Államok hatalmával együtt hogyan tudná befolyásolni Kína és
Oroszország számításait. A gyakorlatban azonban a kínai és orosz
ma is
befolyásolja.
amely a relatív katonai, gazdasági és technológiai kapacitást
kombinálja. Az alábbiakban az egyes kapacitástípusokra vonatkozó
1997 és 2017 között
az egyes kapacitástípusok hány százalékát birtokolta az Egyesült
Államok, Kína és Oroszország a három ország összesített
kapacitásából.15 Ezután a három kapacitástípus átlagát vettük alapul a
relatív hatalmi index létrehozásához.
15

A Stephen Brooks és William Wohlforth által meghatározott módszertanból merítünk,
de azt adaptáljuk. Különösen, bár Brooks és Wohlforth a közkatonák feletti parancsnoksággal
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képességekre összpontosít, mi a katonai képességek szélesebb
körére támaszkodunk, hogy jobban tükrözzük Kína és Oroszország regionális hatalmát;
Brooks and Wohlforth, 2015/2016, 19. o..
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az 1.2. ábrán. A módszert és a forrásokat az A. függelékben
részletezzük. Összességében a hatalom változásának pályája a relatív
amerikai és
orosz hatalom lassú csökkenését mutatja.
A katonai képességek méréséhez azonosítottunk egy sor olyan
fontosak a mai harcokban. Ezek közé tartoznak a globális
hatalomgyakorláshoz (pl. nagy felszíni harci hajók és negyedik és
zzáférés és a terület
-felszíni rakétarendszerek). Figyelembe vettük a szárazföldi harci
képességeket is (pl.
é megbízható adatok állnak rendelkezésre, és
Institute for Strategic Studies (IISS) Military Balance (Katonai
egyensúly
iadványát használtuk, hogy ötéves bontásban (1997ben, 2002-ben, 2007-ben, 2012-ben és 2017-ben) megszámoljuk az
Egyesült Államok, Kína és Oroszország rendelkezésére álló modern
rendszerek vagy egységek számát. A katonai kapacitás mérésébe a
stratégiai nuk
is bevontuk (lásd az A. függeléket).
1.2. ábra
Relatív összesített teljesítményindex az id múlásával
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MEGJEGYZÉS: Az utolsó adatpont 2016-os évként szerepel, mivel egyes mutatók 2017-re vonatkozóan
csak korlátozottan állnak rendelkezésre, bár a katonai képességeket 2017-ben elemezzük.
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a harmadik és negyedik fejezetben radiális diagramokat adunk közre,
mutatják
(lásd a 3.1., 3.2., 4.1. és 4.2. ábrát). Másodszor, a képességszámlálások
segítségével létrehozzuk a katonai képességek teljes indexét. Ennek az
indexnek a kiszámításához megszámoltuk az egyes országok által a
kolt rendszerek vagy egységek
arányát, majd átlagoltuk a képességkategóriák átlagát (lásd az 1.3.
ábrát). Számításaink szerint például az Egyesült Államok 1997-ben a
kulcsfontosságú képességek 48 százalékával rendelkezett, Oroszország
42 százalékkal, Kína pedig 9,5 százalékkal. 2017-ben az Egyesült
Államok szintén 48 százalékkal rendelkezett, míg Oroszország 27
korlátai, különösen az, hogy nem tudja figyelembe venni a
doktrínában, a kiképzés
bekövetkezett javulást, és hogy nem tudja figyelembe venni az
bekövetkezett változásokat (például Oroszország a Tochka taktikai
kétákra fejlesztette, ami
Oroszország

1.3. ábra
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1997; IISS, The Military Balance, London: Routledge, 1997: IISS, The Military Balance, London:
Routledge, 2002; IISS, The Military Balance, London: Routledge, 2002: IISS, The Military Balance,
London: Routledge, 2007; IISS, The Military Balance, London: Routledge, 2007: IISS, The
Military Balance, London: Routledge, 2012; IISS, The Military Balance, London: Routledge,
2012; IISS, The Military Balance, London: Routledge, 2012: Routledge, 2017.
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A gazdasági kapacitás mérésére a Paul Bairoch és Michael
Beckley által javasolt módszert használjuk. A nominális bruttó hazai
össztermék (GDP) jutó GDP - a hatékonys
- szorzatával egy olyan átfogó
A technológiai
kapacitáshoz
fejlesztési (K+F) kiadások, az 1000 alkalmazottra jutó kutatók száma,
a triadikus szabadalmak száma és a csúcstechnológiai export aránya a
teljes feldolgozóipari exportban (lásd az 1.5. ábrát).
16

A fenyegetés egyensúlya

A második elméleti érv az ellenfelek által érzékelt
fenyegetettségre összpontosít. Ez az elmélet elismeri, hogy a nyers
Királyság vagy Japán számára, és csak bizonyos amerikaiak.
1.4. ábra
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Superpower, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2018, pp. 15-18. A GDPparitáson (PPP) használjuk, hogy jobban figyelembe vegyük, mit tudnak az országok saját
k
országukban beszerezni, és elkerüljük az árfolyamváltozások miatti gyors ingadozásokat.

a
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1.5. ábra
Technológiai kapacitás index
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k
agresszív szándékokat.
17 Waltból kiindulva azt jósoljuk, hogy az
a
egymástól érzett nagyobb fenyegetés elriasztja Kína és Oroszország
p
a
fenyegetés jobb
kapcsolatokat eredményez. Az egyik fenntartás az,
c
i
t
et szorosabb kapcsolathoz, ha Kína és
á
együttesen skihívást jelentsen az Egyesült Államoknak. Bár Walt a

fenyegetés a egyensúlya elméletének eredeti megfogalmazása a
szövetségek r kialakulásána
elvárás, hogy
á a kapcsolatok minden elemét - politikai, katonai és
gazdasági - an fenyegetés egyensúlyának változásai alakíthatják.
y
Mi a fenyegetés
mérésére más megközelítést alkalmazunk, mint
a
Walt, mert mi az összesített hatalmat mérjük, beleértve a katonai
képességeket is,
Walt, 1990, 17., 21-28. o.
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külön kategóriaként, és mert felismertük, hogy az összesített katonai
bevetni egy adott ellenfél ellen. A fenyegetés méréséhez két elemre
összpontosítunk: az adott ellenfélre vonatkozó támadó képességek
-e, hogy
agresszív szándékkal rendelkezik (további részletekért lásd az A.
függeléket). 18 A támadó képességek egyensúlyának értékeléséhez
figyelembe vesszük a fentiekben mért általános katonai képességeket;
alakíthatják a
katonai hatékonyságot, mint például a doktrína, a technológia és a
kiképzés.
Az agresszív szándék megítélésének értékeléséhez Kína és
Oroszország nyilatkozatait és cselekedeteit vizsgáljuk meg, hogy
megnézzük, hajlamosak-e egymás vagy az Egyesült Államok
egyoldalúan olyan lépéseket tenni, amelyek szándékosan vagy
akaratlanul sértik az érdekeiket vagy a biztonságukat. Az agresszív
szándék megítélését nagyon nehéz elkülöníteni az általános
kapcsolattól. Vannak azonban olyan esetek, amikor a vezetés
konkrétan kifejti fenyegetés-felfogását. A fenyegetés-felfogás
megértéséhez a fontosabb külpolitikai eseményekre adott reakciókat is
amerikai intézkedések nem agresszívak, és sok esetben a nagyvilág
annak, hogy az USA hatalma eddig nem váltott ki kiegyensúlyozó
19 Oroszország
és Kína azonban néha más következtetéseket von le a demokrácia
amerikai
tevékenység ENSZ-mandátumon kívül történik. Oroszország és Kína
-es koszovói háború, a 2003-as iraki háború és a
201118

vizsgált
és Jack Snyder, "Chain Gangs and Passed Bucks: Predicting Alli- ance Patterns in
Multipolarity," International Organization, Vol. 44, No. 2, Spring 1990.
19

Lásd Stephen M. Walt, "Taming American Power," Foreign Affairs, Vol. 84, No. 5, September/Október 2005; és G. John Ikenberry, "Institutions, Strategic Restraint, and the
Persistence of American Postwar Order," International Security, Vol. 23, No. 3, 1998.

18 Kína-Oroszország
együttm ködés

egyoldalú, illegális amerikai katonai akciók, amelyek bár kis országok
ellen irányultak, az amerikai agresszív
amerikai támogatását fenyegetésnek tekintik mind a kínai, mind az
orosz partnerek számára, és a rendszerváltásra irányuló amerikai
szándékot jelzik. Ilyen tüntetések voltak a grúziai és ukrajnai "színes
forradalmak", az arab tavasz, a Vlagyimir Putyin orosz elnök elleni
2011-2012-es oroszországi tüntetések, valamint az 1989-es kínai
Tiananmen téri tüntetések.20 Az
eseményekre adott kínai és orosz
válaszokat használjuk arra, hogy felmérjük, hogyan érzékelik az
Egyesült Államok és egymás fenyegetését, felismerve, hogy ezek az
események külön-külön is meghatározzák a Kína és Oroszország
eseménye
mérésére és a fenyegetés-felfogás értékelésére, amely szerintünk a
kapcsolat mozgatórugója lehet, megpróbáljuk elkülöníteni a
bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy ezek az események hogyan
befolyásolják a kapcsolatot attól, hogy ezek az események hogyan
változtatták meg a fenyegetés-felfogást, bár ez a két kérdés
Ideológiai rokonság

A harmadik elmélet, amely magyarázatot adhat a kínai-orosz
kapcsolatokban bekövetkezett változásokra, az ideológia. Az ideológiát

21 Különösen érdekel minket
kezelésének megfele
Kína és Oroszország politikai ideológiája, konkrétan a bel- és
nemzetközi politika irányításának általános elmélete. Egyesek szerint a
közös politikai ideológia, mint például a liberális demokrácia, a
kommunizmus vagy akár a politikai pártok álláspontja, változásokat
eredményezhet az igazodásban és a szövetségesi magatartásban. 22 A
szakirodalom azonban azt is azonosítja, hogy

20

Radin és Reach, 2017.

21

Michael H. Hunt, Ideology and U.S. Foreign Policy, New Haven, Conn.: Yale University
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22

preferenciáit az 1930-as években; Mark L. Haas, "Ideology and Alliances:

19
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fies feltételeket teremt, amelyek között a közös ideológia inkább a
megosztottságot, mint a szorosabb kapcsolatot eredményezheti. Walt
például azt állítja, hogy a komideológiailag hasonló államok közötti
megosztottságot, míg a liberális államok és a monarchiák kevésbé
hajlamosak a megosztottságra. 23 Tekintettel a politikai rendszer
változásaira Kínában és Oroszországban 1950ideológia hatása változó lehet: az 1960-as években az ideológia olyan
Általánosságban azt várjuk, hogy Kína és Oroszország ideológiai
közeledése szorosabb kapcsolat kialakulásához vezet.
Bár a második fejezet az ideológia hatását követi nyomon, a
kínai és az orosz ideológia közötti összhangot csak 1997 és 2017
között mérjük fel részletesen. Az A. függelékben kínai és orosz
hivatalos dokumentumok és másodlagos források segítségével
a hazai kormányzás
tekintenek a kívánt kormányzati rendszernek.
nemzetközi politikai rend, azaz Kína és Oroszország kívánságai a
nemzetközi politika szerkezetére és gyakorlatára vonatkozóan,
beleértve az Egyesült Államok, az ENSZ és a multilaterális
szervezetek, valamint más nagyhatalmak szerepét is
a nemzetközi gazdasági rend, azaz Kína és Oroszország
nemzetközi gazdasági rendszernek, beleértve a Nemzetközi
Valutaalap (IMF), a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), a
Világbank és más nemzetközi gazdasági intézményektámogatását és a
bennük való részvételi szándékot.
hasonlítjuk a

British and French External Balancing Decisions in the 1930s," Security Studies, Vol. 12, No.
4, Summer 2003. Walt a nagyhatalmak és szövetségeseik kapcsolatára összpontosítva azt
ok"; Walt, 1990, 214. o. Walt, 1990, 214. o.
Walt, 1990, 23., 35-37. o.
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gy 1-5-15
közötti összehangolási skálát kapunk. 24
Gazdasági komplementaritás

A negyedik elmélet a gazdasági komplementaritás, amely
leginkább a kereskedelmi és befektetési kapcsolatok magyarázatában
segít, de a politikai és katonai kapcsolatok egyes aspektusait is
megmagyarázhatja. A közgazdasági elmélet és az empirikus kutatások egyik
alaptétele, hogy a globális kereskedelmi mintákat
(azaz a gazdaságban rendelkezésre álló gazdasági inputok típusai)
alakítják. Pontosabban, ezeket a mintákat a relatív adottságok
alakítják. 25 Ez az elképzelés áll a közgazdaságtanban a kereskedelem
legfontosabb elmélete, a Heckscher-Ohlin-elmélet mögött. 26 A
fontosak, de a kereskedelmi mintákat az országok által alkalmazott
aságosság és a
termékdifferenciálás is meghatározza, valamint az, hogy az emberek
mennyiséget.
24

-külön megvizsgáltuk és összefoglaltuk az orosz és a kínai

nézeteket az ideo

rendeltünk hozzá. Például mindkét ország kifejezett törekvése a világgazdaságba való
integrálódásra és a WTO-hoz való csatlakozásra a nemzetközi gazdasági rend tekintetében az
1997-es igazodási pontszámot eredményezett. Az,
egypártrendszert, a belföldi kormányzáson belül 2 pontot eredményezett, tekintettel Kína
25

s kutatási alkalmazásaikról lásd Harry P. Bowen, Edward E.
Leamer és Leo Sveikauskas, "Multicountry, Multifactor Tests of the Factor Abundance
Theory", American Economic Review, Vol. 77, No. 5, December 1987; Donald R. Davis,
David E. Weinstein, Scott C. Bradford, and Kazushige Shimpo, "Using International and
Japanese Regional Data to Determine When the Factor Abundance Theory of Trade
Works," American Economic Review, Vol. 87, No. 3, June 1997; Elhanan Helpman,
"Explaining the Structure of Foreign Trade: Where Do We Stand?" (A külkereskedelem
szerkezetének magyarázata: hol tartunk?) Weltwirtchaftliches Archiv, Vol. 134, No. 4,
December 1998; David Hummels and James Levinsohn, "Monopolistic Competi- tion and
International Trade: Reconsidering the Evidence," Quarterly Journal of Econom- ics, Vol.
110, No. 3, August 1995; és Francisco Requena, Andrés Artal, and Juana Cas- tillo, "Testing
Heckscher-Ohlin-Vanek Model Using Spanish Regional Data," International Regional

22
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Science
Review,
együttm
ködésVol. 31, No. 2, April 2008.
26

Eli F. Heckscher és Bertil Ohlin, Heckscher-Ohlin Trade Theory, szerk. és ford. Harry
Flam and M. June Flanders, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991.
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az országukban, nem pedig a tengerentúlon gyártott áruk. 27 A
specifikus termelési tech
fogyasztási preferenciák vizsgálata nehéz és hibákkal teli. Ezért a
gazdasági komplementaritás megértéséhez a
-ellátottságra
összpontosítunk.
hasonlítjuk össze:
- és földgáztartalékok,
valamint szántóföld. Az A. függelékben találhatók információk
többsége alig változik 1997 és 2012 között. Oroszország az egész

hanem azért is, mert más adottságai mennyiségéhez viszonyítva nagy a
-állománya. Kína képzetségiszintje emelkedik, de Oroszország
emberek tekintetében. Az egyetlen relatív adottság, amely változott, a
-ben
majdnem ötszöröse volt a kínaiénak. 2012-ben már csak 1,3-szorosa
együttesen azt sugallják, hogy Oroszország magasan képzett
árukat és szolgáltatásokat exportálna Kínába, Kína pedig nagy

használnak.
magyarázatában lesz hasznos: A nagyobb komplementaritás várhatóan
nagyobb kereskedelemmel jár, beleértve a fegyvereladásokat is. A
szakirodalomban vannak olyan érvek is, amelyek szerint a gazdasági
kapcsolatokhoz. Kevin Narizny például azzal érvel, hogy a
kormánykoalíciók a szövetségeket a szekunder gazdasági érdekeik
alapján preferálják (például a brit liberálisok kapcsolata a
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Helpman, 1998; Requena, Artal és Castillo, 2008.
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gyártás és szén). 28 Bizonytalan, hogy a gazdasági motivációk hogyan
érvényesülhetnek a szorosabb politikai kapcsolatok iránti vágyban a
kevésbé demokrata Kínában és Oroszországban, bár az uralkodó elit
külpolitika kialakítása során.
Nem ezek az egyetlen lehetséges magyarázatok a Kína és
Oroszország közötti változó viszonyra. Az egyik lehetséges alternatív
magyarázat a belpolitikai fejlemények, például az 1989-es kínai és az
1989-1991n. A harmadik lehetséges magyarázat a Kína és Oroszország
közötti kapcsolatok felmelegedésére a határvitájuk rendezése. 29
rendezése inkább a mögöttes hatalmi és fenyegetettségi dinamika
eredménye, mintsem hogy önálló ok-okozati súlya lenne, de a
vesszük.
Azáltal, hogy mérjük az ezen elméleti magyarázatokhoz
változását, azonosíthatjuk, hogy mely magyarázatok a legfontosabbak.
-

Kínán belüli nézetek és Oroszország
A fent leírt elméletek, valamint a második, harmadik és negyedik
fejezetben található elemzésünk objektív magyarázatot keres a Kína és
Oroszország közötti változó kapcsolatokra. Elismerjük, hogy a
gyakorlatban ezeknek az országoknak a politikáját nem feltétlenül
objektív tények vezérlik, hanem

28

Kevin Narizny, "Az igazodás politikai gazdasága: International Security, Vol. 27, No. 4,
2003, p. 192.

29

Kiterjedt szakirodalom foglalkozik a határrendezés fontosságával a rivalizálás
feloldásában. Lásd például Andrew P. Owsiak és Toby J. Rider, "Clearing the Hurdle:
Border Settlement and Rivalry Termination", Journal of Politics, Vol. 75, No. 3, July 2013.
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ezen országok
vezetésében. Még ha például a hatalmi dinamika vagy a gazdasági
komplementaritás a nagyhatalmak múltbeli tapasztalatai alapján azt is
sugallhatja, hogy Oroszország és Kína szorosabb kapcsolatot fog
kialakítani, a gyakorlatban a vezetésük másképp látja a jelenlegi
hatalmi vagy gazdasági dinamikát, vagy másképp látja, hogy ezeknek a
Annak érdekében, hogy figyelembe vegyük, hogy a kínai és orosz
ltuk a kínai és orosz
írásokat, és 2018 márciusában Moszkvában és Vlagyivosztokban,
valamint 2018 májusában Pekingben, Sanghajban és Nanjingban
forrásmegjelölés céljából folytatott beszélgetéseket. Megvizsgáltuk a
kínai és orosz egymás iránti politika változásai szempontjából, hogyan
zélgetéseinket arra is felhasználtuk,
hogy jobban megértsük a kapcsolat részleteit és a más országokkal
beszélgetések a harmadik és negyedik fejezetben található elemzéshez
szolgáltatnak információt, és a B. és C. függelékben részletesebben is

Jövőbeli forgatókönyvek
Három forgatókönyvet vizsgálunk meg arra vonatkozóan, hogyan
alakulhat a kínai-orosz kapcsolat. Ezek a forgatókönyvek a kínai-orosz
kapcsolatokat hivatottak
számunkra, hogy azonosítsuk, milyen események vezethettek ezekhez
jelzi azokat a politikai döntéseket, amelyek ösztönözhetik vagy
meghatározását, hogy a kínaiválaszlépésekkel kapcsolatos korai gondolkodást.
-orosz
kapcsolatok hogyan fognak alakulni a jelenlegi megfigyelt tendenciák
alapján. Ez a forgatókönyv arra épül, hogy mely elméletek
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hatalom, valamint a hatalom és a katonai képességek egyenes vonalú
kivetítése.
A forgatókönyvek második csoportja Kína és Oroszország
kapcsolatának lassulását vagy romlását feltételezi. Feltételezzük a
kapcsolat lassulását, esetleg Oroszország és a Nyugat kapcsolatainak
javulása miatt, vagy egy közép-ázsiai konfrontáció miatt, esetleg a
magatartás miatt.
A forgatókönyvek harmadik csoportja egy drámaian szorosabb
kínai-orosz kapcsolat kialakulását feltételezi. Lehetségesnek tartjuk a
észak-koreai kormány összeomlása esetén. Egy lehetséges kínai-orosz
szövetséget is fontolóra veszünk, ami szerintünk csak az Egyesült
Nem számolunk azonban sem az USA és a
szövetségesek erejének hirtelen csökkenésével, sem az USA Kína és
Oroszország elleni fellépésre irányuló akaratának hirtelen
megfordulásával,
mert
mindkét
forgatókönyvet
nagyon
kevesebb lendületet adnának a kínai-o
Aggodalmak és következmények az USA politikájára nézve
-orosz
ot tegyen a kockázatok
amerikai politikai orvoslására. Az amerikai érdekekre gyakorolt hatás
-orosz
A 2017-es amerikai nemzetbiztonsági stratégia (NSS) kifejti,
hogy Kína és Oroszország "az amerikai értékekkel és érdekekkel
ellentétes világot akar kialakítani", míg a 2018-as nemzetvédelmi
stratégia (NDS) (nem tikosítot összefoglaló) Kínát és Oroszországot
egyaránt az Egyesült Államok stratégiai versenytársaként írja le. 30
Továbbá Peking és Moszkva arra törekszik, hogy
30

Fehér Ház, Az Amerikai Egyesült Államok nemzeti biztonsági stratégiája, Washington,
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D.C., 2017. december, 26. o.; U.S. Department of Defense, Summary of the 2018 National
Defense Strategy of the United States of America, Washington, D.C., 2018.
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hogy kiterjesszék saját befolyási övezetüket Ázsiában és Európában. A
Oroszország olyan módon fogja átalakítani a nemzetközi rendszer
szabályait, amely aláássa
- vagyis a gazdasági, politikai és
regionális intézmények és normák
- eltérnek az
Egyesült Államokéitól. Kína azonban sokkal aktívabb és
elkötelezettebb az Egyesült Álamok által vezetett világrendben, mint
Oroszország. Oroszország számára ez a világrend magában foglalja a
volt szovjet államok lehetséges csatlakozását az Európai Unióhoz (EU)
és a NATO-hoz. Kína igyekezett a globális gazdasági intézményeket
úgy átalakítani, hogy azok jobban figyelembe vegyék érdekeit és
kiterjesszék befolyását, például az Övezet és Út Kezdeményezés (BRI)
révén. Mindkét ország ellenezte az amerikai beavatkozást, és együtt
dolgoztak azon, hogy új globális információbiztonsági normákat
javasoljanak a külföldi beavatkozás megakadályozása érdekében. 31
Bizonytalan, hogy a Kín
katonaibiztosíthat

olyan

technológiához,

amellyel

egyébként

nem

vagy Oroszország támogathatná a másikat egy olyan regionális katonai
konfliktusban, amelyben az Egyesült Államok is érintett, mint a
hatodik fejezetben tárgyalt észak-koreai összeomlás forgatókönyve, a
jelenleg is zajló szíriai háború, vagy egy esetleges konfliktus a Délvagy Kelet-kínai-tengeren.
Vannak más területek, amelyeken a kínai és az orosz
konfliktusba kerülhetnek. Például az Egyesült Államok érdekei
Közép-Ázsiában - az afganisztáni konfliktus támogatásának
szükségességén kívül - diffúzak, és bár a kínaiérdekeit, érdemes lehet figyelemmel kísérni a térségben, és a nagyobb
hatalmi változások jeleként szolgálhat. Közép-Ázsia azonban fontos
lehet, mint a két hatalom közötti potenciális konfliktus forrása, ha
rszág úgy
régióban. Hasonlóképpen, az Északi-sarkvidék is potenciális régió
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lehet.
31

Lásd Radin és Reach, 2017, 3. fejezet; valamint Mazarr, Heath és Cevallos, 2018, 4. fejezet.

32 Kína-Oroszország
együttm ködés

tialis konfliktus, mivel Kína nagyobb aktivitásra törekszik a
történelmi orosz befolyás alatt álló térségben. 32
Tekintettel a kínaihatására az amerikai érdekekre, valamint a
régiók vagy
forgatókönyvek fontosságának nehézségeire, nyitva hagyjuk, hogy az
összpontosítunk, beleértve a katonai-

ést és a

régiókban való szerepvállalásának vizsgálatakor inkább az ázsiaicsendes-óceáni térségre összpontosítunk, mint Európára, a
Kaukázusra vagy a Közel-Keletre, mivel az ázsiai-csendes-óceáni térség
az évtizedek óta tartó kínai-szovjet és kínai-orosz rivalizálás és
-Ázsiát, Dél-Ázsiát és
Délkelet-Ázsiát vizsgáljuk, ahol Kína és Oroszország egyaránt szoros
kapcsolatokat ápol. Dél-Ázsiában Oroszország In
súrlódásokhoz vezettek, és potenciális korlátját jelentik a mélyebb
-Ázsiában mindkét ország Vietnamhoz
1979-es kínai invázió
egyik indítéka a szovjet befolyás érzékelése volt az országban. E régiók
mindegyikében Kína és Oroszország tevékenységei kölcsönhatásba
léphetnek az amerikai érdekekkel, és kihívást jelenthetnek számukra.
32

Stronski és Ng, 2018.
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A kínai-szovjet és kínai-orosz kapcsolatok
története, 1949-1997

a kínaikritikusan áttekintjük a pekingiValójában az 1949 és 1997 közötti kétoldalú kapcsolatok hullámvasút
jellegének világos megértése nélkül nehéz értékelni a hidegháború
tonai
szövetség) és a másik véglet (a teljes nagyhatalmi konfliktus szélén)
között mozgott, és nagy feszültségek epizódjait élte át. Ez a fejezet az
konfliktusos pontjára koncentrál:
1950-ben aláírt szövetség
egy 1960-ban lezárt szakadás
a nagyhatalmi háború szakadékában 1969-ben
háromoldalú diplomácia az Egyesült Államokkal az 1970-es
években
megbékélés az 1980-as években
a kommunizmus válsága, 1989-1991.
Emlékirataiban Nyikita Hruscsov a k
Szovjetunió legnagyobb szomszédjáról: "Mondhatnánk, hogy Kína
szomszédunk, és hosszú határon osztozik országunkkal. Ugyanakkor
Kína messze is van, mivel
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a kínaiaknak kevés közös vonásuk van a mi népünkkel. "1 Hruscsov
megjegyzése méltó leírása a két ország közötti hosszú és kanyargós
történelemnek is. A Kínai Népköztársaság (KNK) és a
Szovjetunió/Oroszország közötti kapcsolat viharos volt, és egészen az
orosz városállamok 13. századi mongol inváziójáig és a cári
Oroszország 19. századi területszerzéseiig nyúlik vissza. 2
A modern korszakot is a két nagy ország közötti viszálykodás
színesítette. Peking és Moszkva 1949 óta megtapasztalta a szoros

konfliktusos pontjaira összpontosítunk, és a
(azaz a relatív hatalom, a fenyegetettségi egyensúly, az ideológiai
rokonság és a gazdasági komplementaritás) hatását értékeljük az egyes
pontokra.
"Hajolj az egyik oldalra": 1950s
Az 1950-es évek nagy részében a kínai-szovjet kapcsolatokat a legtöbb

mivel a kínaiak célja az volt, hogy a hadseregüket az irreguláris

kapcsolatos volt; ezek egyben gazdasági áldást is jelentettek a háború
sújtotta Kínának. Ebbe a korszakba tartozott a kínai nukleáris
képességek fejlesztése is, szovjet felügyelet mellett. Politikai
szempontból a két
1

Nikita S. Hruscsov, Hruscsov emlékezik, ford. és szerk. Strobe Talbott, Boston: Brown
and Company, 1970, 233. o.
2

Tömör történelmi áttekintést lásd Lo, 2008a, 2. fejezet. Részletesebben lásd Lorenz M.
Luthi, The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World, Princeton, N.J.: Cold War in
the Communist World: Princeton University Press, 2008; R. K. I. Quested, Sino-Russian
Relations: A Short History, Winchester, Mass.: Allen and Unwin, 1984; és Odd Arne Westad,
szerk., Brothers in Arms: The Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance, 1945-1963,
Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 1998.
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Az országok érzékenyek voltak a széthúzó múltra, de elkötelezettek
tung nagyon szerette volna hivatalosan is szövetségre lépni
Mao "az egyik oldalra való
támaszkodásnak" nevezte. A stratégia formálisan a 30 évre szóló
kínai-szovjet barátsági, szövetségi és kölcsönös segítségnyújtási
3

öltött testet.
Amikor Mao Ce-tung 1949. október 1-jén kimondta a Kínai
Népköztársaság hivatalos megalapítását, a Kínai Kommunista Párt
(KKP
számos kihívással és fenyegetéssel nézett szembe

keveredtek a rivális pártállammal - a Kuomintang (KMT) által
kormányzott, Csang Kaj-sek vezette Kínai Köztársasággal (ROC) -,
valamint más fegyveres csoportokkal. 4
polgárháború mellett az új pártállamnak nem volt nemzetközi
legitimitása, és nem rendelkezett megbízható barátokkal a hivatalos
i pártfogó támogatását. Ennek érdekében
kapcsolatot alakítson ki Joszif Sztálinnal, és megszerezze a
kétségbeesetten szükséges gazdasági és katonai segítséget. 5
Sztálin már korábban is fedezte magát Kínában. Valójában
6 A II. világháború
alatt a szovjetek fenntartották a kapcsolatot Csiang Kajláttak benne a saját harcukban.

3

Chen Jian, Mao's China and the Cold War, Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 2001, pp. 50-52.

4

szigetére menekült, számos nem kommunista katonai alakulat maradt a szárazföldön.
területeit.
5 Chen,

2001, 52. o.
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24. o., ahol röviden beszámol arról, hogy Sztálin nem volt hajlandó
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Japán ellen. 7 Sztálin állítólag még 1944-ben azt mondta az
amerikaiaknak, hogy nem tisztelte a kínai kommunistákat mint
kommunistákat, és nem bízott abban, hogy esélyük lesz Kína
megnyerésére. 8 És 1945tartva, Sztálint arra késztették, hogy jó viszonyban maradjon a ROCkal (mint a Kínában elismert kormánnyal). Ezt Mao "kegyetlen
árulásnak" tekintette.9 Japán azonban a Szovj
ellenfele volt keleten. Mivel Adolf Hitler veresége küszöbön állt, a
szovjetek érdekeiket Kína felé helyezték át. Moszkva arra bátorította a
KKP-t, hogy alakítson koalíciós kormányt a KMT-vel, mert Sztálin
úgy vélte, hogy korai lenne sikeres kommunista forradalomra
gondolni Kínában. 10
E különbségek ellenére a kínai kommunista pártállamnak kevés
A II. világháború befejezésekor több társadalmiKNK-t Moszkva felé, a Kínai Népköztársaságot pedig a washingtoni
és más kapitalista államok - nyíltan ellenséges volt a KNK-rezsimmel
szemben, Wash- ington pedig továbbra is a ROC-rezsimet támogatta.
11 Mao külpolitikája, amely a kínai polgárháború végén alakult ki,
ezért egy internacionalista kommunista frontot szorgalmazott a
Szovjetunió vezetésével, és felszabadító háborúra szólított fel Ázsiában
a kapitalista rezsimek ellen. 12
A kínai kormány természetes ideológiai szövetségest látott a
Szovjetunióban: testvéri szocialista pártállamokat, közös célokkal,
nyilvános szövetségre, mint az évekig tartó háború és felfordulás után
leépült kínai gazdaság újjáépítéséhez nyújtott segítség kritikus
forrására. A szovjetek felé való elmozdulás
7

Hruscsov elmesélte, hogy a Szovjetunió érdeke volt, hogy támogassa Csangot a második

8 Quested,
9 Chen,

1984, 107. o.

2001, 28. o.

10 Hruscsov,
11 Chen,

1970, 462. o.

2001, 2. fejezet.

12 Quested,

1984, 114. o.
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Unió azt a fenyegetést ellensúlyozta, amelyet Mao szerint az Egyesült
Államok jelentett a Kínai Népköztársaság számára.
A Szovjetunió a KNK rendszerében egy potenciális kliensállamot
látott, bár nem olyat, amellyel tökéletesen egyetértett. Sztálin számára
-tengerbe
nyúló Liaodongjelentette. Sztálin a manvolna megszerezni. 13 Fontos volt, hogy a Kínával kötött megállapodás
folytatott beszélgetésben aggodalmát fejezte ki, hogy "Japán minden
bizonnyal újra felemeli magát, különösen, ha az amerikaiak folytatják
jelenlegi politikájukat "14 .
hogy a
Szovjetunió és Kína 1950 februárjában aláírta a kínai-szovjet barátsági,
szövetségi és kölcsönös segítségnyújtási
vitathatatlanul a
Moszkva-Peking kapcsolatok csúcspontját jelentette. A megállapodás
három elemre épült: a kommunista politikai és ideológiai közeledésre,
a katonai segítségnyújtásra és a gazdasági kapcsolatokra.
illeti, a KKP hivatalosan csak azután illeszkedett be a Szovjetunió
Kommunista Pártja (SZKP) által vezetett kommunista
internacionalizmus keretébe, hogy Mao Sztálint szövetségesnek
fogadta. 15 Mao úgy tisztelte Sztálint, mint harcedzett bolse
marxizmus-s
elvtársai hallgatólagosan elismerték Sztálint és a KBSZU-t a
a
Pekingben felháborodott a Moszkvának való kínai alárendeltség
mindenféle felfogása.
A szövetség katonai eleme a japánok ellen irányult. Mindkét
országot katonai és egyéb segítség nyújtására szólította fel.
13

mandzsúriai vasutakra és a haditengerészeti
létesítmények használatára vonatkozó megállapodásokat is aláírt. Lásd Thomas W. Robinson,
The Sino- Soviet Border Dispute: Santa Monica, Kalifornia: Background, Development, and the
March 1969 Clashes, Santa Monica, Calif: RAND Corporation, RM-6171-PR, 1970.
14

Woodrow Wilson International Center for Scholars, "Translation of Record of Talks
Between Stalin and Mao, January 22, 1950," Cold War International History Project Bulletin,
6-7. szám. Winter 1995/1996, 7. o.
15 Lásd:

Luthi, 2008, 32. o.
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támadás esetén - ez az intézkedés nagyrészt az Egyesült Államokat
célozza. Fontos
közötti
-ban
továbbá, hogy
továbbképzésben.

16

Kína a katonai technológia és a védelmi

A vis
nukleáris képességeik fejlesztését. 1951-ben a kínaiak titkos
megállapodást kötöttek a szovjetekkel, amelynek értelmében a kínaiak
uránércet cseréltek a nukleáris területen nyújtott segítségért. Kína csak
az évtized második felében kezdett aktívan fegyvereket fejleszteni,
szovjet technikai segítséggel. 1957-ben az országok atomipari
Gazdasági téren a szovjetek
nyújtottak a kínaiaknak 1 százalékos kamatláb mellett, és 50 építési
projektet indítottak el Kínában. 1953-ra a szovjetek 141 kínai vállalat
építésében és felszerelésében vettek részt. 17 Az 1950-es években a két
ország közötti kereskedelem is folyamatosan növekedni kezdett. 1955re a kínai kereskedelem több mint 60 százaléka a Szovjetunióval
bonyolódott. 18 1958-ban pedig a két ország újabb megállapodást
kötött a kereskedelem további növelése és a két gazdaság integrációja
érdekében. Összességében ez a kapcsolat sikeres volt Kína számára.
1950 és 1960 között Kína teljes kereskedelme 350 millió dollárról 3
bonyolította le.

16 Ezek

Kína a Szovjet Szocialista Köztársaságok

a számok Luthi 2008-as adataiból származnak.

17 Quested,
18 Luthi,
19

19

1984, 117. o.

2008.

Fan, Liang-Shing. "The Economy and Foreign Trade of China", Law and Contemporary
Problems, Vol. 38, No. 2, 1973, p. 256.
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(Szovjetunió) gépeket és berendezéseket; a Szovjetunióba nyersanyagokat és
élelmiszereket exportált. A szovjet segélyek hatékonyságára vonatkozó
állításokat azonban mérsékelni kell a segélyek által elért vegyes
eredményekkel. 20
Kínai-szovjet szakadás: 1960
Bár az 1950 februárjában aláírt kínai-szovjet egyezményt 30 évre
tervezték, az egy évtizednél sokkal tovább nem tartott. Az 1950-es
évek végén és az 1960-as évek elején a két egykori szövetséges között
két kommunista hatalom ideológiai harcba keveredett a szocialista
rsengtek. Másodszor, a katonai kérdésekben való
kooperáció teljes és totális fordulatot szenvedett az
1960-as években, ami több heves határvitában csúcsosodott ki. Ezek a
határincidensek 1959követk
-szovjet
mutattak az 1960-as években. Ezt a szakadékot nagymértékben az
-ban indult), Mao
munkaigényes kampányát, amelynek célja a népesség átszervezése
Visszatekintve, a koreai háború egyrészt elvetette az Oroszország
és Kína közötti rosszindulat magvait, másrészt a kínai-szovjet
21 A
-koreai hadsereg 1950 júniusában
figyelmeztetés nélkül megszállta Dél-Koreát. Bár Mao júliusban
nagyszámú
szárazföldi
csapatot
kezdett
átcsoportosítani
Mandzsúriába, ez a
20

Deborah A. Kaple, "Soviet Advisors in China in the 1950s", in Odd Arne Westad, szerk.,
Brothers in Arms: The Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance, 1945-1963, Washington,
D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 1998.

21

Sergei N. Goncharov, John W. Lewis és Xue Litai, Uncertain Partners: Sztálin, Mao és a
koreai háború, Stanford, Kalifornia: Stanford University Press, 1993.
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szeptemberben és
északi
38. szélességi
körön át, ami arra késztette Kínát, hogy szárazföldi csapatok ÉszakKoreába küldésére készüljön. 22
a Yalu folyón, hogy megtámadják az amerikai állásokat ÉszakKoreában. Sztálin, aki óvakodott az Egyesült Államokkal való
Koreába még akkor sem, amikor az amerikaiak elkezdték megtizedelni
az észak-koreaiakat. A kínai kezdeményezés, amelyhez a szovjet és a
a két szuperhatalom
közötti lehetséges konfliktust, de hatalmas vér- és kincsáldozattal járt.
23 A háborúba való kínai beavatkozásért cserébe Moszkva fokozta
katonai segítségét. Kí
kisebb tengeralattjáró-flottát szerzett be; ezeket a tételeket azonban
azért szerezte be, mert a szovjetek ragaszkodtak ahhoz, hogy
24

A kínaiak és a szovjetek közötti barátság az 1950-es évek
közepén-végén kezdett komolyan megromlani. Sztálin 1953-ban
bekövetkezett halála visszaesésnek bizonyult a kétoldalú
kapcsolatokban, mert Mao soha nem tisztelte Hruscsovot úgy,
25 Hruscsov is elutasította Sztálin
örökségét. Bár Mao tisztelettudó volt Sztálinnal szemben,
államférfinak és veterán forradalmárnak tekintett, Mao Hruscsovot
igyekezett
jó kapcsolatokat ápolni Maóval, véleménye Maóról egyre kritikusabbá
vált, ahogy a kapcsolatuk egyre szorosabbá vált. Ironikus módon
Hruscsov gyakran negatív összehasonlításokat tett Mao és Sztálin
között, azt állítva, hogy Mao gyakran úgy hangzott, mint Sztálin.
"Minél többet hallgattam Maót, annál inkább összehasonlítottam
22

Chen Jian, China's Road to the Korean War: The Making of Sino-American Confrontation,
New York: Columbia University Press, 1994, 5. és 6. fejezet.

23

Több százezer kínai katona halt meg Koreában, köztük Mao két fiának egyike, és további
százezrek sebesültek meg. A Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) egyik hivatalos becslése
veszteségek pedig t
Zhongguo Renmin
Jiefang Jun [China's People's Liberation Army], Vol. 1, Peking: Dangdai Zhongguo
Chubanshe, 1994, 137. o.
24 Quested,
25

1984, p. 116.

Goncharov, Lewis és Xue, 1993, 225. o.
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Sztálinnak" - elmélkedett a kínai-szovjet kapcsolatok hanyatlásáról.
"Mao úgy gondolta magáról, hogy Isten küldötte, hogy Isten akaratát
Isten Mao saját
akaratát teljesíti. Nem tudott rosszat tenni. "26
globális védnökségéért versengett, Mao belföldön a Kínai
Népköztársaság legambiciózusabb gazdasági kampányát indította el: a
Nagy Ugrást. Ennek a kampánynak a hangsúly az önállóságon volt, és
a kínai népre összpontosított, hogy "nagy ugrásokat" kíséreljen meg a
központi tervezés és bürokratikus szervezés teljes elutasítását jelentette
a tömeges mobi- lizáció és az ideológiai buzgalom javára. Az
eredmény katasztrofális éhínség lett, kínaiak tízmilliói éheztek. A
szovjetek megdöbbentek és értetlenül álltak gazdasági modelljük kínai
1957-ben és 1958-ban Hruscsov katonai kérdésekben a
utántöltéshez; azt is kérték, hogy szovjet tengeralattjárókat
állomásoztathassanak kínai területen, és hogy építsenek rádióállomást
Kínában a szovjet tengeralattjárókkal való kommunikáció
követelték. Mao visszautasította ezeket a túlkapásokat, és egyre inkább
igyekezett elválasztani Kínát a szovjet gyámságtól. 27 Az
ellenségeskedés odáig fokozódott, hogy 1960 közepén Hruscsov
végleg kivonta mind az 1390 Kínában dolgozó szovjet tudóst és
szakembert.
Mao dühös volt arra, amit Moszkva azon törekvéseinek tartott,
hogy Pekinget uralja, és Kínát a Szovjetunió szatellitjévé tegye. Mao
állítólag így panaszkodott: "A Szovjetunió irányítani akar minket.
Ezért nem akarják, hogy [atom]bombánk legyen. A tény az, hogy
26

Nyikita S. Hruscsov, Hruscsov emlékezik: The Last Testament, ford. és szerk. Strobe
Talbott, Boston: Little, Brown and Company, 1974, 253. és 272. o.
27

Chen, 2001, 73-75. o. Lásd még Constantine Pleshakov megállapításait: "Nikita
Khrushchev and Sino-Soviet Relations," in Westad, 1998; és Shu Guang Zhang, "SinoSoviet Eco- nomic Cooperation," in Westad, 1998.
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soha nem tudnak irányítani minket. A Szovjetunió aggódik, hogy
nem hallgatunk rájuk. Attól félnek, hogy provokáljuk az Egyesült
Államokat. . . .
Senki ne próbáljon meg korlátozni minket. Senki sem próbálhat meg
megfélemlíteni minket. Senki sem uralkodhat rajtunk. "28 Ugyanakkor, amikor
Mao felhorzsolta Moszkva nyomásgyakorló taktikáját, elkezdte
megfogalmazni a kommunista ideológiáról alkotott sajátos nézetét.
Mao különösen elégedetlen volt Hruscsov "revizionizmusával". Az
szavakat intézett Sztálin ellen hibái, visszaélései és egyszemélyes
uralma miatt. Olyan külpolitikai elveket is felvázolt, amelyek
ellentétben álltak Mao világnézetével. Hruscsov jelezte, hogy a
Szovjetunió nem fogja többé más kommunista pártokra kényszeríteni
taktikáját, hogy a szocializmusra való áttérés forradalom nélkül is
lehetséges, és hogy a kapitalista országokkal való konfliktus már nem
elkerülhetetlen. 29 Ezek az intelmek Moszkva "békés együttélés" és a
Nyugat közötti "békés együttélés" felkarolását tükrözték. Mao a
Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok
felmelegedését az 1950-es évek végén, valamint azt, hogy Hruscsov
stabil és szívélyes kapcsolatot alakított ki Dwight D. Eisenhower
elnökkel, Kína elárulásának és Moszkva világforradalomról való
lemondásának jeleként értékelte. Ennek következtében Mao
i és katonai képességeinek
kiépítésére, autark fejlesztési stratégiát alkalmazva.
Ezek az ideológiai nézetkülönbségek a gyarmati korszak után a
befolyási versenyben játszódtak le. 30 A gyarmatosításból kialakuló
tucatnyi új állam új csatateret jelentene a szocializmus és a
kapitalizmus közötti versenyben. Moszkva számára a kínai-szovjet
kapitalistákkal szemben arra törekedett, hogy az újonnan függetlenné
vált államokat elfordítsa korábbi gyarmatosító uraiktól és a szocialista
harcaikban. Kína volt
28

Li Zhisui, Mao elnök magánélete: Mao személyes orvosának emlékiratai, ford. Tai Hungchao, New York: Tango Hungo: Random House, 1994, 207. o.
29
30 Chen,

-121. o.
2001, 80. o.
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a Szovjetunióval való versengés a
utóbbi azon igényével szemben, hogy a marxista gondolkodás
forradalmi modellje jobban megfelel az újonnan dekolonizált államok
igényeinek. 31
Az 1960-as évek elején a szovjetek ennek következtében fokozták
-as években
az afrikai országoknak. 32 A szovjetek ezzel párhuzamosan
kibontakoztatták propaganda-apparátusaikat Afrikában és szerte a
világon, napi híradásokat és új narratívákat gyártottak, hogy felvegyék
a versenyt a nyugati hírekkel.
Kína hamarosan a Szovjetunió egy
Mongóliával kötött barátsági paktumot és 200 millió dolláros
kölcsönt nyújtottak. Amikor pedig még ugyanabban az évben
megbuktatására, az apró kelet-európai ország szövetségre törekedett
Kínával. 33 Továbbá az ázsiai, afrikai és latin-amerikai országoknak
nyújtott kínai segélyeket a szovjet gyakorlattal ellentétben gyakran
vagy támogatásként, vagy kamatmentesen ajánlották fel.
A kínaiak a békés egymás mellett élés szovjet propagálását arra
használták fel, hogy a szovjet lojalitással kapcsolatos kétségek magvait
kben. A Szovjetuniót egy újabb
európai imperialista hatalomnak állították be, amelyet jobban érdekel
küzdelmei. Peking a forradalmi gondolkodás élharcosának mutatta
magát. 1963 márciusában Kína elindította a "Három világ elméletét",
amely a földgolyót három zónára osztotta: a szuperhatalmakra, a
szovjet
31

Lásd Peter Van Ness, Forradalom és kínai külpolitika: Berkeley, Kalifornia: University of
California Press, 1970.
32

Az Afrikának nyújtott szovjet segélyek az 1950-es
években folytatódtak. Lásd David E. Albright, "East-West Tensions in Africa", in Marshall
D. Shulman, szerk., East-West Tensions in the Third World, New York: Norton, 1986, 134135. o., W. W. Norton, 1986.
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Európa a "második világba" tartoztak; Afrika, Latin-Amerika és Ázsia
(Japán nélkül) pedig a "harmadik világba". Kína a harmadik csoportba
tartozott. 34
A háború szakadékáig: 1969
Az 1960feszültség, amely 1969-ben nyílt katonai konfliktusig fajult. A
fokozott feszültségek az 1970-es években is folytatódtak.
1966-ban Mao elindította az úgynevezett Nagy Proletár
Kulturális Forradalmat. A tömeges politikai kampányt Mao azért
indította, hogy támadja a hazai bürokratizmust - amit ideológiai
revizionizmusnak, aforradalom elárulásának és a forradalmi buzgalom
elvesztésének tekintett -, és eközben visszaállítsa politikai hatalmát. A
polgárháborúhoz hasonló állapotokat Kína-szerte, mivel a rivális
frakciók (amelyek közül sokan fegyveresek voltak) egymás ellen
demonstrálják a revizionizmus, beleértve a szovjet típusú változat
ellenállását.
gárdisták" ostromolták a pekingi szovjet nagykövetséget.
szovjet ellentétek az évtized folyamán folytatódtak. Hruscsov
hatalomból való távozása 1964-ben a feszültségek átmeneti enyhülését
hozta, de a kapcsolatokban nem történt érdemi változás. Az 1968-as
Brezsnyev-doktrína, amely Moszkva jogát hirdette, hogy szükség
nyugtalanító következményekkel járt Kína számára. Ugyanebben az
évben Csehszlovákia szovjet invázióját Kínában riadalommal
értelmezték. Ebben a légkörben mindkét ország csapatokat kezdett

34 A

küldöttség elnöke beszéde az ENSZ
április 19.

-ping, a kínai
Peking Review, 1974.

A kínai-szovjet és kínai-orosz kapcsolatok története, 1949-1997
39

a határon, így 1969-ben 21 szovjet és 28 kínai hadosztály állt a közös
határ mentén. 35
A kínai-szovjet versengés Vietnamban is lejátszódott, ahol a
stratégiával kapcsolatos nézeteltérések alakultak ki. Kína, amely
ismerte el Észak-Vietnamot, már korán támogatta a vietnami
kommunista mozgalmat, és katonai segítséget nyújtott a
Franciaország elleni fegyveres gyarmatellenes harchoz. 36 A szovjetek is
felajánlottak némi gazdasági segítséget. Ám ahogy a háború kiterjedt,
és az Egyesült Államok és Dél-Vietnam felváltotta Franciaországot
mint ellenséget, hamarosan ellentétek alakultak ki. A szovjetek 1965ben fokozták a katonai segítségnyújtásra irán
SAM-eket ajánlva fel. A kínaiak azonban megakadályozták a szovjet
-Vietnamba
szállítsák, és helyette szárazföldi szállítást javasoltak. A kínaiak
elutasították azt az orosz javaslatot is, hogy katonai személyzetet
állomásoztassanak Dél-Kínában és Észak-Vietnamban, ami csak
tovább élezte a kínai-szovjet viszonyt. A szovjetek célja az volt, hogy
ragaszkodott ahhoz,
ami arra késztette a Szovjetuniót, hogy visszatartsa a fejlettebb
felszerelések szállítását.
1968-ra az Egyesült Államok több mint 500 000 katonát
kötelezett el a délkelet-ázsiai háborúban. A kínaiak továbbra is
támogatták az amerikaiak elleni észak-vietnami gerillaháborút. Peking
ezt ideológiai okokból tette, és azért is, hogy megakadályozza azt, amit
a KNK Kína amerikai bekerítésének tekintett. Ennek érdekében
Peking összesen 320 000 mérnököt és légvédelmi tüzérségi
személyzetet rotált át Vietnamban, hogy segítse Hanoi-t. 37 A KNK
anyagi támogatása a háborúhoz azonban a Szovjetunióéhoz képest
marginális volt. Moszkva 1968 és 1971 között több mint 1 milliárd
dollár katonai segélyt folyósított Délkelet-Ázsiának. Fontos, hogy a
álláspontok kezdtek eltávolodni egymástól. Peking elhatárolódott a
tárgyalásoktól, míg Moszkva inkább Hanoi mellé állt.

35 Lo,

2008a, 26. o.

36 Chen,
37

2001, 5. fejezet.

Kína északszemélyzet tartózkodott az országban; Chen, 2001, 229. o.
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1969 tavaszán komoly katonai összecsapások voltak a határon a
kínai és a szovjet csapatok között. Bár 1964 után nem voltak ritkák a
határincidensek, az 1969-es események mérete és kiterjedése példátlan
volt. A március 2-i és a március 15-i összecsapások a
Damansky/Zhenbao szigetnél tehát a kínai-szovjet feszültségek súlyos
fokozódását jelentették. 38 A két összecsapásban Kína becslések szerint
92 áldozatot (31 halott, 61 sebesült), a Szovjetunió pedig mintegy
200 áldozatot (91 halott, 109 sebesült) szenvedett. 39 Bár mindkét fél
azzal vádolta egymást, hogy a másik fél kezdeményezte az
ellenségesked
robbantották ki a március 2-i konfliktust. 40
A kínai-szovjet feszültségek fokozódásával a két ország a teljes
mentén mindkét országban, valamint a Kína és Mongólia közötti
2500 mérföldes határ mentén. Az 1960-as évek végén Moszkva
-szovjet
határ mentén. A szovjetek a kínai-szovjet határ keleti szakaszán több
száz taktikai nukleáris rakétát is telepítettek a nagy és közepes
41

38

Oroszország és Kína között már több száz éve léteztek határkérdések. Tsien-hua Tsui,
1983, 33. o., megjegyzi, hogy miután "több ezer határincidens történt, a kínaiak és a
-hua
Tsui, The Sino-Soviet Border Dispute in the 1970's, Oakville, Canada: Mosiac Press, 1983. A
M. Taylor Fravel,
Territo- rial Disputes, Princeton, N.J.: Cooperation and Conflict in China's Territo- rial
Disputes: Princeton University Press, 2008, pp. 119-223.
39

Fravel, 2008, pp. 201álló legmegbízhatóbb becsléseket adja az 1969-es határkonfliktus során elszenvedett
áldozatokról. Más becslések (többek között Thomas Robinson által) magasabbak, de nem
rendelkeznek megbízható forrásokkal. A konfliktusról nemrégiben készült alapos beszámolót
lásd Thomas W. Robinson, "The Sino-Soviet Border Conflict of 1969: New Evidence Three
Decades Later," in Mark A. Ryan, David M. Finkel- stein, and Michael A. McDevitt, eds.,
Chinese Warfighting: The PLA Experience Since 1949, Armonk, N.Y.: The PLA Experience
Since 1949: Sharpe, 2003.
40 Robinson,

41

2003, 199. o.

1973-ra a szovjetek 45 hadosztályt telepítettek a kínai határ mentén, köztük ötöt
Moszkva kliensállamában, Mongóliában; Raymond L. Garthoff, Détente and Confrontation:
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A kínaiak 1969 végén a szovjet fegyverkezésre országos
ekkel válaszoltak a Szovjetunióval vívott totális háborúra,
át, a pekingi Központi Katonai Bizottság - a KNK vezérkari
- 1969készültséget és katonai készenlétet rendelt el a PLA számára. 1969
októberében a Központi Katonai Bizottság alelnöke, Lin Biao kiadta
tve a
helyezze42.

eszkalálódtak. A kínai-szovjet határ mentén az 1960az
1970-es évek végéig fennállt a feszültség. Az 1970-es években a
határon történt incidensek azonban, bár nem ritkák és néha véresek
kirobbant konfliktusok. Peking és Moszkva egyaránt a szakadék szélén
állt és pislogott.
Háromoldalú diplomácia: 1970-es évek
A hatalmi politika és az intenzív rivalizálás arra késztette Kínát és a
Szovjetuniót, hogy jobb kapcsolatokat alakítson ki az Egyesült
Államokkal. A megnövekedett kínai-szovjet feszültségek arra
késztették Pekinget, hogy átértékelje geostratégiai helyzetét és
közeledést kezdeményezzen Washingtonnal, Moszkvát pedig arra
ösztönözték, hogy enyhülésre törekedjen Washingtonnal. Eközben az
Egyesült Államok az akkori nemzetbiztonsági tanácsadó, Henry
Kissinger által háromszögdiplomáciának nevezett tevékenységet
az egyes vetélytársakhoz, mint azok egymáshoz.
Államok és Kína jelezte, hogy

43

Az Egyesült

American-Soviet Relations from Nixon to Reagan, Washington, D.C.: Brookings Institution
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White House Years, 1. kiadás, Boston, Mass.: Little, Brown and
Company, 1979, 191-192. o., részletesen leírja ezt a stratégiát.
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pekingi látogatásához vezetett 1971 közepén, és Rich- ard Nixon
elnök 1972 februárjában tett
csúcsosodott ki.44 Kína olyan külpolitikát kezdett folytatni, amely a
világ nagyhatalomként való elismerésére törekedett, és technológiai,
fenyegetéssel

érzését.
A szovjetek és a kínaiak is összeütköztek a Vietnamra vonatkozó
álláspontjaikban. Saigon 1975-ös bukása történelmi rivalizáláshoz
vezetett Vietnam és északi szomszédja között. Kína 1976-ban
csökkentette a Vietnamnak nyújtott segélyprogramját. Két évvel
b Hanoi csatlakozott a Comeconhoz, a Moszkva vezette
kereskedelmi blokkhoz. Ezt követte a Szovjetunióval kötött barátsági
tartalmazott. 1978 decemberében Vietnam (szovjet támogatással)
telj
khmereket - a kínaiak által támogatott rezsimet -, és egy Vietnámbarát kormányt támogatva. Ekkorra Kína egyre inkább óvatosabbá
vált a szovjet ambíciókkal szemben Délkelet-Ázsiában. A kínaiak
elítélték Moszkva támogatását Hanoi kambodzsai lépéseihez, és
ragaszkodtak ahhoz, hogy a szovjetek katonai támaszpontokat
tartanak fenn Vietnamban. 45 Vietnam teljes mértékben a szovjet
táborhoz tartozott, és Peking úgy látta, hogy a szovjet hatalom kelet
fe
-szovjet
szakadék további feszültségének forrása lett.
Mivel a határkonfliktusok és a vietnamiak kambodzsai
viselkedésével kapcsolatos nézeteltérések a Kína és a Szovjetunió
közötti kapcsolat romlását tükrözték, Kína hajlott arra, hogy javítsa
kapcsolatát az Egyesült Államokkal. Peking törekvése a
-es évek végén elítélte a
Szovjetuniót, amiért ugyanezt tette. A kínai döntés azonban
44 Chen,
45 Henry

2001, 262-275. o.

Kamm, "Teng Begins Southeast Asian Tour to Counter Rising Soviet Influence,"
New York Times, 1978. november 6.
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-re a Szovjetunió
Államokhoz való közeledés az ellensúlyt jelentette a szovjetekkel
szemben.
Bár továbbra is maradtak kétségek és bizonytalanságok olyan
kérdésekben, mint a vietnami háború és Tajvan státusza, Kína és az
Egyesült Államok képes volt túllépni ezeken a problémákon, és
szorosabb kapcsolatokra törekedett. Mao 1972-ben így kiáltott fel
Kissingernek: "Jelenleg az Egyesült Államok vagy Kína agressziójának
kérdése viszonylag kicsi Az Egyesült Államok vagy Kína agressziójának
kérdése Ön vissza akarja vonni csapatai egy részét [Vietnamból].
vissza az önök földjére; a mieink nem mennek külföldre. "46 Két évvel

Mindkét oldalnak megvannak a maga eszközei, és a saját
országunk kéz a kézben cselekedett. . . .
Amíg a célok azonosak, addig mi nem ártunk nektek, és ti sem
ártotok nekünk. 47

Az Egyesült Államok hajlandóságot mutatott arra, hogy
Népköztársaságot ismerte el Kína egyetlen legitim kormányaként.
-t
ismerjék el "Kína egyetlen
Tajvanról. Az Egyesült Államok
a határozatot, majd végül a legtöbb kommunista állammal együtt
támogatta azt; novemberben a KNK hivatalosan is bekerült az ENSZ
Biztonsági Tanácsába (ENSZ BT). 48 E közeledések hatására Peking
1972-ben kész volt nyilvánosan fogadni Nixont Kínában, és aláírni a
Sanghaji Közleményt, amely formalizálta az új közeledést.
46 Kissinger,
47
48

1979, 1062. o.

Henry Kissinger, A megújulás évei, New York: Simon and Schuster, 1999, 150. o.
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Szovjetunió az intézkedés mellett szavazott.
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A kínai-amerikai antant politikával párhuzamosan a szovjetek
saját enyhülési politikát folytattak az amerikaiakkal, akik a
kölcsönösség alapján készek voltak a feszültségek enyhítésére. A
fegyverze
az amerikai-szovjet kapcsolatok
javításának kulcsfontosságú elemévé váltak. 1970 végére a Szovjetunió
a feltételezések szerint meghaladta az Egyesült Államokat az
interkontinentális ballisztikus rakéták (ICBM-ek) teljes számát
tekintve. 49
fordulójára 1969 novemberében és decemberében került sor.50 A
második fordulóra 1972-ben került sor. 1972 májusában Nixon
kutatásról, az
moszkvai útját 1973 nyarán egy amerikai látogatás követte.
Ugyanezen év júliusában 33 ország külügyminisztere nyitotta meg
Konferenciát, amely biztonsági, politikai és gazdasági kérdésekkel
foglalkozott. Ezek a találkozók az 1975-ös helsinki záróokmányban
csúcsosodtak ki, amelyet 32 európai ország, a Szovjetunió, Kanada és
az Egyesült Államok írt alá. Az okmány az európai biztonsággal
kapcsolatos számos globális kérdéssel foglalkozott: politikai határok,
em és kulturális csere,
hidegháború alatti amerikai-szovjet kapcsolatokban. 51
Bár az amerikai fegyvermegállapodások és a Szovjetunióval
tartott csúcstalálkozók a két szuperhatalom közötti feszültség
enyhítését szolgálták, a pontok
49

Gaddis, 2005, 284. o., leírja, hogy a Szovjetunió milyen ütemben zárta le a
rakétahátrányt. Az oroszok 1965-ben 224 ICBM-mel és 107 tengeralattjáróról indítható
ballisztikus rakétával (SLBM) rendelkeztek, szemben az Egyesült Államok 934 ICBM-mel és
464 SLBM-mel. A számok 1970 végére a szovjeteknél 1290 ICBM-et és 300 SLBM-et, az
amerikaiaknál pedig 1054 ICBM-et és 656 SLBM-et jelentettek; John Lewis Gaddis, The
Cold War: A New History, New York: Penguin Press, 2005.
50

Az 1972-ek és
SLBM-ek indítására. A SALT-tárgyalások második fordulója ugyanezen év novemberében
ballisztikus rakéták elleni megállapodást eredményezett, amely a "stratégiai ballisztikus
határozta meg a "stratégiai" fogalmát.
51

Dominick, "The International Legal Significance of the Human Rights Provisions of the
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a vita az egész évtizedben fennállt. A Közel-Keleten mindkét ország
-as arab-izraeli háború
csak fokozta a feszültséget a szuperhatalmak között, amelyek a háború
során ellentétes oldalakat támogattak. Afrikában a szovjetek
az angolai polgárháborúba az
Angolai Felszabadító Marxista Népi Mozgalom támogatására, míg
Kína a rivális Angolai Felszabadítási Nemzeti Frontot támogatta.
Eközben az Egyesült Államok és a szovjetek között a SALT II.
SALT I. megkötése után
-es
külügyminiszter 1976. januári sikertelen útja jelentette a kelet-nyugati
tárgyalások mélypontját.
Az évtized közepére az amerikai-kínai kapcsolatoknak a Sanghaji
Közleményen túli elmozdulásával járó nehézségek is nyilvánvalóvá
váltak. 1975-ben Mao kritizálta az amerikai katonai jelenlét méretét
Európában, mivel az hatástalan volt a szovjet fenyegetéssel szemben.
Mao egyre inkább aggódott a szovjet hegemónia miatt, és aggódott
világossá tette Gerald Ford elnöknek a Ford 1975 decemberi pekingi
csúcstalálkozója során - ez az ügy inkább hangulati, mint érdemi
látogatásának végére,
a kínaikezdett alábbhagyni; a kapcsolat bonyolultsága - amelyet Anatolij
Dobrinyin szovjet nagykövet tréfásan úgy nevezett, hogy
"pálcikával próbáljuk felszedni a kaviárt" - kezdett nyilvánvalóvá
válni. 52

1975-ben és 1976kijelentések az Egyesült Államokkal szemben, és Tajvan megoldatlan
kérdésként maradt fenn.
Kínán belül, ami további feszültséget hozott az USA és Kína
viszonyában.

52 Kissinger,

1999, 894. o.
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tionship. 53 Ez a hatalmi harc végül megoldódott, amikor Deng
Hsziao-ping az 1970-es évek végén politikai visszatérésbe kezdett, és
1979-re megszilárdította hatalmát. Deng határozottan arra törekedett,
hogy a KNK határozottan eltávolodjon a maoista korszak
reformok és a külvilág felé való nyitás prioritásával uralta a kínai
politikát. 54
fejlett kapitalista országokkal, hogy ösztönözze Kína gazdasági
újjáépítse
oktatási rendszerét.
Deng szemében Moszkva mélységesen ellenséges volt Pekinggel
szemben, a közös szárazföldi határ mentén nagyarányú katonai
fejlesztésekkel bekerítette Kínát, és aktívan szövetkezett Vietnámmal egy olyan országgal, amelyet "a Kelet Kubájának" nevezett.55 1979
februárjában úgy döntött, hogy a szovjet külpolitikát Moszkva
délkelettámadással fogja ellensúlyozni: Vietnamot. Dengnek több célja is volt
e korlátozott háború megindítására vonatkozó döntése mögött, mind
külSzovjetuniónak, hogy bár Kína katonailag gyenge, de nem hagyja
magát megfélemlíteni, és hogy Kína meg akarja leckéztetni
Vietnamot. Belpolitikailag Deng arra akarta felhasználni a háborút,
hogy tovább szilárdítsa politikai hatalmát és elindítsa a nagyon
szükséges alapos védelmi modernizációs reformokat. 56
közös stratégiát keressen a szovjetekkel szemben, és hogy
megünnepelje a hivatalos diplomáciai kapcsolatok felvételét, amelyet
1978. december 15-én jelentettek be. Útja során Deng azt mondta
Jimmy Carter elnöknek, hogy Moszkva változatlanul az a természete,
hogy "bárhol, ahol csak egy nyílás van", benyomul, és hogy "ahová a
Szovjetunió az ujját dugja, oda nekünk is oda kell dugnunk".
53

- ing, China's Second
Revolution: Reform After Mao, Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 1987, 3.
fejezet.
54

Deng Xiaoping and the Transformation of China, Cambridge, Mass.: Belknap Press, 2011.
55

Andrew Scobell,
New York: Beyond the Great Wall and the
Long March (A nagy falon és a hosszú menetelésen túl): Cambridge University Press, 2003, 121.
o.; Vogel, 2011, 339-340. o.
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is tájékoztatta a Carter-kormányzatot, hogy Kína
háborút szándékozik indítani Vietnam ellen, mert arra a
következtetésre jutott, hogy Vietnam a kambodzsai inváziót máshol is
követni fogja. Deng arra is játszott, hogy a szovjetek nem
kockáztatnak meg egy tömeges beavatkozást Kína vietnami inváziója
után, mert Moszkva nem lehetett biztos Washington
hajlandóságában. 58 Carter nem volt hajlandó nyilvánosan sem
támogatni, sem ellenezni az inváziót, így az USA álláspontja nem volt
57 Arról

1979 februárjában Kína több mint 400 000 katonával megszállta
Vietnamot, aminek célja az volt, hogy elrettentse az utóbbit a
volt Moszkva és a Hanoi-val kötött szövetsége számára. Bár a
Szovjetunió nem avatkozott be katonailag, Moszkva a háború
folyamán megnövelte a Hanoiba irányuló fegyverszállításokat, több
mint 400 harckocsit és páncélozott személyszállítót, 400 tüzérségi
59 De a tapasztalt
vietnámi hadseregnek - a Dél-Vietnámtól örökölt amerikai
fegyverzettel - nem volt szüksége fegyveres szovjet beavatkozásra az
ellenére is magas veszteségeket okoztak a kínaiaknak. 60 A rövid
háború nem változtatta meg érdemben Vietnam kambodzsai
politikáját, de arra kényszerítette Vietnamot, hogy csapatokat
irányítson át Kambodzsából a Kínával közös határra. A konfliktus
eredményezett Washington és Peking között, mivel Deng most már
meg tudta vitatni a

57

Idézi: Henry Kissinger, On China, New York: Penguin Press, 2011, 364. o.

58 Scobell,

2003, 126. o.
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határon, Mongóliában és a CsendesNemkívánatos látnokok: The Soviet Failure in Asia at the End of the Cold War, New York:
Oxford Univer- sity Press, 2014, 128. o.
60

1979 márciusára a kínaiak elfoglalták Cao Bangot és Lang Son-t, de gyengén
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a szovjet hegemóniával szembeni kemény beszéddel szemben
bizonyítékot játszanak. 61
Eltekintve mind Peking, mind Moszkva Wash- ington felé tett
lép
-szovjet ideológiai viták az
1970-es években kevésbé elhúzódtak és jellegük is megváltozott. 1970
novemberében Kína bejelentette, hogy kiterjeszti a békés egymás
mellett élést minden állam között, nem csak a szocialista rezsimek
között. Ez az álláspont ellentétben állt a Brezsnyev-doktrína által
hangsúlyozott beavatkozással - szükség esetén katonailag - minden
fenyegetett szocialista rezsim esetében. 62 Ekkorra azonban a világ
legtöbb szocialista rezsimje már vagy a kínai-szovjet verseny egyik
oldala mögé állt, vagy deklarálta újdonságát. Új-Delhi például
Moszkvához közeledett, 1971 nyarán aláírva a Szovjetunióval a béke,
kiterjesztettek Bangladesre is.
nyújtottak az afrikai országoknak, Kína 1970 és 1977 között
nagyjából kétszer annyi gazdasági segélyt nyújtott Afrikának, mint a
Szovjetunió. Kína Afrikával folytatott kereskedelme is meghaladta a
szovjetekét. A szovjetek az évtized során Afrikának nyújtott fegyverek
terén is felülmúlták a kínaiakat, 21 országnak és két felszabadító
mozgalomnak nyújtottak segítséget. 63 Az indiai szubkontinensen Kína
Pakisztánt támogatta, a szovjetek pedig - szerz
- Indiát támogatták az 1971-es indo-pakisztáni háborúban az új bangladesi állam keletkezett. Délkelet-Ázsiában pedig a legtöbb
ország (Vietnam kivételével) inkább az Egyesült Államokhoz, mint
bármelyik kom- munista államhoz igazodott.

61 Radcsenko,
62 Quested,
63

2014, 128. o.

1984, 146. o.

A Quested, 1984, 147. o. közölt számok.
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Kínai-szovjet megbékélés: 1980-as évek közepe
A Moszkva-Peking kapcsolatok ötödik fordulópontja az 1980-as évek
második felében bekövetkezett kétoldalú megbékélés volt. Ahogy a
Szovjetunió jelezte, hogy hajlandó békülékenyebbé válni Kínával
szemben, a Kínai Népköztársaság fogékonnyá vált a kínai-szovjet
közeledésre. Az 1980-as évek elejére mind Moszkva, mind Peking úgy
ítélte meg, hogy már nem a másik jelenti a legnagyobb fenyegetést. A
lassan felengednek, és itt az ideje, hogy megvizsgálják a kétoldalú
égeit. A megindult kapcsolatokat
1982-ig lehetett visszavezetni. Márciusban Leonyid Brezsnyev a
szovjet közép-ázsiai Taskentben tartott beszédében jelezte, hogy
64

kellett ahhoz, hogy a dolgok továbblépjenek: Huang Hua

Peking számára, hogy a szovjetek
készek a kétoldalú kapcsolatok javítására. 65 A
-ben Mihail
évben Gorbacsov nagyszabású külpolitikai beszédet mondott
szándékát, hogy javítsa a Kínával való kapcsolatokat. 66 Pekingben
Deng (aki szintén reformer volt) fogékony volt Gorbacsov kifejezett
hajlandóságára a Deng által "három akadálynak" nevezett problémák
inváziójának szovjet támogatása és a kínaimasszív katonai jelenlét.
Egy olyan városban beszélve, amely csak egy lépésre van a Kínai
Népköztársaságtól, szeretnék kitérni kapcsolataink legfontosabb
kérdésére. Ezek a kapcsolatok több szempontból is rendkívül
fontosak.

64
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fiai, kezdve azzal a ténnyel, hogy szomszédok vagyunk, hogy a
világ leghosszabb szárazföldi határán osztozunk, és hogy mi,
gyermekeink és unokáink egymás közelében fogunk élni
"örökkön-örökké". . . .
- bármikor,
bármilyen szinten - megvitatni Kínával a jószomszédi légkör
megteremtését célzó további intézkedések kérdéseit. . . .
Amennyire lehetséges, hasonló prioritásaink vannak a társadalmi

terveink megvalósításában, ahol ez mindkét fél számára
Nem akarjuk, hogy az Amur folyó határa "vízi akadály" legyen.
E hatalmas folyó medencéje egyesítse a kínai és a szovjet nép
kölcsönös hasznosítására és vízgazdálkodási projektek kiépítésére.
67

Az, hogy Gorbacsov a versengés helyett az együttm
helyezte a hangsúlyt, és a múltbeli ellentétek helyett a közös érdekekre
összpontosított, megteremtette a Pekinggel való új kapcsolat filozófiai
alapját. 68 A beszéd segített elindítani egy olyan eseménysorozatot,
amely közelebb hozta egymáshoz a két országot. 1986-ban Kína
konzulátust nyitott Lenin-grádban, és a Szovjetunió ugyanezt tette
Sanghajban.
A kínaitartott. 1982 és 1988 között 12 kínai-szovjet egyeztetési fordulóra
került sor miniszterhelyettesi szinten. A tárgyalásokra évente kétszer
került sor, egyszer Moszkvában, egyszer pedig Pekingben. A javulás
1984-ben a két
ország külügyminisztere az ENSZ New York-i székházában
találkozott.
69

67
68 Lo,
69

New York Times, 1986. július 29.
2008a, 27. o.

-Soviet
Normalization in the 1980s," in Thomas P. Bernstein and Hua-Yu Li, eds., China Learns
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helyettes pekingi látogatása ugyanezen év decemberében. Arkhipov
lett a legmagasabb rangú szovjet
látogatott. Az 1980-as évek közepére Kína és a Szovjetunió
diplomáciai, egészségügyi és kulturális cserekapcsolatok hálózatát
hozta létre.
1987-ben a szovjetek és a kínaiak is megállapodtak a határ menti
tárgyalások megnyitásáról. 70 A miniszterhelyettesi tárgyalások 12.
fordulóján, 1988 júniusában Kína megismételte, hogy a politikai
javulás továbbra is a három akadály megoldásától függ. 71 Az év végére
Peking Moszkvába küldte külügyminiszterét; a látogatást 1989
februárjában a szovjet külügyminiszter pekingi látogatásával
ítik, hogy fokozatosan új szakasz
- bachev és Deng 1989.
május közepén Pekingben tartott csúcstalálkozója volt - 30 év óta az
Ebben az évben a szovjetek és a kínaiak közösen kinyilvánították
kétoldalú kapcsolatok új korszakát kívánják kialakítani. Egy állami
elnöke, Jang Csangkun kijelentette: "Ma a két óriási szomszéd, Kína
72 A Mao utáni
típusú kapcsolatok kialakításának
Kína pragmatizmusa, a Gorbacsov-korszak új nyitottságával
párosulva, a kapcsolat ideológiai vitáit a lényegtelenségig tolta. Úgy

kapcsolatok javulását, kivéve azt a mértéket, amennyire mindkét
országaik a belföldi kihívások kezelésére koncentrálhassanak.
Az 1980-as évek közepére a Peking és Moszkva közötti kapcsolat
kezdett felengedni. Kínában kezdték
van-e egy70 Vámos,

2010, pp. 91-92.

71 Vámos,

2010, p. 93.

72

Nicholas D. Kristof, "Gorbacsov Meets Deng in Beijing; Protest Goes On," New York
Times, 1989. május 16.
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Moszkvával való katonai kapcsolatra, mint a szocializmus építésének
akadályára, és ehelyett a szovjetekkel való kereskedelmi, gazdasági,
társadalmi és kulturális kapcsolatok felélénkítését támogatták. 73
A sors úgy hozta, hogy Gorbacsov és Deng pekingi
csúcstalálkozója egybeesett a Tiananmen téri tüntetések
-szovjet politika
új korszakának megkoronázását jelentette. Az eseményen Deng
elismerte, hogy a közeledés hosszú folyamat volt, amely Gorbacsov
Kínának nincsenek területi követelései a Szovjetunióban, ami régóta
aggasztja a szovjeteket. Felidézve a korábbi ideológiai nézeteltéréseket,
Deng elismerte, hogy nem mindig volt igaza, és azt javasolta, hogy
74

modellje. Ez az ideológiai széthúzás végének
kérdésekben támogatású kormányt egy kínaiak által támogatott lázadó szövetség
ellenezte -, a csúcstalálkozó ténylegesen véget vetett a kínai-szovjet

A kommunizmus válsága: 1989-1991 és Utóhatás
A hatodik fordulópont vitathatatlanul a legdrámaibb volt mindkét fél
számára
többszörös összeomlással szembesültek a kommunista világban.
Moszkva és Peking kapcsolatai szempontjából az 1989 és 1997
bizonytala

73

Lásd Alexander Lukin, "Chinese-Russian Relations", in Weiping Wu és Mark Frazier,
The Sage Handbook of Contemporary China, Vol. II, Thousand Oaks, Calif.:
Sage, 2018b. Lukin, 2018b, 561. o., megjegyzi, hogy "[a] [Kínai] Társadalomtudományi
Akadémia Szovjetunióval és Keletdokumentumot adott ki, amelyben amellett érvelt, hogy a Szovjetunióval kapcsolatos komoly
t
és adminisztratív akadályokat fel kell számolni".
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1989
kezdve a
összeomlásáig a kínai-szovjet kapcsolatok mindkét nemzet számára
marginális prioritást jelentettek. Az 1980ött
elkötelezettség szelleme a belpolitikai és nemzetközi zavargások miatt
háttérbe szorult. Az 1989-es Tiananmen-massziét ugyanezen év
Kelet-Európában az összes korábbi kommunista rezsim megbukott, és
helyükre demokratikusan választott kormányok léptek. A Szovjetunió
adtával azonban
Kína és Oroszország tartós stratégiai partnerséget tudott kialakítani.
Bár az 1960-as és 1970volt, kapcsolatuk az 1990-es években pragmatikus és alkalmazkodó
z 1950-es évek kínai-szovjet
A Szovjetunió és Kína számára az 1989-es év nagyon traumatikusnak bizonyult. Mindkét uralkodó kommunista pártállamot
alapjaiban rázta meg a túlnyomórészt békés népfelkelés. 75 A
tüntetések és demon
Peking volt az epicentrum. A kínai pártállam úgy érezte, hogy
támadás érte, és a június 3-4"ellenforradalmi lázadásnak" bélyegezte. Deng utasította a hadsereget,
hogy mindenáron vessen véget a tüntetéseknek, és legalább több száz
belviszályok
kényszerítették ki, amikor a pekingi KKP megpróbálta helyreállítani,
majd fenntar
Kínát.
1989-ben

a

legtöbb

kelet-európai

kommunista

rezsim

erejével. A népi tiltakozásokra adott kínai válaszlépésekkel ellentétben
a szovjet blokk pártállamai Kelet-Európában figyelemre méltóan
békésen reagáltak a népi tiltakozásokra (kivéve
75 Lo,

2008a, 28. o.
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Románia). A Szovjetunió 1989 tavaszán
Magyarországról. A volt
egymás után alakultak ki
új demokratikus rendszerek. Ez a hirtelen változás riasztotta Pekinget.
és másutt, mint egy nagy összeesküvés részét, amelyet az Egyesült
vélték, hogy rendszerük halálos veszélyben van, és arra a
következtetésre jutottak, hogy az Egyesült Államok jelenti Kína
76 Következésképpen Bei- jing
igyekezett szívélyes kapcsolatokat fenntartani Moszkvával. 77 A két
kétoldalú kereskedelemben.78 1991
megállapodást írt alá közös határ

májusában

a

két

ország

egybeesett az orosz csapatok 1992-es teljes kivonásával Mongóliából,
amit Gorbacsov 1987-ben kezdeményezett.79
A kelet-európai zavargások azonban Gorbacsov tekintélyének
gyors csökkenését is kiváltották. Ráadásul már nem tudta irányítani az
általa elindított belpolitikai változásokat a Szovjetunióban. 1991.
augusztus 19-én Gorbacsovot alelnöke, az Állambiztonsági Bizottság
sztere,
belügyminisztere,
Krímben. Az államcsíny végül kudarcba fulladt, de Gorbacsov
általa elindított változások
kezelése miatt. Úgy utasították el, mint egy új szociáldemokratát, aki
már nem marxista...

76

Lásd David Shambaugh, China's Communist Party; Atrophy and Adaptation, Berkeley,
Kalifornia: University of California Press, 2008, különösen a 4. fejezetet.
77

Deng kezdetben a nyugatot, különösen az Egyesült Államokat vádolta a zavargások

sikertelen gazdaságot jelölte meg. Lásd: Radchenko, 2014, 181. o.
78 Lo,

2008a, 28. o.

79 Rajan

Menon, "The Strategic Convergence Between Russia and China," Survival, Vol. 39,
No. 2, 1997, 103. o.
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Leninista. Továbbá gazdasági inkompetenciával vádolták. 80 A szovjet
odásának jeleként Peking gyorsan
támogatta a Gorbacsov elleni sikertelen puccsot, amely némileg
kínosnak bizonyult. Gorbacsov hivatali ideje mindenesetre rövidre
Amikor a Szovjetunió összeomlott és feldarabolódott, Kína kom-

szovjet fenyegetés meg
való kapcsolatában. Másrészt Kínát aggasztották Moszkvának az EUval való szorosabb kapcsolat kiépítésére irányuló újonnan felfedezett
i. Az olyan fontos kérdések, mint Moszkva elutasítása,
hogy Pekingnek fejlett fegyverrendszereket adjon el, a nagy
-projektekben való kínai
részvétel tényleges megtiltása, valamint a Középkínai befolyással kapcsolatos aggodalmak akadályozták az
versenyt szült. 1992-ben Moszkva elégedetlen volt a sikertelen nyugati
nem váltott ígéretekkel, ezért Moszkva külpolitikája keletrekezdett
összpontosítani. 81 Jelcin képes volt építeni és kiterjeszteni a Moszkva
által megkezdett kezdeményezéseket.
Gorbacsov Pekinggel.
Pekingbe, 1992-ben és 1996-ban. Viktor Csernomirdin orosz
miniszterelnök 1994 májusa és 1995 májusa között háromszor
látogatott Pekingbe. A KNK elnöke, Jiang Zemin szintén háromszor
utazott Moszkvába 1994 szeptembere és 1997 áprilisa között, Li Peng
kínai miniszterelnök pedig 1995 júniusában és 1996 decemberében
járt Oroszországban. Ezek az utazások és az általuk gyakran tett közös
koordináció
stratégiai
partnerségére"
vonatkozó
kötelezettségvállalásokat eredményeztek. A retorika azonban nem
felelt meg tökéletesen a valóságnak, mert mindkét fél folyamatosan
80 Radcsenko,

2014, 182. o.
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A két fél régóta gyanakvást és félelmet táplált, és mindegyik fél
másképp látta a saját helyzetét a hidegháború utáni világban. Ráadásul
a Nyugattal való kapcsolatok mindkét ország számára továbbra is
kiemelt fontosságúak maradtak.
betartja a közös határaikat részben k

-es és 1994-es

nyilvánosságra hozta azt a nyilatkozatát is, hogy Tibet Kína szerves
részét képezi, és elkötelezte magát amellett, hogy kerüli a hivatalos
kapcsolatokat Tajpejjel. 82 Kína támogatását fejezte ki Oroszországnak
az Ázsiai-csendesmegállapodásba való felvételéhez, amelyhez Oroszország hivatalosan
1998-ban csatlakozott. Peking támogatta Jelcint Oroszország 19941996-os csecsenföldi háborúja során nyugati elítélést váltott ki az orosz akciók miatt. A határokon átnyúló
-szovjet
kereskedelem 1984-ben még csak 370 millió dollár volt, 1993-ban a
kínai-orosz kereskedelem már 1,2 milliárd dollár volt, és 1996-ra 7
milliárd dollárra ugrott. A közös vállalkozások növekedésével
Oroszország is ígéretet tett arra, hogy hozzájárul Kína ambiciózus
Három-szurdok gát projektjéhez. 83
Peking is részesült a Moszkvától származó fegyvereladásokból.
-es
években fegyvereket adott el Kínának. Kína lett Oroszország
legnagyobb fegyverpiacává, 1992 és 1994 között a teljes értékesítés
értékének 26 százalékát adta. Ezek az eladások 72 Szu-27-es támadó
-72-es harckocsit, nagyjából 100 S-300-as SAM-et,
-osztályú tengeralattjárót
tartalmaztak. 1996-ban a kínaiak két cirkálórakétákkal felszerelt
romboló megvásárlásáról állapodtak meg. 84 Összességében az 1991 és 1996
között az orosz fegyvereladások Kínának összesen évi 1 milliárd
85

82
83

Menon, 1997, 102. o.
Ezek a számadatok Menon, 1997, 105. o. alapján készültek.

Menon, 1997, 109-111. o. 84 Menon, 1997, 109-111. o.
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és
az orosz gazdaság hanyatlásnak indult, hadserege válságban volt, és
nagyhatalmi státusza kétségessé vált. Ezzel szemben Kína ugyanebben
lta hadseregét, és
1978 óta évente átlagosan nagyjából 9 százalékos növekedési rátát ért
el.86 Ráadásul a KNK állampolgárok tízezrei érkeztek Oroszországba,
különösen az ország távol-keleti régiójába. E kínaiak közül sokan
turistaként érkeztek, és illegálisan maradtak. Ez az eltolódás és az ezzel

eltúlo
87

E változó hatalmi dinamikára válaszul Oroszország olyan
Szovjetunió bukása után Moszkva létrehozta a Független Államok
Közösségét (FÁK), amely tíz volt szovjet köztársaságból áll. A csoport
koordinációt ígért politikai-katonai és gazdasági
kérdésekben. 1992 májusában Oroszország öt másik FÁK-országgal
létrehozta
Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal, Tádzsikisztánnal és Üzbegisztánnal.
FÁK katonai blokk magját képezték volna. 88
20-án lépett hatályba, ugyanabban az évben, amikor Azerbajdzsán,
vezetésével 2002-ben úgy döntöttek, hogy a Kollektív Biztonsági
- tive Security Treaty Organization,
CSTO). 89
86 Menon,

1997.

87 Menon,

1997, 105. o.

88
89

Európai biztonság, 6. kötet, 1. szám, 1997.
A CSTO egy kölcsönös védelmi szövetség. Lásd a harmadik fejezetet.
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Az 1990határmegállapodások születtek Kína és Oroszország, Kazahsztán,
Kirgizisztán és Tádzsikisztán között, amit az említett országok
90 Ez volt az
abban, hogy
a kínai határtól 100 kilométeres körzetben tartott katonai
Moszkvában tartott második csúcstalálkozón megállapodás született
arról, hogy korlátozzák a csapatok telepítését Kína Oroszországgal,
Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal és Tádzsikisztánnal közös határának
tartott harmadik "sanghaji ötök" találkozóján a csoport
kötelezettséget vállalt a határokon átnyúló biztonsági fenyegetések köztük az etnikai szeparatizmus, a vallási fundamentalizmus, a
nemzetközi terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem és a határokon
- elleni küzdelemre. 91
fejezetben tárgyaljuk, Kína lett az SCO 2001-es létreho
mozgatórugója.
ki a közeli külfölddel: a volt Szovjetunió államai számára. Oroszország,
nagyhatalomként tekintve magára, szinte a Szovjetunió összeomlása
után azonnal hegemón szerepet akart játszani az instabil déli
övezetben - a Kaukázusban és Közép-Ázsiában. 1994 végén és 1995
elején Jelcin nyilvánosan állást foglalt a volt Szovjetunió országainak
reintegrációja mellett. Amit Jelcin-doktrínának neveztek, az magában
igényt a dominanciára a biztonság területén, és talán különleges
szerepet az oroszok védelmében. "92 De ez az álláspont, illetve a
90

Tádzsikisztán végül 2011-ben oldotta meg a Kínával folytatott határvitáját, amikor a
tádzsik parlament megszavazta a Kína és Tádzsikisztán között 1999-ben létrejött
megállapodás ratifikálását, és nagyjából 390 négyzetmérföldnyi területet (Kína követelésének
nagyjából 5,5 százalékát) engedett át Kínának a Pamír hegységben.
91

in Central Asia", China Quarterly, 180. szám, 2004. december, 990. o.
92

Ronald Grigor Suny, "Déli könnyek: Dangerous Opportunities in the Caucasus and
Central Asia," in Rajan Menon, Yuri E. Fedorov, and Ghia Nodia, eds., Russia, the Caucasus,
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rrások hiánya, a gazdaság
hanyatlása, valamint Jelcin kiszámíthatatlan és következetlen
politikája gyengítette. Oroszország ambíciói meghaladták a
nagyhatalmi önképéhez méltó befolyásra való képességét.
mutatni Közép-Ázsia iránt, és növelni kezdte regionális befolyását
egész Eurázsiában. Kína a gyenge, olaj- és gázkészletekkel felruházott
Középlitikát, amellyel növelheti
befolyását Közép-Ázsiában, miközben érzékeny marad Oroszország
domináns szerepére a térségben. 93 1997-re megalakult a Közép-Ázsiai
növekedés

felgyorsítására.

Az

Ázsiai

Fejlesztési

Bank

által

Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Üzbegisztán és Mongólia vett
részt.
Az Oroszország és Kína által Eurázsiában megkezdett
Összefoglalva, az 1990-es éveket kezdetben mind Kína, mind a volt
Szovjetunió számára a felfordulás jellemezte. Azonban a kínai
aggodalmak, miszerint a Szovjetunió bukása azt eredményezi, hogy
Oroszország feltartóztathatatlanul a Nyugat felé mozdul, rövid

felé is kinyújt
-kínai
kapcsolatokban".94 Mindkét fél közelebb került egymáshoz, ahogy
elkezdtek visszavágni az Egyesült Államok egypólusú pillanatának. A
határkérdéseket végül megoldották, és Oroszország fokozta
fegyvereladásait Kínának. A közeledés valósága azonban prózaibb volt
magasztos retorika és szlogenek.
és Közép-Ázsiában: Armonk, New York: The 21st Century Security Environment, Armonk,
New York: Sharpe, 1999, 171. o.
93

Ezt a dinamikát és Kína érzékenységét egyaránt vizsgálja Andrew Scobell, Ely Ratner és
Michael Beckley: China's Strategy Towar
Santa
Monica, Kalifornia: An Empty Fortress, Santa Monica, Calif: RAND Corporation, RR-525-
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Záró gondolatok: Fél évszázadnyi együttműködés és
konfliktus
Ez a fejezet a Moszkva és Peking közötti, 1949-

-ig tartó,

polgárháborúból kilábalva Kína a Szovjetunió felé hajlott. Az
hasznot húztak a kínai katonai létesítmények használatából, és közös
marxista-leninista ideológia kiegészítette és esetl
kapcsolatot. A szövetség a Szovjetuniónak a globális kommunizmus
élvonalában elfoglalt helyének hivatalos elismeréseként szolgált. Bár az
i prioritásai is motiválták. A KNKpártfogóra volt szüksége.
A kínai-szovjet szövetség azonban nem tartott sokáig. Az 1950-es
-es évek közepéig az ideológia volt a
megosztottság forrása. Moszkva és Peking között versengés alakult ki
teljesen
határviták egyre gyakoribbá
váltak, végül 1969-ben nyílt konfliktusba torkolltak, és veszélyesen
közel kerültek a teljes háborúhoz Kína és a Szovjetunió között. A
modellt, Peking pedig revizionizmussal vádolta Moszkvát. A kínaiáltak, köztük
az ideológiai különbségeket és a kínaiaknak a szovjet dominancia
túlhatalmának érzékelését.
Az 1970-es években folytatódtak a korábbi évtizedekben
megkezdett konfrontációk Moszkva és Peking között. A
határproblémák továbbra is fennálltak. Min
megnyilvánulásai az 1970-es évek elejének kínai-amerikai közeledése,
valamint az 1970-es évek végén elindított reform- és nyitási
fenyegetésként való felfogása ösztönözte; a második lépést Kína súlyos
gazdasági és katonai gyengeségeinek felismerése vezérelte. A Moszkva
és Peking közötti globális küzdelem a
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a

szocialista

rezsimek

közötti

befolyás

a

hatalmi

politika

szövetségese ellen az Egyesült Államokkal szemben. Déli
szomszédjának 1979-es inváziója ugyanúgy Moszkva, mint Hanoi
ellen irányult. A szovjetek, miközben a Nyugattal való enyhülésre
törekedtek, a Közel-Keleten és Afrika egyes részein is
megszilárdították pozíciójukat, nem is beszélve Vietnamról. Az Egyesült
Államok kivonulása Vietnamból és Washington Tajpejjel való
kapcsolatainak leépítése Kína Egyesült Államokhoz való stratégiai
átvészelte a kommunizmus 1989-es válságát és a Szovjetunió 1991-es
felbomlását, majd hozzáláttak a hidegháború utáni tartós partnerség
alapjainak megteremtéséhez.
Az 1990-es évek közepére Oroszország és Kína elkötelezte magát
-as évek elején
elképzelhetetlen lett volna. Moszkva azonban hajlott arra, hogy
Európa, és nem Ázsia felé tekintsen, bár Oroszország egyre nagyobb
kapcsolatos kétoldalú kérdések megoldására. Ez az eredmény
legalábbis részben annak
országot közös fenyegetés fenyegeti az Egyesült Államoktól, az
-es évek
végére mind Oroszország, mind Kína arra a következtetésre jutott,
hogy egyik sem jelent komoly fenyegetést a másikra; a legnagyobb
kemény és puha hatalmi képességek és az Egyesült Államok vélt
ellenséges szándékai
harmadik és negyedik fejezetben részletesebben is megvizsgáljuk.
figyelmen kívül hagyni, hogy a kínai és az orosz fenyegetés-felfogás
-orosz közeledés fáradságos folyamata az 1990-es és
2000-es években mennyire figyelemre méltó volt. A pekingi-moszkvai
kapcsolatok viharos történetének, valamint a közelség és a földrajzi
elhelyezkedés közös sérülékenységének
fáradságos elkötelezettséget igényelt a bizalom kialakításához, a
bizalomépítéshez, a területi viták megoldásához, a határok
demilitarizálásához és a különféle kétoldalú kérdések kezelésének
kereteinek kialakításához.
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A kínai-orosz kapcsolatok változásának
leírása és magyarázata, 1997-2007

vált

kapcsolatig.

A

közelmúlt

végére sokkal szorosabbá
közelebbi múltjának alapos

közelmúltban Kína és Oroszország kapcsolatát meghatározta,
.
fejezet
megközelítéssel vizsgálja, hogy
- hatalom, fenyegetés, ideológia és gazdasági
komplementaritás - hogyan magyarázzák leginkább Kína és
Oroszország kapcsolatának alakulását. Az 1997 és 2017 közötti
rendelkezésre állnak adatok (néhány esetben 2017-re vonatkozóan
nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a legfrissebb rendelkezésre álló
használjuk).
osztjuk.
ikai, katonai és gazdasági
-nek egyikeként
értékeljük, majd az értékelt kapcsolat változásait mind a négy
meg,

amely

a

nagyobb

politikai,

katonai

és

gazdasági
hezitáltak a

61
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3.1. táblázat
A kapcsolat változásainak összefoglalása
Kapcsolat

1997-2002

2002-2007

2007-2012

2012-2017

Politikai

Együttműkö
dés

Együttműkö
dés

Együttműkö
dés

Együttműköd
és

Katonai

Számítás

Együttműkö
dés

Számítás

Együttműköd
és

Gazdasági

Számítás

Együttműkö
dés

Együttműkö
dés

Együttműköd
és

Kína és Oroszország 1997 és 2017 közötti kapcsolata leginkább a
alatt Kína és Oroszország hatalma az Egyesült Államokhoz képest
szembeszálljanak az amerikai dominanciával. Bár a hatalom változásai
nem képesek megmagyarázni a kapcsolat változásainak részleteit, a
Ugyanakkor mindkét ország (de különösen Oroszország) egyre jobban
aggódott az Egyesült Államok fenyegetése miatt, tekintettel a
koszovói, iraki és líbiai amerikai beavatkozásokra, valamint a kínai és
orosz belföldi tiltakozások amerikai támogatására. Kína és
Oroszország egymás fenyegetettségének megítélése is csökkent,
részben a határviták rendezé
egyre inkább egyetértett a bel- és nemzetközi ideológiájában, kevés
bizonyíték van arra, hogy ez a megállapodás a kapcsolatokat is
befolyásolta volna.
komplementaritást figyelhetünk
meg, ami megmagyarázza a kereskedelem összetételét, beleértve az
Oroszországból származó energiaértékesítést és a Kínából származó
azonban nem magyarázzák a kereskedelem szintjét, a beruházások
irányában bekövetkezett változásokat (beleértve a kínai részvétel
növekedését a nagyprojektekben 2014 után), vagy a szolgáltatások
viszonylag alacsony kereskedelmét, ami az orosz-kínai gazdasági
dés relatív sekélyességére utalhat.
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A normalizáció fejlődése: 1997-2002
Az Oroszország és Kína közötti kapcsolatok normalizálódása 1997 és
2002 között felgyorsult, és a kapcsolatokat összességében a számítás
jegyében jellemezték. A politikai színtéren a kapcsolat az
jegyében alakult, és magában foglalta egy jelen
-ben, valamint a javuló multilaterális
kapcsolatokat. A katonai színtéren a kapcsolat továbbra is számító
nagyobb fegyvereladásokkal és korlátozott csereprogramok és
találkozók kezdeményezésével. Gazdasági téren a kapcsolatok
továbbra is nagyon korlátozottak maradtak.
Politikai kapcsolat

az
A kétoldalú kapcsolatok javu
áprilisában Kína és Oroszország közös nyilatkozatot írt alá "egy
egyenrangú és megbízható stratégiai partnerség" létrehozásáról.1 1996
megbeszélései

végül

"Nagy

2001-ben

a

Jószomszédságról

és

baráti

aláírásába torkolltak.2

amelyek
hangsúlyozták a kölcsönös meg nem támadást, a területi követelések
(beleértve a "katonai know-how"-t is) kiterjesztését. 3 Oroszország
határozottan támogatta Kína Tajvannal kapcsolatos álláspontját is,
a kérdésben. 4
országok védelmére.
1

Thomas S. Wilkins, "Oroszformája?" Contemporary Security Policy, Vol. 29, No. 2, 2008, p. 360.

2

Alexander Koroljov, "Egy szövetség határán: Asian Security, online megjelent 2018. április
30., 2018a, 5. o.
3

A Kínai Népköztársaság Külügyminisztériuma, "A Kínai Népköztársaság és az Orosz

4

Joseph Y. S. Cheng, "Chinese Perceptions of Russian Foreign Policy During the Putin
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Administration:
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háromszög" szempontjai," Journal of

A kínai-orosz kapcsolatok változásának leírása és magyarázata, 1997-2007

65

a másik fél biztonságát, például megtiltva a harmadik felekkel való
vagy kölcsönös védelmi paktum.
politikai szakadék a 9/11-

5

A Kína és Oroszország közötti
.

Stratégi
Kínával folytatott
tárgyalásokat szertelenül háttérbe szorították". Ez a dinamika
azt tükrözi, hogy Oroszország továbbra is az Európával és
a Nyugattal való kapcsolataira összpontosít, nem pedig az ázsiaiakra.
Kína és Oroszország javuló, de még mindig langyos politikai
kapcsolata a
különösen az
6

az SCO a Kínából és a volt szovjet köztársaságokból (Oroszország,
alakult ki, és a Kína és a volt szovjet államok közötti határviták
megoldására jött létre. Oroszország csatlakozott a három közép-ázsiai
jobban tárgyaljon Kínával.7 1999-ben és 2000-ben a sanghaji ötök
találkozóin megvitatott témá
8

2001

januárjában,
Current Chinese Affairs, Vol. 38, No. 2, 2009, pp. 152 és 154; Rensselaer Lee és Artyom
Lukin, Russia's Far East: Boulder, Colo: Lynne Rienner Publishers, 2015, 101. o.
5

utalásokat" tartalmaz, de a konkrét garanciák hiánya egy harmadik féllel való konfliktus
Koroljov, 2018a., 6. o..
6 Lo,

2008a, pp. 96-97.

7

Weiqing Song, "Interests, Power and China's Difficult Game in the Shanghai Cooperation Organization (SCO)," Journal of Contemporary China, Vol. 23, No. 85, 2014, p. 90.
8

Chien Peng Chung, "China and the Institutionalization of the Shanghai Cooperation
Organization", Problems of Post-Communism, Vol. 53, No. 5, 2006, pp. 5-8; Song, 2014, pp.
90-92.
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Üzbegisztán kérte felvételét. 2001 júniusában hivatalosan aláírták a
egyezményt",és a
terrorizmust, a
"három
-ben aláírták az SCO
kialakítására, különösen a nyugtalan Hszincsiang régió stabilitásának
fenntartása érdekében, de az orosz beleegyezés és támogatás is
elengedhetetlen volt. 9
Kína és Oroszország is hasonló véleményt fogalmazott meg az
ENSZ-ben, bár - amint azt az 1999-es koszovói háború is mutatja jelenleg kevés bizonyíték van arra, hogy a politika szorosan
összehangolt lenne. Oroszország különösen a Sze
szoros kapcsolatai, a NATO-agresszióval kapcsolatos aggodalmak és
NATO beavatkozását.

De Oroszország osztotta Kínával azt a
tése, hogy az
ENSZ BT felhatalmazása nélkül avatkozik be - amit Oroszország
kijelentette, hogy megvétózza -, gyengítette az ENSZ-t, és
10

azok részesei ellen. 11 1999 márciusában Oroszország ENSZhatározatot javasolt a NATO-intervenció befejezésére, amelyet Kína
támogatott, de nem támogatta. 12 A kínai nagykövetség elleni 1999.
május 7-i bombázás megváltoztatta Kína véleményét a beavatkozásról,
ai katonai fölény
jelentette fenyegetést, valamint az Egyesült Államok hajlandóságát
arra, hogy ezt a fölényt más hatalmak véleményének figyelembevétele
hangsúlyozták a Biztonsági Tanácsban való részvételük fontosságát a
válság lezárása érdekében. 13 A legtöbb beszámoló azonban Oroszország

9

Alexander Cooley, Nagy játékok, helyi szabályok: Oxford, Egyesült Királyság: The New
Great Power Contest in Central Asia, reprint kiadás: Oxford University Press, 2014, pp. 7578; Song, 2014, pp. 91-92.

10

Tim Judah, Koszovó: War and Revenge, New Haven, Conn.: Yale University Press, 2002,
182-184. o.
11

Oroszország számára", NIDS Security Reports, 3. szám, 2002. március. Oroszország logikája
bonyolultabb volt.
12

Ivo H. Daalder és Michael E. O'Hanlon, Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo,
Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2001, 127. o.
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13 Cheng,

2009, pp. 151-155.
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játszott Koszovóban. 14
A regionális ügyekben Kína és Oroszország is fokozta
elkötelezettségét Közép-Ázsiával szemben, nagyjából akkor, amikor
aggasztotta a térségbeli terrorizmus. Az 1990-es években, amint azt az
akart betölteni Középmegszilárdítsa.

15 A

2000-es évek elején, az olajból és gázból származó

-ázsiai országokkal. Oroszország,
Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán 2000-ben
csatlakozott az Eurázsiai Gazdasági Közösséghez. 2002 májusában
Oroszország az 1992-es taskenti
-t. A CSTO kölcsönös védelmi záradékot tartalmazott,
mértékig
félelmét tükrözte, hogy az Egyesült Államok az afganisztáni háború
miatt megnövekedett jelenlétét arra fogja felhasználni, hogy
Oroszország rovására kiterjessze befolyását a régióban. 16 Ugyanebben
-Ázsiával,
többek között az SCO kialakításán keresztül.
Déljellemezte Indiával, a hidegháború korszakából származó
kulcsfontosságú partnerrel, és kellemetlen kapcsolatok India
geopolitikai riválisával, Pakisztánnal. 17 Eközben,
14

Perritt, 2009, 80. o., bizalmas interjúkra hivatkozva megállapítja, hogy Kína "Koszovó
ügyeiben általában a többiekre hagyatkozott"; Henry H. Perritt, Jr., The Road to
Independence for Kosovo: A Chronicle of the Ahtisaari Plan, Cambridge, Egyesült Királyság:
Cambridge University Press, 2010. Lásd még Judah, 2002.
15 Suny,
16

1999, 170. o.

Cooley, 2014, pp. 53-60. Bár Cooley, 2014, 57. o., megjegyzi, hogy a CSTO 2003-ban

Nyugatot regionális partnernek vagy versenytársnak tekintiOroszország következetlen politikáját a kérdésben".
17

Az orosz-pak
Peter Vasilieff, "Russia and Pakistan: Asian Affairs, 30. kötet, 1. szám, 2003.
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miközben a megolda
-indiai
Ennek ellenére egy sor
háromoldalú orosz-indiai-kínai interakcióra került sor, kezdve a
három ország külügyminisztereinek 2002 szeptemberében, az ENSZ
-i ülésszakának alkalmával tartott
találkozójával.
-Ázsiában. Az 1997-es ázsiai
ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) és Kína közötti
szabadkereskedelmi övezet létrehozásának sikeres szorgalmazása
kínai-tengeri területi vitákkal kapcsolatos aggodalmak háttérbe
szorultak, miközben a gazdasági kapcsolatok virágoztak. 19
Oroszország Délkelethidegháború idején kulcsfontosságú partnerrel, Vietnammal való
kapcsolata jellemezte. Oroszország 2001 márciusában "Közös
nyilatkozatot írt alá a stratégiai pa
milliárd dolláros adósságból 9,5 milliárd dollárt elengedett, a
fennmaradó adósság visszafizetését pedig elhalasztotta. 20 A kétoldalú
finanszírozás arra kényszerítette Oroszországot, hogy 2002-ben
megszüntesse katonai jelenlétét a Cam Ranh-öbölben.21
18

biztonságorientált SCO és Oroszország közép-ázsiai érdekei közötti
interakcióból adódóan, az el
régiókban nem mutatkoztak látható súrlódásokban az általános oroszkínai kapcsolatokban, legalábbis akkoriban.

18

A kínaiIndia- China
Relations in the Context of Vajpayee's 2003 Visit, Washington, D.C.: Sigur Center for Asian
Studies, George Washington University, 2005, 2. oldal.

19

Lásd Alice D. Ba, "Kína és az ASEAN: század Ázsiájának újratervezése,"
Asian Survey, 43. évfolyam, 4. szám, 2003. július-augusztus.

20

Vitaly Kozyrev, "Oroszország-Vietnam stratégiai partnerség: A fegyveres testvériség
visszatérése?" Russian Analytical Digest, 145. szám, 2014. március 31., 9. o.
21 Kozyrev,

2014, 9. o.
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Katonai kapcsolat

Oroszország és Kína katonai kapcsolatát továbbra is a számítás

mindkét fél továbbra is ódzkodott a szorosabb kapcsolatoktól. A fent
említett politikai megállapodások közül többnek volt katonai
-es és 1998kapcsolatos megállapodásokat és a 2001rendezésének folyamatát (amely végül 2008-ban zárult le) mindkét
ország kölcsönösen a fenyegetés csökkentésének tekintette. 22 Ennek
ellenére mindkét fél továbbra is hezitált a szorosabb kapcsolat
területét a
fegyvereladások jelentették. Kína az 1990-es évekre többnyire elavult
katonai felszereléssel lépett be, mivel több mint 20 éve nagyrészt el
ellen bevezetett szankciók miatt el volt zárva a nyugati fegyverkezési
forrásoktól. Az 1992-es haditechnikai megállapodásra építve Kína az
újonnan újra megnyitott orosz fegyverkereskedelmet kihasználva
összpontosítva, amelyek javították légi, légvédelmi és haditengerészeti
szállítások 1999 és 2002 között átlagosan több mint 2 milliárd dollárt
tettek ki évente. 2002-ben az országok újabb fegyverzeti
megállapodást írtak alá, a 15 évre szóló katonai egy
tervet, amely "kiterjesztette a katonai felszerelések, technológiai
licencek, valamint a közös kutatás-fejlesztés biztosítását. "23 Ebben az
modern fegyverek
,
köztük a Szu-27 és Szu-30
, az S-300-as SAM rendszert,
a Szovremennyij-osztályú irányított rakétás rombolókat és a Kiloosztályú dízel tengeralattjárókat. 24 A Kínának nyújtott technikai
engedélyeket

22

Richard Weitz, "A kínai-orosz kapcsolatok és az Egyesült Államok: Fordulóponton?"
Second Line of Defense, 2011. április 13.; Korolev, 2018a, 13. o.; Paul Schwartz, "Evolution
of Sino-Russian Defense Cooperation Since the Cold War", Asan Forum, 2014. június 13.,
26. és 27. jegyzet. Lásd még Bates Gill, Rising Star: China's New Security Diplomacy,
Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2007, 2. fejezet.
23

Schwartz, 2014, 8. o., 29. jegyzet.
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Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI), "SIPRI Arms Transfer Data- base",
online adatbázis, utolsó frissítés: 2018. március 12.
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orosz fegyverrendszereket gyártanak, például a Szu-27-est, és állítólag
nagyszámú orosz tudós dolgozik kínai védelmi üzemekben. 25
-ben
2001sorozata. 1996-ban és 2000-ben Kína megállapodásokat írt alá
onai
személyzetének számát a másik országban tartott képzéseken, magas
rangú kínai tisztek az orosz vezérkari akadémián, a PLA más
esz
részt.
fegyvereladások és a fejlesztési programok támogatására. 27
26

Gazdasági kapcsolat

Az 1997jegyében alakult.

számítás

1998-as valutaválságra és fizetésképtelenségre összpontosult, amelynek
következtében a GDP az év végén csökkent.
4,9 százalék. 28 Bár ez rövid távon csökkentette az orosz
reformtörekvésekbe vetett nemzetközi bizalmat, az orosz gazdaság
2000-ben és 2001-ben már a
-csatlakozásra
- és Kereskedelmi Egyezménybe.
Miután 1995-ben megalakult a WTO, Kína átadta kérelmét ennek a
szervezetnek.

25

Schwartz, 2014, 9. o.

26 Korolev,
27
28

2018, p. 11; Schwartz, 2014, p. 9.

Schwartz, 2014, 9. o.

Abbigail J. Chiodo és Michael T. Owyang, "A valutaválság esettanulmánya: The Russian Default of 1998," Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 2002. november-december.
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A WTO 2001. december 11-én vette fel Kínát 143. tagjává.29
összességében több mint négyszer nagyobb volt, de Oroszország azegy
elem alapján sokkal gazdagabb maradt (3.2. táblázat).
A gazdasági csere szerény volt, Kína sokkal fontosabb partnere volt
Oroszországnak, mint Oroszország Kínának. A teljes kétoldalú
árukereskedelem átlagosan csak 7,1 milliárd dollár volt nominális dollárban
kifejezve, bár ez az összeg az 1998-as mélypontról folyamatosan
emelkedett.
tájékoztathatnak az Oroszország és Kína közötti gazdasági csere
irányairól. Még ebben a
3.2. táblázat
Kína-Oroszország gazdasági kapcsolatok, 1997-2007, éves átlagok
Indikátor

Orosz
ország

Kína

GDP-növekedés (%)

5.8

10.0

Névleges GDP (milliárd dollár)

533

1,756

Névleges egy főre jutó GDP (USA-dollár)

3,688

1,363

Névleges egy főre jutó GDP PPP (nemzetközi
dollár)

9.288

3,943

Teljes kétoldalú árukereskedelem (milliárd dollár)

15.5

Teljes kétoldalú árukereskedelem a világ összes
behozatalához viszonyítva (%)

3.0

A más országba irányuló áruexport aránya (%)

6.1

1.3

A más országból származó árubehozatal aránya (%)

5.5

2.5

A más országba irányuló szolgáltatásexport aránya
(%)

2.4

1.4

A más országból származó szolgáltatásimport aránya
(%)

2.8

N/A

A más országba irányuló közvetlen külföldi
tőkebefektetések (FDI) aránya (%)

0.7

N/A

A más országból érkező közvetlen külföldi
tőkebefektetések aránya (%)

N/A

0.08

29

Kereskedelmi Világszervezet, "Csatlakozások: Kína," weblap, dátum nélkül.
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3.2. táblázat - folytatás
FORRÁSOK: A GDP-növekedés, a nominális GDP, az egy főre jutó nominális GDP és
az egy főre jutó nominális PPP GDP esetében: Világbank, "World Development
Indicators", online adatbázis, utolsó frissítés 2018. június 28., letöltött adatok
2018. augusztus 28. Az árukereskedelemre vonatkozóan: Egyesült Nemzetek
Szervezete, "UN Comtrade Database", online adatbázis, 2017, 2018. augusztus 30-án
letöltött adatok. A teljes kétoldalú áruforgalom a Kínából származó import összege,
az Oroszország által jelentett adatok, valamint a Kína által jelentett,
Oroszországból származó behozatal, és névértéken értendő. A szolgáltatások
kereskedelmére vonatkozóan: Central Bank of the Russian Federation, Annual
spreadsheets on External Sector Statistics, External Trade in Services, External Trade
in Services of the Russian Federation by Main Partner Countries, dátum nélkül; és
National Bureau of Statistics of the People's Republic of China, China Statistical
Yearbook 2017, Table 11-11, Total Value of Imports and Exports of Services, Beijing,
2018. A közvetlen külföldi tőkebefektetések esetében: United Nations Conference
on Trade and Development (UNCTAD), "Foreign Direct Investment: Befelé és kifelé
irányuló áramlások és állományok, éves, 19702016," online adatbázis, letöltve 2018. április 8-án; és National Bureau of Statistics of the
People's Republic of China, "Foreign Trade and Economic Cooperation/Foreign
Investment Actually Utilized by Countries or _Regions/Foreign Direct Investment
Actually Utilized/Value of Foreign Direct Investment Actually Utilized _by China,"
online adatbázis, dátum nélkül a; és a 2007-2012 és 2012-2017 közötti adatokra
vonatkozóan: National Bureau of Statistics of the People's Republic of China, "Foreign
Trade and Economic Cooperation/Overseas Direct Investment by Countries or
Region/Total Net Overseas Direct Investment," online adatbázis, dátum nélkül b.
MEGJEGYZÉSEK: A mutatók éves átlagok, beleértve a kezdő és a záró évet is,
hacsak másképp nem jelezzük. A PPP a vásárlóerő-paritást jelenti, és az
életszínvonalat jelzi. A teljes kétoldalú kereskedelmet Oroszország világból
származó importjának és Kína világból származó importjának összegéhez
viszonyítva normalizáltuk, mivel a teljes kétoldalú kereskedelmet Oroszország
Kínából származó bejelentett importja és Kína Oroszországból származó
bejelentett importja alapján számítják ki; Kína Oroszországba irányuló bejelentett
kínai exportjának és Oroszország Kínába irányuló bejelentett exportjának összege
általában kisebb, mint az import összege. A kereskedelmi részesedések a másik
országból származó vagy a másik országba irányuló exportot vagy importot jelentik
a teljes exporthoz vagy importhoz viszonyítva. Például az Oroszország oszlopban
szereplő 6,1 százalék az 1997-2007 közötti időszakban azt jelenti, hogy
Az összes orosz áruexport 6,1 százaléka ment Kínába. Hasonlóképpen, az Oroszország
oszlopban 1997-2007 között szereplő 5,5 százalék azt jelenti, hogy az összes orosz
árubehozatal 5,5 százaléka érkezett Kínából. A szolgáltatások kereskedelmére
vonatkozó adatok csak a 2002-2007 közötti időszakra álltak rendelkezésre, így az
ezekben a sorokban szereplő adatok csak ezekre az évekre vonatkoznak. Az
Oroszországba irányuló kínai szolgáltatásexportnak a teljes kínai szolgáltatásexport
arányában kifejezett kínai szolgáltatásexport esetében a Kínából származó orosz
szolgáltatásimportra vonatkozó adatokat használtuk az Oroszországba irányuló kínai
szolgáltatásexport helyettesítésére. A Kínába irányuló, kifelé irányuló beruházási
áramlások oroszországi részarányának kiszámításához összehasonlítottuk a Kína által
jelentett, Oroszországból származó, befelé irányuló közvetlen beruházási
áramlásokat az UNCTAD által jelentett, Oroszországból kifelé irányuló közvetlen
beruházási áramlásokkal.
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nyilvánvalóak. A Kínába irányuló összes orosz export 14 százaléka
ásványi anyag volt, további 8 százalék pedig üzemanyag. Az orosz
export 57 százaléka azonban vegyi anyagok, gyógyszerek, különféle
feldolgozott termékek, gépek és közlekedési eszközök voltak, ami
30 A másik irányba haladva, Kína
Oroszországba irányuló exportjának 64 százaléka különféle
lt. Ide tartoznak az olyan munkaigényes,
cikkek.
szolgáltatáskereskedelmet, bár az árukereskedelemhez hasonlóan
alacsony szinten. Az 1997 és 2002 közötti orosz és kínai
szolgáltatáskereskedelem aránya a teljes kereskedelemhez viszonyítva
nagyjából megegyezett a világ szolgáltatáskereskedelmének a teljes
kereskedelemhez viszonyított arányával. 31 Kína még kevésbé volt
vonzó piac az orosz szolgáltatásexport számára, mint az orosz
áruexport számára.
hanem a kétoldalú közvetlen beruházások is. Sem Kína, sem
, és egyik ország sem
fektetett be sokat a másikban.
30

A nemzetközi kereskedelmi osztályozás standard nemzetközi kereskedelmi osztályozását
(SITC), 3. revízió, használjuk az egyes leírásokhoz; United Nations, Standard International
Trade Classification Revision 3, Statistical Papers, Series M, No. 34, New York, 1986. A
SITC-n belül a feldolgozott termékeknek négy nagy osztálya van: SITC 5, vegyi anyagok és
yag szerint osztályozott feldolgozott
- és acéltermékek; SITC
7, gépek és szállítóeszközök; és SITC 8, különféle feldolgozott termékek, amely olyan árukat
tartalmaz, mint a ruházat, lábbelik és tudományos eszközök. Ezeket az átfogó ágazatokat
vegyipari és gyógyszeripari termékeknek, különféle feldolgozott termékeknek, gépeknek és
közlekedési eszközöknek, valamint különféle feldolgozott cikkeknek nevezzük. Általában az
5., 6. és 7. SITC-cs
- vagy szakképzettség-igényesebbek, mint a 8.
SITC31

Világbank, 2018; Kínai Népköztársaság Nemzeti Statisztikai Hivatala, 2018. Ebben az
Világbank szolgáltatásokra vonatkozó adatait használjuk, mivel a

kínai szolgáltatásimportra vonatkozó adatai megegyeznek a kínai adatokkal, de a Világbank
szolgáltatásexport-
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32
együttm
ködés
Átlagosan
Kína

kifelé irányuló közvetlen beruházási állománya a globális beruházásoknak
mindössze 0,4 százalékát, a befelé irányuló közvetlen beruházási állománya pedig a globális
beruházásoknak mindössze 2,8 százalékát tette ki, miközben GDP-aránya átlagosan 3,6
százalék volt. Oroszország számai még alacsonyabbak voltak: 0,3 százalék, 0,5 százalék, illetve
0,9 százalék; UNCTAD, 2018.
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országok közötti különleges kapcsolatoknak voltak kisebb jelei a gazdasági
megállapodások, a többoldalú fórumok és a különleges bejelentések
terén. A politikai kapcsolatokról szóló fejezetben korábban tárgyalt
Jevgenyij Primakov orosz miniszterelnök
megállapodást írt alá egy, a Bajkál-

1999

februárjában

-ig sem született
33

A kapcsolat magyarázata

A kapcsolat változásai alapján (amelyeket a 3.3. táblázatban foglaltunk
össze) a Kína és Oroszország közötti kapcsolat általános jellegét ebben
számításként értékeljük. Mindkét ország igyekezett
javítani a kapcsolatot, és figyelemre méltó diplomáciai kapcsolatok és
fegyvereladások történtek. De nem igazán alakultak ki kollab- oratív
politikai vagy gazdasági projektek, kivéve az SCO-t, amely még csak
kialakulóban volt. A két ország között továbbra is a bizalmatlanság (és
a rasszizmus) jelei mutatkoztak. Régóta tartottak attól, hogy a kínai
migránsok áradata kiszakíthatja Szibériát és a Távol-Keletet az orosz
Oroszország ritkán lakott régióit veszélyeztetheti a kínaiak
demográfiai és/vagy katonai dominanciája. 34 Az 1990-es és 2000-es
években az orosz média és kommentátorok továbbra is riadalmat
keltettek a Távol- a riadalmat a
35 A
33

Bobo Lo és Andy Rothman, Kína és Oroszország: Asian Geopolitics Special Report, CLSA
Asia-Pacific Markets, 2006. május.

34

Vaszilij Kaszin, Az oroszArlington, Va.: CNA, 2018. augusztus, 6-7. o., vö.

, alkalmi tanulmány,

35

Az 1990- sin alatt nagyobb hatalmat
élveztek, intézkedéseket szorgalmaztak a kínai jelenlét ellen a régiójukban. Lásd: Lukin,
2018a, 75-76. o. A 2000-es évek közepén a potenciális kínai terjeszkedéssel kapcsolatos
aggodalmak újra felszínre törtek, ami egy sor, a távol-keleti-kínai határ közelében folyó
and Vasily Kashin,
Vooruzhennaya druzhba - kak Rossiya i Kitay torguyut oruzhiem [Friendship in Arms:
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3.3. táblázat
Kínai-orosz kapcsolatok, 1997-2002
Kapcsolat

Értékelés

Általános

Számítás

Politikai

Magyarázat
A két ország erőfeszítései a
kapcsolatok javítására, de kevés
kézzelfogható együttműködési
projekt és folyamatos
bizalmatlanság.

Együttműködé
s

•

Kétoldalú találkozók

•

Növekvő; 2001-es szerződés

•

Multilaterális
szervezetek

•

Az SCO fejlődése

•

Régiók

•

Súrlódások Közép- és
Dél-Ázsiában, de nem
eszkalálódnak

Katonai

Számítás

•

Megállapodások
és nyilatkozatok

•

Csökkentett határőrizeti
erők

•

Katonai technikai
együttműködés

•

Jelentős bővítés

•

Gyakorlatok

•

Még nem

•

Katonai-katonai
kapcsolatok

•

Egyetértek a bővítéssel, de
kis léptékben

Gazdasági

Számítás

•

Kereskedelem

•

Szerény (7,1 milliárd dollár)

•

Befektetés

•

Alacsony

•

Projektek

•

Kevés aktivitás

Orosz kommentátorok szerint Moszkva terveit a Távol-Kelet és
Szibéria fejlesztésére ezekben az évtizedekben részben a Kínától (és
más ázsiai hatalmaktól) való félelem motiválta. Putyin 2000-ben
kifejezetten figyelmeztetett: "Nem akarom dramatizálni a helyzetet,

Hogyan kereskedik Oroszország és Kína fegyverekkel], Moszkva: Moszkva: Carnegie Moscow
Center, 2017. november 2., 16. oldal.
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beszélni".36
A tartós kölcsönös bizalmatlanság várható volt, tekintettel a
konfrontációk és konfliktusok történetére, és ennek a
bizalmatlanságnak az enyhítése
továbbra is folyamatban vannak: A területi viták rendezése
folyamatban volt; a határok demilitarizálása folyamatban volt, mint
például az 1997történt létrehozása, kidolgozás alatt álltak.
Azzal érvelünk, hogy a szá
egyensúlynak, az egymásról alkotott változó fenyegetettség-felfogásnak
felfogásának tulajdonítható. A hatalmi egyensúly mindhárom
gyesült Államoknak kedvez ebben az
kétszerese volt a kínai és az orosz összesített hatalomnak (a mi
az Egyesült Államok 2002-ben az összesített
hatalom 68,0 százalékával rendelkezett, szemben Kína 12,5
hatalma növekedni kezdett, különösen a katonai színtéren. Amint a
3.1. ábra mutatja, Kína 1997-ben nagyon kevés képességgel
rendelkezett a hatalom kivetítésére vagy A2/AD-re, de 2002-re
drámai mértékben gyarapodott a hadszíntéri rakéták és a dízel
tengeralattjárók terén. Ezek a nyereségek csökkentették Oroszország
égek terén, miközben az Egyesült Államok

megteremtése

érdekében,

mivel

akkoriban

még

szorosabb

-elmélet tehát összhangban
nehezen magyarázza a kínai-orosz együt
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-Kelet és a transzbajkáli régió
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3.1. ábra
Összesített katonai képességek, 1997 és 2002

Egyesült
ÁllamokOroszország
Kína

1997
Stratégiai képességek
100%

A2/AD3: Színházi/taktikai ballisztikus
rakéták

80%

GPP1: 4./5. generációs taktikai repül gépek

60%

GPP2: Szállító repül gépek

40%

A2/AD2: Diesel tengeralattjárók

20%
0%

GPP3: Nukleáris támadó
tengeralattjárók

A2/AD1: Stratégiai SAM-rendszerek

GPP7: Katonai
hajók

m holdakGPP4:Nagy felszíni harci

GPP6: Nagy kétélt

hajókGPP5: Repül gép-hordozók

2002
Stratégiai képességek
100%

A2/AD3: Színházi/taktikai ballisztikus
rakéták

80%

GPP1: 4./5. generációs taktikai repül gépek

60%
40%

A2/AD2: Diesel tengeralattjárók

GPP2: Szállító repül gépek

20%
0%

A2/AD1: Stratégiai SAM-rendszerek

GPP7: Katonai
hajók
GPP6: Nagy kétélt

GPP3: Nukleáris támadó
tengeralattjárók

m holdakGPP4:Nagy felszíni harci

hajókGPP5: Repül gép-hordozók

FORRÁSOK: IISS, 1997; IISS, 2002.
MEGJEGYZÉSEK: A stratégiai képességek, a globális hatalmi kivetítés (GPP) és az A2/AD képességek
mutatóinak teljes skálája az ábrákon az egyes mutatók Egyesült Államok által birtokolt részarányát
mutató eloszlásokként jelenik meg. (kék), Oroszország (zöld) és Kína (piros), minden egyes eloszlás
egy-egy évet fed le, 1997-t l kezd d en, ötéves lépésekben haladva el re 2017-ig.
A talajer -tényez ket az adatok anomáliái miatt kizártuk. A jelentésben ezeket a számadatokat
használjuk. Az ábrán látható két diagram a kínai A2/AD képességek növekedését mutatja 1997 és
2002 között, a relatív orosz katonai képességek érzékelhet csökkenését ugyanebben az ötéves
id szakban, és gyakorlatilag nem változott a relatív amerikai katonai er .
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megfontolások arra késztethették volna
Oroszországot, hogy ugyanolyan könnyen egyensúlyba kerüljön
Kínával szemben, mint az Egyesült Államokkal szemben, de a relatív
fenyegetettség észlelése vezette Oroszország döntését. 37 A "kínai
fenyegetés megítélése a
-es években a Nyugatnak az Oroszország
volt szovjet szomszédságában, valamint magával Oroszországgal
ázsiai szerepvállalásának korlátozott jellege, diplomáciai óvatossága és
-mind
biztosította, hogy a Nyugatot közvetlenebb fenyegetésnek tekintsék,
mint Kínát. 38
A kínai-orosz viszonyban bekövetkezett, árnyaltabb változásokat
jobban magyarázza a fenyegetés-felfogás változása. Moszkva és Beijing fenyegetettségi percepciója egymással szemben nem volt
elhanyagolható, tekintettel a kínai-szovjet szakadás történetére. Egy
-ben csalódottságának adott hangot amiatt, hogy
"a Kínából kiinduló nagyon is valós katonai fenyegetést nem
A kínai oldalon az
enge hatalomnak
tekintették, amely azonban továbbra is képes befolyást gyakorolni
Eurázsiában. 40 A kapcsolatok normalizálásában elért folyamatos
39

megítélését, legalábbis a vezetés hivatalos álláspontja szerint, amely ezt
41 Továbbá a határ
az érzést a 2001potenciált, amelyet bármelyik fél jelentett a másiknak.
37 Lee

és Lukin, 2015, pp. 104-106.

38 Lee

és Lukin, 2015, 106. o., 104-105. o.

39

Alexander Sharavin, "Tret'ya ugroza. Voennoe stroitel'stvo Rossii bez u c h e t a opasnosIndependent Mili- tary Digest, 2001.

szeptember 28.
40

David Shambaugh, Kína hadseregének modernizálása: Berkeley, Kalifornia: University of
California Press, 2002, 303. o.

41

2002-ben Putyin például kijelentette: "[Oroszország és Kína] nem csak jó szomszédok.
Egyenrangú partnerek vagyunk, akik tiszteletben tartják egymás érdekeit. És a kapcsolatok
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Ugyanakkor mind Oroszország, mind Kína egyre inkább, de
még mindig diffúz módon érzékelte az Egyesült Államokat agresszív
támadást várjon bármelyik ország ellen, de mindketten úgy
tekintettek az Egyesült Államokra, mint egy korlátlan hatalomra,
amely szándékosan alááshatja az érdekeiket. Oroszország számára az
Egyesült Államok európai politikája az 1990-es évek végén - beleértve
a koszovói hadjáratot és a
bizonyította az Egyesült Államok hajlandóságát az orosz érdekeket
aláásó intézkedésekre. 42 Ugyanakkor Oroszország bizonyos mértékig
lekicsinyelte, hogy ezeket az akciókat károsnak tartja. Oroszország
végül is kezdetben támogatóan viszonyult az Egyesült Államok középázsiai jelenlétéhez, és továbbra is szorosabb kapcsolatra törekedett az
Egyesült Államokkal. Ezek a döntések részben Oroszország akkori
az orosz érdekeket szolgáló új világ megteremtésére irányuló, még
43 Kína számára az 1996-os
Tajvani-szoros-válságba való amerikai beavatkozás, amikor az Egyesült
-hordozó harccsoportot küldött a térségbe
ellenségességére Kína törekvéseivel szemben. Kína egyetértett
Oroszország véleményével az Egyesült Államok és a NATO Szerbia
elleni fellépésével kapcsolatban is. Peking felfogása az agresszív
nagykövetségét lebombázták, amit a kínaiak még mindig
szándékosnak tartanak. 44 Kína a 2001. szeptember 11-i támadásokat
az
-Ázsiában (bár terrorizmusellenes
45

európai és kelet-ázsiai régiók (lásd az A. függeléket). Az USA
képességei technológiailag fölényben voltak a még mindig nagyrészt
stagnáló orosz és
év"; Oroszország elnöke, "Találkozó a pekingi egyetem diákjaival és professzorokkal", 2002.
december 3., 2002b.
42

Radin és Reach, 2017, 39-49. és 63-68. o.

43

Lásd Jeffrey Mankoff, Orosz külpolitika: The Return of Great Power Politics, 2. kiadás,
Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2011, 25-27. o.; Radin és Reach, 2017.
44 Lo,

2017, 93., 104. o.; Cheng, 2009, 153-154. o.

A kínai-orosz kapcsolatok változásának leírása és magyarázata, 1997-2007
45

Scobell, Ratner és Beckley, 2014, 20-21. o.
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Kínai hadseregek.

46

Az orosz hadsereg továbbra is elsorvadt a

nagyobb reformok végrehajtásához.

47

A PLA kezdte learatni a kínai

48

Az Egyesült Államok által jelentett némi fenyegetés, az Egyesült
obb (de még
hasznot húzott abból, hogy új felszereléseket és technológiát kapott az
-t modern képességekkel.
Oroszország és Kína regionális érdekei sem voltak teljesen
összehangoltak. Például Kína és Oroszország interakciója bizonyos
-n keresztül, de az
kapcsolatos potenciális súrlódásokat érzékeltek. Az Egyesült Államok
lendület a kölcsönös gyanakvás leküzdéséhez.

46

Az IISS The Military Balance

ves jelentésében az Egyesült Államok, Oroszország és

három ország katonai képességeinek relatív értékeléséhez.
47

Defense Intelligence Agency, Russia Military Power: Building a Military to Support Great
Power Aspirations, Washington, D.C., 2017, pp. 10-11.
48

Office of the U.S. Secretary of Defense, FY04 Report to Congress on PRC Military Power,
Washington, D.C., 2003, Section IV; Eric Heginbotham, Michael S. Chase, Jacob L. Heim,
Bonny Lin, Mark R. Cozad, Lyle J. Morris, Christopher P. Twomey, Forrest E. Morgan,
Michael Nixon, Cristina L. Garafola és Samuel K. Berkowitz, The U.S.-China Military
Scorecard: Forces, Geography, and the Evolving Balance of Power, 1996-2017, Santa Monica,
Calif: RAND Corporation, RR-392-AF, 2015, 26-35. o.; Michael S. Chase, Jeffrey Engstrom, Tai Ming Cheung, Kristen Gunness, Scott W. Harold, Susan Puska és Samuel K.
Berkowitz, China's Incomplete Military Transformation: Santa Monica, Kalifornia: A Népi
Felszabadító Hadsereg (PLA) gyengeségeinek értékelése, Santa Monica, Kalifornia: RAND
Corporation, RR-893-USCC, 2015, pp. 13-19.
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komplementaritás nem befolyásolta a kapcsolatot. 1997 és 2002
között az ideológiai konvergenciát Oroszország és Kína esetében
12/15-ös értékkel mérjük (lásd az A. függeléket). Ez az 1997-2017
területen
nyugatbarát kormányzási törekvéseket fogalmazott meg, különösen a
Jelcinnézeteik inkább hasonlítottak egymáshoz. Mindketten úgy érezték,
volt amiatt, amit a Nyugat Oroszországgal szembeni ellenséges
magatartásának tekintett, és amiatt, hogy a Nyugat keményen bírálta
a belpolitkát, például Csecsenföldön, míg Peking számára a problémát a
politikai és emberi jogi politikájára adott elhúzódó nyugati válaszok
jelentették. Kína világnézete a katonai szövetségek és az egypólusúság
elutasítását hangsúlyozta, míg Oroszország hasonlóan azt a nézetet
képviselte, hogy a világ többpólusúvá válik. 49 A globális gazdasági
renddel kapcsolatban mind Oroszország, mind Kína WTO-tagságra
- azaz
- beleszólásra
50
törekedett a globális gazdasági fejleményekbe.
hanem inkább az általános hatalmi és fenyegetettségi dinamikát
tükrözhette.
A K
-készletei
tekintetében, nem vezetett
kereskedelemhez vagy
beruházásokhoz. 51 Mindkét ország sokkal inkább a fejlett világ felé
orientálódott, Kína igyekezett befektetéseket vonzani és nagyobb
geopolitikai átalakulásból és az 1998-as válságból kilábalva Európa
energiaszállítói szerepére koncentrált. Kína számos más
nyersanyagszállító közül is választhatott. Emellett a
49 Lee
50
51

és Lukin, 2015, 5-6. o.; Cheng, 2009, 152-54. o.

Oroszország elnöke, "Az Orosz Föderáció külpolitikai koncepciója", 2000a. június 28.

Az A. függelék részletesen ismerteti az egyes országok adottságait, és azt, hogy ezek az
adottságok hogyan kapcsolódhatnak a gazdasági cseréhez.
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politikai motivációhoz a nagyobb befektetések vagy kereskedelem
érdekében.
A stratégiai koordinációról a stratégiai partnerségre való
áttérés: 2002-2007
Oroszország

és

Kína stratégiai partnerséget kötött, amely
jelentett. A politikai színtéren a kapcsolat
folytatódott, mivel a nemzetek megnövelték és

határvitát, szorosabb regionális partnerséget alakítottak ki az SCO-n
keresztül, és
testületekben, például az ENSZ-ben. A katonai színtéren a kapcsolat
az
irányába mozdult el, a fegyvereladások csúcsra
járásával és közös hadgyakorlatok indításával. A gazdasági téren is volt
, de nem volt olyan szoros, mint a politikai vagy katonai
kapcsolatok. Bár az orosz energiaközvetlen külföldi befektetésekben egyik irányban sem.
Politikai kapcsolat

A Kína és Oroszország közötti politikai kapcsolatok 2002 és 2007
között folyamatos
jelentettek. A kétoldalú
kapcsolatokban a 9/11-2005ben ismét javultak a kétoldalú kapcsolatok. Kína és Oroszország
2004-ben részleges határmegállapodást kötött, amely magában foglalta
52 Az
olyan kérdésekre
vonatkoztak, mint a kereskedelem, a bevándorlás, a tudományosidegenforgalom és az ifjúsági oktatási
csereprogramok. 53 Ugyanakkor továbbra is gyakoriak voltak a
találkozók Putyin elnök és Jiang Zemin és Hu Jintao kínai elnökök
között, többek között olyan regionális találkozókon, mint az APEC
tanúbizonyságot téve kiadták a kínai-orosz közös állam- és
kormányközi nyilatkozatot.
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52 Kashin,

2018, p. 12.

53 Cheng,

2009, 158. o.
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nemzetközi kérdésekben, mint például az ENSZ reformja, a
globalizáció, az északa kereskedelem. 54
ország létrehozta
-kínai konzultációt, amely
y külföldi
állammal "55 .
Az orosz politikát részben a Nyugattal fenntartott kapcsolatok
irányították. 2002 októberében csecsen radikálisok elfoglaltak egy
moszkvai színházat, és több száz túszt e
csecsen fegyveresek elfoglaltak egy iskolát az észak-oszétiai
Beszlanban, és ismét több száz embert ejtettek túszul. Mindkét
-an
haltak meg. Oroszország Egyesült Államokról alkotott véleménye
megváltozni látszott, miután az Egyesült Államokkal való
9/11Egyesült Államok támogatta a 2003-as grúziai és a 2004-es ukrajnai
"színes forradalmat". Dmitrij Trenin 2006-ban írta összefoglalóját a
változó orosz nézetnek: "A közelmúltig Oroszország úgy tekintett
magára, mint a nyugati naprendszer Plútójára, amely nagyon messze
teljesen elhagyta ezt a pályát: Oroszo
hogy a Nyugat részévé váljanak, és elkezdték létrehozni a saját
Moszkva-központú rendszerüket. "56
Az Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolat a vizsgált
2005-ös bejelentése is kiemelt. 57 Oroszországhoz hasonlóan Kína is
kezdetben támogatta az Egyesült Államokat a 9/11-es támadások után,
megszavazta az ENSZ BT terrorizmusellenes határozatait,
befagyasztotta a terroristagyanús személyek bankszámláit, és
támogatta Pakisztán
54

55

A Kínai Népköztársaság Külügyminisztériuma, "A Kínai Népköztársaság és az Orosz

Alexander Korolev, "Beyond the Nominal and the Ad Hoc: The Substance and Drivers
of China-Russia Military Cooperation", Insight Turkey, Vol. 20, No. 1, Winter 2018b.
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57

91

Dmitrij Trenin, "Oroszország elhagyja a Nyugatot", Foreign Affairs, 2006. július/augusztus.

Kerry Dumbaugh, Kína és az Egyesült Államok kapcsolatai: Washington, D.C.:
Congressional Research Service, RL33877, 2007. június 14., összefoglaló.
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során. 58
mögött azonban továbbra is biztonsági aggályok húzódtak meg:
Peking gyakran úgy érezte, hogy az Egyesült Államok politikája nem
Kína és Oroszország egyaránt határozottan ellenezte az iraki háborút,
és közös aggodalmuknak adtak hangot az Egyesült Államok azon
döntése miatt, hogy megkerülik az ENSZháborút indítanak a rendszerváltás érdekében. 59 Oroszország
ellenállása az iraki háborúval szemben eltérést jelentett az Egyesült
iraki háborúval
szembeni ellenállásán túl Kína és Oroszország az ENSZ BT-ben
közösen vétót emelt egy 2007-es, az Egyesült Államok által
60 Az

elnyomásról szóló biztonsági tanácsi határozat ellen. 61
Tanács határozatai ellen
benyújtott közös vétók sorában, és különösen Kína számára volt
újdonság, amely eddig csak ritkán élt vétójogával. 62 Kína és
-t is, többek között azzal, hogy
2004-ben Pekingben titkárságot és Taskentben egy regionális
terrorizmusellenes struktúrát hozott létre. 63
Oroszország hivatalos intézmények, például az Eurázsiai Unió és az
Eurázsiai
58

Jia Qingguo, "Egy közigazgatás, két hang: International Relations of the Asia Pacific, Vol.
6, No. 1, 2006, p. 26.
59

Thomas Ambrosio, "Az orosz-amerikai vita az iraki invázióról: International Status and
the Role of Positional Goods," Europe-Asia Studies, Vol. 57, No. 8, Decem- ber 2005.
60 Cheng,

2009, 156. o.

61

Edith M. Lederer, "China, Russia Veto Myanmar Resolution", Associated Press, 2007.
január 14.
62

Sebastian von Einsiedel, David M. Malone és Bruno Stagno Ugarte, The UN Security
Council in an Age of Great Power Rivalry, United Nations University Working Paper Series
No. 4, Tokió: United Nations University, 2015. február.
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Gazdasági Bizottság és a CSTO, folytatódott, miközben Oroszország
a NATO és az EU alternatív, konkurens intézményeinek kialakítására
törekedett. 64 Az orosz kereskedelem a régióban 2003 és 2007 között
szintén megháromszorozódott. Kína is fejlesztette gazdasági
kapcsolatait a térségben, mivel Közép-Ázsia egyre fontosabbá vált a
KNK számára, de Peking felfigyelt Moszkva érzékenységére a régió
iránt, amelyet hagyományos hátsó udvarának vagy közeli külföldjének
tekint. 65 A
sége ellenére az olyan fejlemények, mint az
2005-ös
kirgizisztáni tulipános forradalom
befolyás ellensúlyozásának és a perifériájuk stabilizálásának eszközét. 66
Dél-Ázsiában mindkét nemzet hagyományos kapcsolatokat folytatott.
óvatosan bánt. Az orosz-pakisztáni kapcsolatok lassan javultak, mivel
küzdelemben és a hosszú távú afgán stabilitásban. 67
Északkelet-Ázsiában Kína és Oroszország támogatta a hatoldalú
tárgyalások kezdeményezését Északame
68 Az orosz és kínai kapcsolatok Japánnal
súrlódásokat okozott volna a két ország között. Bár a kölcsönös
gyanakvás továbbra is fennállt, Kína és Japán kapcsolata
k. 69
Délkelet-Ázsiában
gazdasági és diplomáciai integrációt
tartott fenn, miközben a területi vitákat háttérbe szorította.
- az egyetlen
64

Radin és Reach, 2017, 50. o.

65

Weitz, 2011; Zhao Huasheng, Zhongguo de ZhongYa waijiao [China's Central Asia Diplomacy], Beijing: Zhishi Chubanshe, 2008.
66

Trenin, 2006. Lásd még Cooley, 2014.

67

Syed Junaid Ahsan, "Putyin Oroszországa: Kapcsolatok Pakisztánnal", Pakistan Horizon,
57. évfolyam, 2. szám, 2004. április.
68
69

Arms Control Association, "The Six-Party Talks at a Glance", adatlap, 2018. június.

Justin McCurry, "Japanese Fisherman Killed in Kuril Dispute," The Guardian, 2006.
augusztus 16.
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- a 2001-es stratégiai partnerség
megalakulása ellenére is fejletlen maradt.70
Katonai kapcsolat

megállapodásokon és a fegyvereladásokon túlmutató, a nagyobb
-ben
Oroszország és Kína megállapodást írt alá a Kína területén
jogállásáról. Ez a jogszabály, amelyet Oroszország ratifikált és Putyin
2007-ben aláírt, megnyitotta az utat az orosz és kínai csapatok
számára, hogy a két országon belül közös hadgyakorlatokon vegyenek
részt. 71
A katonaikapcsolatok
-ben
72
A
érték el a 3,2 milliárd dollárt.
2003 és 2007 között szállított
odásokból
játszottak: nyolc továbbfejlesztett változatú Kilo tengeralattjáró és két
továbbfejlesztett Szovremennyij romboló átadásával. A fejlett
-27 és Szu-30 Flankerek és további
SA-20 légvédelmi rendszerek szálítása nagyban segítette a PLA
modernizációs törekvéseit, és a katonai hatalomnak a fejezetben
73 Az

végén azonban súrlódások alakultak ki. A kínai hazai fegyveripar

70 Kozyrev,

2014, 9. o.

71 Oroszország

elnöke, "Megállapodás az Orosz Föderáció és a Kínai Népköztársaság között
az Orosz Föderációnak a Kínai Népköztársaság területén ideiglenesen elhelyezett harcoló
alakulatai és a Kínai Népköztársaságnak az Orosz Föderáció területén ideiglenesen elhelyezett
harcoló alakulatai jogállásáról közös hadgyakorlatok végrehajtása céljából", 2007. május 17én.
72 SIPRI,

2018.

73 SIPRI,

2018.
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katonai technológiájának másolására és visszafordítására, és egyre
kevésbé volt hajlandó fejlettebb rendszereket eladni Kínának. 74
indítottak. Oroszország és Kína 2003 és 2007 között öt közös
gyakorlaton vett részt. Ezek közül két gyakorlat
kétoldalú esemény volt, amelyek a határbiztonságra és a terrorizmus
elleni küzdelemre összpontosítottak. A kínai-orosz közös
megrendezett Békemissziós gyakorlatprogram volt. A Béke Misszió
gyakorlatok 2005 óta évente vagy kétévente megrendezett közös
terrorizmusellenes gyakorlatok, gyakran Kazahsztán, Kirgizisztán,
Tádzsikisztán és (csak 2007-ben) Üzbegisztán
A
Oroszország és Kína
egyenként kevesebb mint 2000 katonája vesz részt rajtuk. A 2005-ös
békemissziós gyakorlat azonban kétoldalú volt, 10 000 orosz és kínai
személy részvételével, és a hagyományos szárazföldi, légi és
túlmut
tevékenységeken. 75
Fontos megjegyezni, hogy ezek a gyakorlatok egy kis lépést
onáltal ezek a két- és többoldalú
terepgyakorlatok már csak azért is figyelemre méltóak voltak, mert
országokkal. 76 Lo például megjegyzi, hogy a 2005-ös békemissziós
eseményen nagy orosz és kínai kontingensek vettek részt, de
gyakorlatilag két külön gyakorlatként zajlott. Egy másik esetben
-es Béke Misszióra
vonatkozóan.77
74

Elina Sinkkonen, "Kínajelzések határokkal": Institute of International Affairs, Briefing Paper No. 231, Janu- ary
2018, 5. o.; Ethan Meick, China-Russia Military-to-Military Relations: Moving Toward a
Higher Level of Cooperation, Washington, D.C.: U.S.-China Economic and Security Review
Commission, 2017. március 20., pp. 12-13.
75 Meick,

2017, p. 24.

76 Scobell,
77 Lo,

Ratner, and Beckley, 2014, 37-40. o.

2008a, 49. o.
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A katonai-katonai kapcsolatok szintén növekedtek ebben az
bár e kapcsolatok 2005-ös
-ös nagyszabású kétoldalú békemissziós
ezésének tulajdonítható. 78
Gazdasági kapcsolat

A 2002ország kezdte kihasználni a politikai események és az általánosabb
gazdasági tendenciák
Kína befejezte WTO-csatlakozását, és
2002 között a kínai export nominálisan átlagosan évi 12,0 százalékkal
7 között.79 Ez a kínai növekedés a
-boom egyik eleme volt. Például 1997-ben a Brent
dollár volt. Ez az ár 2002-re 24,99 dollárra emelkedett. De 2007-re, a
72,44 dollár.80
-boomból.
A 2002országban felgyorsult (3.2. táblázat). A teljes kétoldalú
árukereskedelem több mint
képest, és minden évben emelkedett. Oroszországnak Kínára mint
exportpiacra és különösen mint importforrásra való támaszkodása is
de az orosz importnak az összes importhoz viszonyított aránya
valójában csökkent. Ez két jelenség függvénye lehetett: (1) az
Afrikából, Latin-Amerikából és a Közelnyersanyagkészletek megnyitása és (2) a korábban Oroszországból
árukereskedelemmel
ellentétben
a
két
szolgáltatáskereskedelmi kapcsolat csökkent.
nyersanyagárak miatt, így az értéke
78 Meick,
79

2017, pp. 18-19.

Világbank, 2018.

ország

közötti
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Information Administration, "Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per
Barrel)," online táblázat, megjelenési dátum 2018. augusztus 29.
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t, mint az Oroszországból
származó nyersanyagexport mennyisége. A Kínába irányuló összes
ásványi anyagok, 30 százalékát pedig az üzemanyagok tették ki. A
feldolgozott termékek aránya csökkent, az összes orosz áruexport
feldolgozott termékek, valamint gépek és szállítóeszközök tették ki. A
- vagy
készségintenzívebbé vált. A különféle feldolgozott termékek aránya a
teljes áruexportban 64 százalékról 54 százalékra csökkent, míg a
különféle feldolgozott termékek, valamint a gépek és szállítóeszközök
aránya 16 százalékról 34 százalékra emelkedett. Összességében Kína
Oroszországba irányuló exportjának
része 83 százalékról 92 százalékra emelkedett.
csak a befelé irányuló közvetlen befektetési áramlásokra vonatkozó
rendkívül alacsony maradt, jóval a Kínába irányuló közvetlen
fektetések világátlaga alatt. A kínai kifelé irányuló
ezek a befektetések - a kereskedelemhez hasonlóan - Oroszország
81

2006-ban több kínai állami tulajdonú vállalat 5,4 milliárd dollárt
fektetett be Oroszországban négy különálló tranzakcióban: egy
ingatlanokkal kapcsolatos, egy faanyaggal kapcsolatos,
Rosznyeftbe, az orosz állami energetikai vállalatba való befektetés volt,
összesen közel 4 milliárd dollár értékben. Összehasonlításképpen, az
Egyesült Államok 2006-ban 11,4 milliárd dollárt fordított közvetlen
külföldi befektetésekre Oroszországban, ami kevesebb mint 0,5
százalékát tette ki az év összes amerikai külföldre irányuló
befektetésének. 82
kialakulásának jelei mutatkoztak. A 2006. márciusi pekingi
csúcstalálkozón Putyin és Hu számos megállapodást írt alá az energia,
a távközlés és a telekommunikáció területén.
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China Global Investment Tracker, Washington, D.C.: American Enterprise Institute and Heritage Foundation, elérés: 2018. október 9-én.
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U.S. Bureau of Economic Analysis, "US Direct Investment Abroad: Balance of Payments
and Direct Investment Position Data, Position on a Historical-Cost Basis, 2006," all industries, updated December 19, 2019.
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kommunikáció, szállítás és biztonság. 83 Egy akkori értékelés azonban
megjegyezte, hogy továbbra is fennáll a kölcsönös gyanakvás, és hogy
a közös kapcsolat még mindig nem volt olyan fontos, mint az egyes
országoknak a Nyugattal való kapcsolata. 84 Bár Lo szerint Moszkva
ebben az i
-éhes Kínát"
"nyomásgyakorló eszközként" használja fel az európai piacok további
piacainak biztosítása érdekében folytatott tárgyalásain,85 Európa
.
Oroszország Kínával szembeni ambivalenciája nyilvánvaló volt a
kelet-szibériai-csendes-óceáni olajvezeték kezelésében. Miután a
Mihail Hodorkovszkij által vezetett orosz olajvállalat, a Jukosz 2003ban megállapodást kötött egy kínai nemzeti vállalattal a vezeték
többek között Hodorkovszkij letartóztatása és a Japán által preferált,
kínai finanszírozás ígéretével Oroszország 2006-ban bejelentette, hogy
-szibériai
Oroszország törekvése a Kínával és Japánnal való jó kapcsolatok
"stratégiai sokféleségére" "azon a tényen bukott meg, hogy Kína
86 Igor
Szecsin, aki akkoriban a Rosznyeft igazgatótanácsának elnöke és az
kapcsolatok híve, szintén a kínai támogatású útvonalat szorgalmazta,
ami arra utal, hogy a hivatalos politikát a vélt orosz gazdasági érdekek
vezérelték. 87
A kapcsolat magyarázata

A kapcsolat 2002 és 2007 közötti változásai alapján (amelyeket a 3.4.
táblázatban foglaltunk össze) Kína és Oroszország kapcsolatát
összességében
értékeljük. Kína és Oroszország
kezdett növekedni
83

Esther Pan, "Sino-Russian Energy Ties", Council on Foreign Relations, 2006. április 5.

84

Lo és Rothman, 2006.

85 Lo,

2008a, 140. o.

86 Lo,

2008a, 146. o.

87

Lo, 2008a, 145. o.; Rosneft, "Management Board: Sechin," weboldal, dátum nélkül.
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3.4. táblázat
Kínai-orosz kapcsolatok, 2002-2007
Kapcsolat

Értékelés

Általános

Együttműködé
s

Politikai

Együttműködé
s

Magyarázat
Kína és Oroszország egyre inkább
együttműködik az SCO-n belül,
közös hadgyakorlatokat tartanak, és
összehangolják erőfeszítéseiket az
ENSZ-ben. Gyengébb kapcsolat
gazdasági kérdésekben, különösen az
energia területén. Továbbra is óvatosság
a mélyebb elkötelezettséggel
kapcsolatban.

•

Kétoldal
ú
találkozó
k

•

Növekvő; előrelépés a
határkérdésekben

•

Multilaterális
szervezetek

•

Az SCO megerősödik; első közös
vétó az ENSZ-ben

•

Régiók

•

Orosz nyugtalanság KözépÁzsiában, eltérő kapcsolatok
másutt

Katonai

Együttműködé
s

•

Megállapodások
és nyilatkozatok

•

Megállapodás a kombinált
gyakorlatokról

•

Katonai
technikai
együttműködés

•

Kiterjesztés; hadihajók és
vadászgépek

•

Gyakorlatok

•

Első kombinált gyakorlatok

•

Katonai- akatonai
kötelezettségvállal
ások

•

A magas szintű kapcsolatok
számának növekedése

Gazdasági

Együttműködé
s

•

Kereskedelem

•

Növekvő, különösen az
Oroszországból származó
természeti erőforrások
exportja

•

Befektetés

•

Alacsony

•

Projektek

•

Különböző megállapodások
aláírása, de lassú előrehaladás
az olajvezetékkel kapcsolatban
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Az EU és a Délkeletfejlemények

közé

pés
-orosz bizalmatlanság leküzdésében

tartozott

a

2004

szeptemberében

kötött
ródrót

bejelentése, miszerint Oroszország és Kína megoldotta az összes
kétoldalú területi vitát, és befejezte a 2700 mérföldes közös határ
kijelölésének folyamatát. A gazdasági kérdésekben azonban továbbra
is gyengébb maradt a kapcsolat, különösen az energetika terén, és

kapcsolatokat Oroszországgal Kína létfontosságú nemzeti érdekeinek
nagykövet
szerint: "Peking reméli, hogy Kína és Oroszország úgy tudja
fenntartani a kapcsolatát, hogy a két nagy szomszéd számára
biztonságos környezetet teremtsen a [saját] fejlesztési céljaik
eléréséhez. "88
Pekingnek valóban nagy motivációja van arra, hogy elkerülje a vitát
vagy konfliktust
feszültség rendkívül problematikus lenne Kína számára. A területi
viták rendezése és közös határaik demilitarizálása, valamint a közeli
régiókban, például Középazt
vagy biztonsági figyelmet fordítania északi vagy nyugati határaira.
Kína
A kínai-szovjet szakítás tapasztalata
Kaszin szerint "valóban fájdalmas volt": A határ védelme és
89

megnyitotta a "második frontot a
88
89

Fu Ying, "Hogyan látja Kína Oroszországot: For- eign Affairs, 2016. január-február.
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hanyatlásának egyik okaként tartják számon. 90
változásának és az Egyesült Államokkal szembeni fenyegetettségi
megítélés mérsékelt növekedésének tulajdonítjuk. Kína és
Oroszország politikai, katonai és gazdasági
során. 2007 végére Kína és Oroszország együttesen az indexünk által
mért összhatalom 34,4 százalékával rendelkezett, szemben az Egyesült
Államok 65,6 százalékával. Ez tükrözi mind Kína, mind Oroszország
növekedését, a kínai technológiai
képességek némi javulását, valamint a kínai katonai képességek
ballisztikus rakéták terén, lásd a 3.2. ábrát). Ez a hatalomnövekedés
et adott Kínának és Oroszországnak az
Egyesült Államokkal szembeni fellépésre, bár összhatalomban
Egyesült Államokkal szembeni kihívások inkább retorikai, mint
Az 1997percepciók árnyaltabb magyarázatot adnak a kapcsolat alakulására.
Kína és Oroszország egymásról alkotott elképzelései és az egymás
rendezésének és a közös hadgyakorlatok megkezdésének. Kevés jelét
érzékelnének Oroszországgal szemben,91 bár nem minden

90 Kashin,

2018, p. 4.

91

Népköztársaság Külügyminisztériuma, "Wen Jiabao miniszterelnök beszédet mond
", Moszkva, a 2004. szeptember 24-én
elhangzott beszéd átirata; és a Kínai Népköztársaság San FranciscóBingguo külügyminiszter-helyettes beszéde a május 9megemlékezésen, amelyet a kínai orosz nagykövetség rendezett", Peking, a 2005. május 6-án
elhangzott beszéd átirata.
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3.2. ábra
Összesített katonai képességek, 2002 és 2007

Egyesült
ÁllamokOroszország
Kína

2002
Stratégiai képességek
100%

A2/AD3: Színházi/taktikai ballisztikus
rakéták

80%

GPP1: 4./5. generációs taktikai repül gépek

60%

GPP2: Szállító repül gépek

40%

A2/AD2: Diesel tengeralattjárók

20%
0%

GPP3: Nukleáris támadó
tengeralattjárók

A2/AD1: Stratégiai SAM-rendszerek

GPP7: Katonai
hajók

m holdakGPP4:Nagy felszíni harci

GPP6:

Nagy kétélt hajókGPP5:Repül gép-hordozók

2007
Stratégiai képességek
100%

A2/AD3: Színházi/taktikai ballisztikus
rakéták

80%

GPP1: 4./5. generációs taktikai repül gépek

60%
40%

A2/AD2: Diesel tengeralattjárók

GPP2: Szállító repül gépek

20%
0%

A2/AD1: Stratégiai SAM-rendszerek

GPP7: Katonai
hajók
GPP6:

FORRÁSOK: IISS, 2002; IISS, 2007.

GPP3: Nukleáris támadó
tengeralattjárók

m holdakGPP4:Nagy felszíni harci

Nagy kétélt hajókGPP5:Repül gép-hordozók
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Az oroszok egyetértettek abban, hogy Kína kevéssé jelent
fenyegetést,92 és határozottan aggódtak a kínai védelmi ipar
növekedése miatt. 93
Oroszország és Kína Egyesült Államokkal kapcsolatos
hasonló maradt. Az Egyesült Államok képességei Eurázsiában

mindkét ország közelébe. Az iraki háború kezdeti szakaszai újabb
bizonyítékát adták az amerikai katonai fölénynek az
információvezérelt hadviselésben, amelyet egy nem nyugati, nem
demokratikus rezsim elleni rendszerváltás érdekében alkalmaztak. 94
Oroszország és Kína számára az Egyesült Államok akciói ebben
háború mögött meghúzódó
Amerikai szándékok. 2007-ben Putyin beszédet mondott a müncheni
biztonsági konferencián, amelyben bírálta az amerikai egyoldalúságot,
alkalmazásának vagyunk tanúi a nemzetközi kapcsolatokban, olyan
andó konfliktusok szakadékába taszítja.
"95 Mindazonáltal Oroszországnak az Egyesült Államokról mint
Hasonlóképpen, bár Kína szoros kapcsolatot ápolt az Egyesült
Államokkal, az Egyesült Államok továbbra is potenciális fenyegetést
jelentett a kínai inter92

-szibériai,
távol-keleti, kazahsztáni és más közép-ázsiai régiók felé fog irányulni. Nem szabad
személyiségnek számító Mao Ce-tung geopolitikája nyíltan kereste az ország határainak

Yurii Baluevskii, szerk., Voennaya bezopasnost' Rossiiskoi Federatsii v XXI veke [Az Orosz
Föderáció katonai biztonsága a XXI. században: A Collection of Articles], Moszkva: Az Orosz
Föderáció vezérkarának katonai-stratégiai tanulmányok központja, 2004, p. 22.
93

Schwartz, 2014.

94 Trenin,

2006; Cheng, 2009, 161. o.
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Washington Post, 2007. február 12.
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-ben történt események, mint
tént ütközése és
Tajvan felé, emlékeztették a kínaiakat arra, hogy az Egyesült Államok
képes beavatkozni a regionális és - Bei- a kínai
96
belügyekbe.
Ebben az
változatlan maradt, 12/15 pontszámmal (lásd az A. függeléket), bár az
egyes kategóriákon belül voltak ingadozások. Ahogy Putyin a
független média és a politikai ellenzék befolyásának korlátozásával
igyekezett
rendszere felett, Oroszország ezen a téren közelebb került Kínához.
Ami a globális politikai renddel kapcsolatos nézeteket illeti,
Egyesült Államok vezette renddel
szemben, amelyet Putyin 2007-ben Münchenben nyíltan és
kifejezett, eltérést mutatott Kínától, amelynek a
nemzetközi rendszerrel kapcsolatos nézetei kevésbé voltak nyíltan
konfrontatívak. Ugyanakkor mind Oroszország, mind Kína továbbra
is azt állította, hogy a világ fokozatosan többpólusúvá válik. Végül
globális gazdasági rend relatív támogatásában. Kína támogatta a
WTO keretében folytatott kereskedelmi tárgyalások dohai fordulóját,
aktívan részt vett a többoldalú kereskedelmi szabályok kialakításában,
és folyamatosan folytatta a kétoldalú és regionális szabadkereskedelmi
megállapodások kidolgozását. Oroszország továbbra is törekedett a
WTO-tagságra és a FÁK regionális gazdasági integrációjára.
árukereskedelem tekintetében is mérsékelten növekedett. Kína
- és haditechnikai keresletével párhuzamosan
exportján
összpontosította figyelmét.
nyugatm
piaccá vált a kínai manufak96 Jia,

2006, p. 29.

97

Ez az orientáció azt tükrözte, hogy a
-ázsiai

A kínai-orosz kapcsolatok változásának leírása és magyarázata, 1997-2007
97 Lo,

2008a, 8. fejezet.
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a kínai export szintjét tekintve, de más piacok részesedése valójában

Következtetés
A kínai-orosz kapcsolatok 1997 és 2007 közötti javulása a Gorbacsov
alatt az 1980-as években megkezdett normalizálódás folytatásának
"normálisabb" gazdasági és politikai kapcsolatainak biztosítására
összpontosított. A 2000a közép-ázsiai közös kínaihogy reálisan kihívást intézzen az Egyesült Államokhoz, és bár
mindkét orsz
Az Egyesült Államok fellépéseivel szemben a fenyegetés eléggé diffúz
volt ahhoz, hogy egyik ország se érezzen
kapcsolatra. Az ideológia és a gazdasági komplementaritás ebben az
évtizedben szerepet játszott a kapcsolat megkönnyítésében, de
kialakításához.
-orosz kapcsolatokat vizsgáljuk
2007 és 2017 között.

NEGYEDIK FEJEZET

A kínai-orosz kapcsolatok változásának
leírása és magyarázata 2007-2017
között

Ez a fejezet folytatja szisztematikus megközelítésünket annak
vizsgálatára,
- hatalom, fenyegetés, ideológia és
gazdasági komplementaritás - hogyan magyarázza legjobban Kína és
Oroszország kapcsolatának alakulását. A harmadik fejezetben 1997 és
2007 között elemeztük a kapcsolatokat; ebben a fejezetben a 2007 és
Minden
egyikeként értékeljük a politikai, katonai és gazdasági kapcsolatokat,
változásai alapján próbáljuk megmagyarázni.
A partnerségi platformok: 2007-2012
Kína és Oroszország kapcsolata kis mértékben tovább javult, de
továbbra is
jellemezzük. A politikai színtéren
továbbra is
jellemezzük a kapcsolatot, ami a
kétoldalú találkozók és a
hasonló tendenciáit tükrözi, mint 2002 és 2007 között. A katonai
számítások szintjére
esett vissza, mivel az országok reformprogramjai eltértek egymástól a
védelmi iparuk fejlesztésével kapcsolatban. A fegyvereladások és a katonai
gazdasági

kapcsolat

tulajdonított

az

Oroszország

jegyében
gazdasági

partnerének.

alakult.

Az

Oroszország
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kapcsolatok korlátozottak voltak.

97
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Politikai kapcsolat

A Kína és Oroszország közötti kétoldalú kapcsolatok általában
javultak valamilyen mértékben. Hu Csin-tao, aki második ötéves
Medvegyevvel, aki 2008-ban lett Oroszország elnöke, amikor Putyin
miniszterelnökké vált. Medvegyev volt a 2006-os kínai "Oroszország
éve" és a 2007Pekingbe látogat -

-,

tulajdonít a Pekinggel való kapcsolatának. A látogatás
eredményeképpen közös nyilatkozat született, amelyben felvázolták
sekben. Ez a
nyilatkozat bizonyos fokú közös ideológiát tükrözött, és megismételte
a 2001szuverenitás kölcsönös tiszteletben tartásának, a kölcsönös
elkötelezettségnek a meg nem támadás, az egymás belügyeibe való be
egymás mellett élés elvei". A nyilatkozat bírálta az Egyesült Államokat
is, megjegyezve az "egyoldalúsággal", a "hatalmi politikával" és a
"hidegháborús mentalitással" kapcsolatos aggodalmakat. 1
világnézet. 2 A közös látásmód középpontjában a többpólusú rend áll,
szemben az USA és a nyugati hegemóniával, "amelyben a Nyugat
minden kérdésben saját belátása szerint dönt "3 . Az orosz
kommentátorok rámutatnak, hogy az általuk keresett multipolaritás
poli- centrizmus) egy új multipolaritás, nem pedig a korábbi
többpólusúság megismétlése.

1

A Kínai Népköztársaság Külügyminisztériuma, "A Kínai Népköztársaság és az Orosz

2

Ez a konszenzus a hivatalos orosz álláspontot tükrözi. Putyin például 2012-ben

elképzelésünket". Vlagyimir Putyin, "Oroszország és a változó világ", RT.com, 2012. február
27.
3 Lukin,

2018a, 175. o.
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a 17. század és a 20. század közepe között uralkodó, konfliktusokkal
teli világrendet. 4
Egy 2008 októberében az orosz médiának adott interjúban Wen
Jiabao, az akkori kínai miniszterelnök kijelentette, hogy "a kínai-orosz
5 Két évvel
(2010tudósnak, hogy "Oroszország a legfontosabb ország Kína számára a
kínai diplomácia mind a négy fontos dimenziójában: szomszédos
kapcsolatok"."6 A
kétoldalú találkozókat, és gyakran találkoztak nemzetközi szervezetek,
például a Nyolcak csoportja (G8), a Húszak csoportja (G20), az
APEC és az SCO találkozóinak alkalmával.
Bár a kétoldalú kapcsolat szilárd volt, voltak eltérések is. Az
orosz-grúz háború és Oroszországnak az Egyesült Államokkal szemben
a második George W. Bush-kormányzat alatt tanúsított, általában
véve konfrontatívabb álláspontja problémákat okozott Kína számára,
amelynek egyensúlyt kellett teremtenie az Egyesült Államokkal való jó
Oroszország grúziai fellépése, különösen azért, mert a konfliktus
éppen a
tartózkodott a válsággal kapcsolatos ENSZ-határozatoknál, minthogy
teljes mértékben támogatta volna Oroszországot. 7
-ben kialakított
közös álláspontok kialakításán. Amint a 4.1. táblázat mutatja, Kína és
Oroszország 2007 és 2012 között öt ENSZ BT-határozat ellen
nyújtott be közös vétót. Moszkva és Peking hasonló
4

Lásd például Lukin, 2018a, 176. o.; és Davydov, A. S., Pekin, Vashington, Moskva:
vzaimootnosheniya v kontekste transformatsii globalnoi arkhitektoniki [Peking, Washington,
Moszkva: kapcsolatok a globális építészet átalakulásának kontextusában], Moszkva: Insti- tute of
Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences, 2015, pp. 199 és 333.

5

A Kínai Népköztársaság Külügyminisztériuma, "Wen Jiabao miniszterelnök interjút ad
az orosz médiának", 2008. október 30.

6

David Shambaugh, China Goes Global: The Partial Power, New York: Oxford University
Press, 2013, p. 83. Kiemelés az eredetiben.

7

Bobo Lo, "Oroszország, Kína és a grúziai dimenzió", Bulletin of the Centre for European
Reform, 2008. október 1., 2008b.
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4.1. táblázat
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak közös orosz-kínai vétói, 20072012
Dátum

Tervezet

Napirendi pont

január 12, 2007

S/2007/14

Mianmar

2008. július 11.

S/2008/447

Béke és biztonság: Afrika (Zimbabwe)

október 4, 2011

S/2011/612

Közel-Kelet: Szíria

2012. február 4.

S/2012/77

Közel-Kelet: Szíria

július 19, 2012

S/2012/538

Közel-Kelet: Szíria

FORRÁS: Összeállítás az ENSZ Dag Hammarskjöld Könyvtárának "Vetólista" online
adatbázisából, utolsó frissítés: 2018. június 1.

a Biztonsági Tanácsban a 2011-es líbiai konfliktussal kapcsolatos
megközelítések, amelyekkel a nemzetközi beavatkozást próbálta
késleltetni. Noha megengedték, hogy a beavatkozási határozatot vétó
nélkül fogadják el, gyorsan elítélték azt, amit úgy láttak, hogy az
eltávolítására az eredeti határozatban foglalt felhatalmazáson túl.

8A

közös vétót emeltek a Szíriáról szóló olyan határozatok ellen, amelyek
korlátozásokat szabtak volna meg Bassár el-Aszad rezsimjére. 9
Az ENSZ-en kívül Kína és Oroszország aktívan igyekezett
eredménnyel. Brazíliával és Indiával együtt 2009-ben a két ország
elindította a Brazília, Oroszország, India, Kína (BRIC)
csúcstalálkozót, amely egy olyan multilaterális helyszín, amelynek
gazdasági kérdésekben. 10 2011-ben Dél-Afrika is csatlakozott a csoporthoz,
amely aztán BRICS-csoporttá alakult, és további politikai és gazdasági
8

Jonathan D. Pollack, "Kína: Pollack et al: America and the Transformation of the Middle
East, Washington, D.C.: Brook- ings Institution Press, 2011, 301-303. o.; Alexey
Malashenko, Russia and the Arab Spring, Moscow: Carnegie Moscow Center, 2013, pp. 1112.

9
10

Yun Sun, "Szíria: Asia Pacific Bul- letin, 152. szám, 2012. február 27.
-csúcstalálkozó", Deutsche Welle, 2009. június 16.
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többoldalú fórum. Oroszország szempontjából a csoportot a
Nyugattal szembeni befolyásának növelésére lehetne felhasználni. 11 Az
SCO továbbra is a Kína, Oroszország és a közép-ázsiai államok
közötti közös érdekek határait is tükrözte. Az orosz-grúz háborút
-tagállamok langyos támogatást nyújtottak
Oroszországnak. Peking és a többi SCO-állam a 2008-as SCOcsúcson ellenállt annak az orosz kísérletnek is, hogy támogassák
Abházia és Dél-Oszétia függetlenségét. 12
Kína csökkentette Oroszország regionális hegemóniáját Középkülönösen a biztonsági befolyás tekintetében elépéseket tett a közép-ázsiai gazdaságban. 2010-re Kína a régió
legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált; 2012-re Kína az öt középázsiai köztársaság teljes kétirányú kereskedelmének 20 százalékát adta,
míg Oroszország 15,7 százalékát. 13 2009 decemberében elkészült egy
új, KözépTörökországból Kínába. Kína 2011vonatkozó megállapodását.14 Az orosz elem
riválisoknak" nevezte Közép-Ázsiában.
megnövekedett kínai gazdasági
szeparatizmustól és az iszlám

15

Mégis, a régió biztonsági

tevékenységet.

Az

etnikai

11

Rachel Salzman, "Oroszország és a BRICS: Nemzetközi Ügyek Orosz Tanácsa, 2014a.
július 9.; Rachel Salzman, "Russian Goals for BRICS: Then and Now," Rus- sian
International Affairs Council, 2014. július 24., 2014b.
12 Lo,
13

2008a, 104-107., 111. o.

Scobell, Ratner és Beckley, 2014, 43. o.

14

Cooley, 2014, 94. o. Lásd Sébastien Peyrouse, Jos Boonstra és Marlène Laruelle, Security
and Development Approaches to Central Asia: The EU Compared to China and Russia, Groningen, Hollandia: EUCAM, 11. sz. munkadokumentum, 2012. május.

15

Oleg Barabanov és Timofei Bordachev, A nagy óceán felé, avagy Oroszország új
globalizációja, Moszkva: Valdai Discussion Club, 2012. július, 50. o.
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fundamentalista

mozgalmak

közös

alapot

teremtettek

az

mint az SCO. 16
Dél-Ázsiában Kína fenntartotta szoros partnerségét Pakisztánnal,
miközben fokozatosan javította kapcsolatát Indiával. 2011-re Kína
India legnagyobb kereskedelmi partnerévé vált, a kétoldalú
kereskedelem elérte a 73 milliárd dollárt. 17 Kína és India között
azonban továbbra is fennállt a kölcsönös gyanakvás a fent említett
nézeteltérések és a
lyhiány
18
miatt.
kapcsolatait Pakisztánnal, bár az Indiával való kapcsolatok továbbra is
Oroszország dél-ázsiai politikájának középpontjában álltak. 19
Oroszország Pakisztánnal való enyhülése részben az amerikaipakisztáni kapcsolatok romlásából eredt. Afganisztánban mind
Oroszország, mind Kína olyan stabil eredményt akart elérni, amely az
A kínai és orosz kapcsolatokat Északkelet-Ázsiával ebben az
nonproliferáció megakadályozására irányuló
2009-es összeomlása megnehezítette ezt a célt. Bár a két ország nem
támogatta határozottan egymás területi követeléseit Japánnal szemben
a Kelet-kínai-tengeren és a Kuril-szigeteken, de nem is léptek fel
hangosan a két ország követelései ellen. Délkelet-Ázsiában a dél-kínaitengeri területi viták körüli fokozott aktivitás feszült viszonyhoz
vezetett Kína és egyes ASEAN-államok között. 20 Oroszország 2012ben átfogó stratégiai partnerré fejlesztette a Vietnámmal való
kapcsolatát, olyan fejleményekkel, mint a 2009-ben kötött 2 milliárd
dolláros fegyvermegállapodás, a Vietsovpetro közös orosz-vietnámi
olajipari megállapodás meghosszabbítása, valamint az orosz és
vietnámi olajprogram meghosszabbítása.
16 Weitz,

2011.

17

Frank Jack Daniel, "India Gripes over Border, Trade Woes on Li's First Foreign Trip,"
Reuters, 2013. május 19.
18

Ding Qingfen, "China, India to Narrow Trade Gap," China Daily, 2012. augusztus 30.

19

Hanif, "Pakistan-Russia Relations: Iszlámábádi Politikai Kutatóintézet folyóirat, 13. kötet, 2.
szám, 2013 nyár.
20

Carlyle A. Thayer, "Chinese Assertiveness in the South China Sea and Southeast Asian
Responses," Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol. 30, No. 2, 2011.
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és gázkutató vállalkozás 2010-ben, valamint a kereskedelmi és
kölcsönös befektetési partnerségek fokozása, amelyek hozzájárulnak a
kapcsolatok felmelegedéséhez. 21 A régió más részein azonban
22

A Közel-Keleten Moszkvának és Pekingnek is hasonló aggályai
voltak az arab tavasz, a Tunéziában, Egyiptomban, Líbiában és
Szíriában
lezajlott
népfelkelések
lehetséges
precedensével
kapcsolatban. Oroszország attól tartott, hogy a muszlim lakossága
nyugtalanná válik, és a terrorizmus és a lázadások Kaukázusba való
23 A kínai vezetés aggódott
á
amiatt, hogy lakossága az arab tavaszt az elnyomásra adott válaszok
mintájaként tekintheti, és kemény intézkedéseket vezetett be a
k
24 Oroszország és Kína hasonló álláspontot képviselt az
ENSZintézkedésekben, és inkább saját tevékenységüket választották: A
kínaiak nem harcosok evakuálását végezték Líbiából, míg Oroszország
az Aszad-rezsimet támogatta Szíriában, ahol Tartusban
Katonai kapcsolat

a korábbi
szint helyett visszatért a
számításhoz. A
ami a katonai megállapodások és a katonai-katonai kapcsolatok
csökkenésével járt együtt. Val
kötöttek nagyobb katonai megállapodást a két ország között, bár volt
néhány kisebb megállapodás, köztük egy, amely forródrótot hozott
létre a kínai és az orosz védelmi miniszterek között, értesítést a
l, valamint a ballisztikai és a katonai

21 Kozyrev,

2014, 9. o.

22 Anton

Tsvetov, "Russia Still Seeking a Role in ASEAN," Carnegie Moscow Center, 2016.
május 19.
23 Malashenko,

2013, pp. 15-18.
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rakétakilövések, valamint a szellemi tulajdon tiszteletben tartásáról
szóló kereskedelmi megállapodás. 25
Bár az orosz fegyverexport Kínába 2005-re meghaladta az évi 3
milliárd dollárt, 2006 után a kereslet meredeken csökkent. Például
2005-ben Kína az orosz fegyvereladások 46,5 százalékát kapta, de
2011-re ez az arány mindössze 5 százalékra csökkent. 26 Ebben az
eket, és Kína
továbbra is vásárolt olyan termékeket, amelyeket nem tudott sikeresen
cikkeket (például radarokat) és helikoptereket. 27
ek során
szintet, hogy képes volt olyan fegyvereket és felszereléseket gyártani,
amelyek a hadsereg számos igényét kielégítették. Kína emellett
szelektívebbé vált a fegyvervásárlások terén, és magasabb színvonalú,
fejlettebb technológiájú rendszereket keresett, mint amilyeneket
Oroszország hajlandó volt eladni. 28 Végül pedig Kína egyre
elégedetlenebb volt az Oroszországtól kapott fegyverek egy részének
va 2011-ben az Orosz Mérnöki
Unió küldöttségét küldte Kínába, hogy tárgyaljanak a gyártás
javításáról. 29
rendelkezésre bocsátani a magasabb kategóriájú rendszereit, mivel
portált technológia kínai
másolásával kapcsolatban. 30 Emellett Oroszország nagyszabású

25

Weitz, 2011; Sinkkonen, 2018. 6. o.

26

Alexey D. Muraviev, "Comrades in Arms: The Military-Strategic Aspects of ChinaRussia Relations," Journal of Asian Security and International Affairs, Vol. 1, No. 2, 2014, p.
173.
27 SIPRI,

2018.

Schwartz, 2014, 28. o., 11-12. o.
29

Linda Jakobson, Paul Holtom, Dean Knox és Jingchao Peng, China's Energy and Security Relations with Russia: Solna, Svédország: Remes, Frustrations, and Uncertainties (Remények,
csalódások és bizonytalanságok): SIPRI Policy Paper No. 29, 2011. október, 19. o., 99. jegyzet.
30

Sinkkonen, 2018, 5. o.
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saját hadseregét, a hazai fegyvervásárlások 2012-re az orosz hadiipar
bevételeinek 45 százalékát tették ki. Végül Oroszország ebben az
egyetlen olyan területe, amelyen
békemissziós gyakorlatok éves eseménnyé váltak, a kétoldalú vagy
ési és katasztrófaelhárítási gyakorlatok pedig
gyakoribbá váltak. A legfontosabb, hogy Kína és Oroszország
kétoldalú haditengerészeti gyakorlatokba kezdett, kezdve az Ádeniöbölben 2009-ben tartott kalózkodás elleni hadgyakorlattal, amelyet
2012-ben a Join
elindítása követett.31 Bár a békemisszió és a határbiztonsági
gyakorlatrendszer jellegében és kifinomultságában.
A biztonsági megállapodásokhoz és a fegyvereladásokhoz
hasonlóan a nagyobb katonai kapcsolatok is csökkentek, átlagosan alig
több mint egy32
ország közötti katonai kapcso
Gazdasági kapcsolat

A 2007az
országnak szembe kellett néznie a 2008-as és 2009-es globális
pénzügyi válsággal, amely a világgazdaság legmélyebb visszaesése volt a
nagy gazdasági világválság óta. Oroszországnak további kihívást
jelentett a 2008 végén és 2009-ben bekövetkezett meredek
olajárcsökkenés.
ormányzati
33
kiadások és a magánszektor külföldi adósságai miatt. Bár az orosz
reálképest, 2007 és 2008 között a reál-GDP
31 Meick,

2017, p. 25.

32 Meick,

2017, p. 19.

33

Alekszej Kudrin, "Russia and the Global Financial Crisis", Voprosy Ekonomiki, 1. szám,
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4,5 százalékkal visszaesett. Kína ezzel szemben makrogazdaságilag
vezetett be, fenntartva a növekedést. A kínai GDP 2007 és 2008
A teljes
alatt
(2007 és 2012 között) a két ország átlagos növekedése tükrözte ezeket
34

orosz növekedés drámaian visszaesett (4.2. táblázat).

4.2. táblázat
Kína-Oroszország gazdasági kapcsolatok, 2007-2017, éves átlagok
Indikátor
GDP-növekedés (%)

Oroszorsz
ág

Kína

1.1

8.3

1,687

8,189

Névleges egy főre jutó GDP (USA-dollár)

11,704

6,028

Névleges egy főre jutó GDP PPP (nemzetközi
dollár)

23,083

11,503

Névleges GDP (milliárd dollár)

Teljes kétoldalú árukereskedelem (milliárd
dollár)

73.6

Teljes kétoldalú árukereskedelem a
világ összes behozatalához viszonyítva
(%)

4.1

A más országba irányuló áruexport
aránya (%)

7.1

2.0

A más országból származó
árubehozatal aránya (%)

16.7

2.1

A más országba irányuló
szolgáltatásexport aránya (%)

2.4

0.9

A más országból származó
szolgáltatásimport aránya (%)

1.9

N/A

A más országba irányuló külföldi közvetlen
tőkebefektetések aránya (%)

0.1

1.0

A más országból érkező közvetlen
külföldi tőkebefektetések aránya (%)

N/A

0.04

34

Világbank, 2018.
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4.2. táblázat - folytatás
FORRÁSOK: A GDP-növekedés, a nominális GDP, az egy főre jutó nominális GDP és az
egy főre jutó nominális PPP GDP esetében: Világbank, 2018. Az árukereskedelem
esetében: Egyesült Nemzetek Szervezete, 2017. A teljes kétoldalú áruforgalom az
Oroszország által jelentett Kínából származó import és a Kína által jelentett
Oroszországból származó import összege, nominális értékben. A szolgáltatások
kereskedelmére vonatkozóan: Central Bank of the Russian Federation, dátum nélkül; és
National Bureau of Statistics of the People's Republic of China, 2018. A közvetlen
külföldi tőkebefektetések esetében: UNCTAD, 2018; és a Kínai Népköztársaság Nemzeti
Statisztikai Hivatala, dátum nélkül; és
a 2007-2012 és 2012-2017 közötti adatok esetében, Kínai Népköztársaság Nemzeti
Statisztikai Hivatala, keltezés nélkül b.
MEGJEGYZÉSEK: A mutatók éves átlagok, beleértve a kezdő és a záró évet is, hacsak
másképp nem jelezzük. A PPP a vásárlóerő-paritást jelenti, és az életszínvonalat
jelzi. A teljes kétoldalú kereskedelmet Oroszország világból származó importjának
és Kína világból származó importjának összegéhez viszonyítva normalizáltuk, mivel a
teljes kétoldalú kereskedelmet Oroszország Kínából származó bejelentett importja
és Kína Oroszországból származó bejelentett importja alapján számítják ki; Kína
Oroszországba irányuló bejelentett kínai exportjának és Oroszország Kínába irányuló
bejelentett exportjának összege általában kisebb, mint az import összege. A
kereskedelmi részesedések a másik országból származó vagy a másik országba
irányuló exportot vagy importot jelentik a teljes exporthoz vagy importhoz
viszonyítva. Például az Oroszország oszlopban szereplő 7,1 százalék 2007-2017 között
azt jelenti, hogy az összes orosz áruexport 7,1 százaléka ment Kínába.
Hasonlóképpen, az Oroszország oszlopban 2007-2017 között szereplő 16,7 százalék
azt jelenti, hogy az összes orosz árubehozatal 16,7 százaléka Kínából származik. A
Kína Oroszországba irányuló szolgáltatásexportjának arányára vonatkozó adatok
2016-ban érnek véget. Az Oroszországba irányuló kínai szolgáltatásexportnak a teljes
kínai szolgáltatásexporton belüli arányához a Kínából származó orosz
szolgáltatásimportra vonatkozó adatokat használtuk az Oroszországba irányuló kínai
szolgáltatásexport helyettesítésére. A Kínába irányuló, kifelé irányuló beruházási
áramlások oroszországi részarányának levezetéséhez összehasonlítottuk a Kína által
bejelentett, Oroszországból származó, befelé irányuló közvetlen beruházási
áramlásokat az UNCTAD által bejelentett, Oroszországból kifelé irányuló közvetlen
beruházási áramlásokkal. Az FDI-adatok 2016-ban érnek véget.

Putyin elnök sürgette az oroszokat, hogy "kapjuk el a kínai szelet a
gazdaságunk vitorláiban".36 Az európai gazdasági térségben várható
lassulás miatt az oroszok az ázsiai piacokra való nagyobb integrációt
szempontjából. 37

35 Lukin,

2018a, 70. o.

36 Putyin,
37

2012.

Barabanov and Bordachev, 2012, 47. o.; Sergei Karaganov, Timofey Bordachev, Alexey
Bezborodov, Vasily Kashin, Alexander Korolev, Anastasia Likhacheva, Igor Makarov, VeronikaShumkova, Anna Sokolova, and Ilya Stepanov, Toward the Great Ocean-5: From the Turn to
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A gazdasági csere az áruforgalom szempontjából határozottan
egyoldalúan növekedett. A teljes kétoldalú áruforgalom csaknem
megháromszorozódott és a legtöbb évben növekedett, kivéve 2009-et,
amikor Oroszország gazdasága visszaesett. Kína részesedése az orosz
képest, de
Oroszország részesedése a kínai importból valójában csökkent. Az
adottságok továbbra is domináltak a kereskedelemben. Az ásványi
anyagok és üzemanyagok orosz exportja 2007 és 2012 között
átlagosan a Kínába irányuló összes orosz export 75 százalékát tette ki.
ükrözte az ilyen
termékek iránt. Valójában az Oroszországból származó ásványi
anyagok és üzemanyagok átlagosan 13 százalékát tették ki a Kínának a
l. A másik irányba haladva,
hogy ez az export
- vagy készségintenzívebbé
vált, és az olyan ágaz
aránya.
A 2007kétoldalú szolgáltatáskereskedelem továbbra is csökkent az egyes
országoknak
a
világ
többi
részével
folytatott
szolgáltatáskereskedelemhez
viszonyítva.
Az
orosz
szolgáltatáskereskedelemre vonatkozóan 2011részletes kétoldalú ágazati adatok.38 A legnagyobb kereskedelmi ágazat
messze az utazás volt. Az utazási export (vagyis az Oroszországba
utazó kínai üzletemberek és turisták) az összes szolgáltatásexport 45
százalékát tette ki, a szállítás pedig 31 százalékát. Az import esetében az
utazás tette ki az 58 százalékot (vagyis a Kínába utazó orosz
üzletemberek és turisták), a közlekedés pedig csaknem 13 százalékot.
A bonyolultabb szolgáltatások, mint például a pénzügyi
szolgáltatások, a szellemi tulajdonért felszámított díjak, a számítógépes
szolgáltatások és a biztosítási szolgáltatások, mind alacsony
Kína és Oroszország között 2007 és 2012 között még
valamivel kevesebb mint 1 százalékát tették ki az összes kínai
közvetlen befektetésnek. 39
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Az

Orosz Föderáció Központi Bankja, Az Orosz Föderáció szolgáltatás-külkereskedelme
2011, Moszkva, 2013.
39

A Kínai Népköztársaság Nemzeti Statisztikai Hivatala, keltezés nélkül b.
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az oroszországi közvetlen befektetési állomány a világ összes kínai
közvetlen befektetési állományának mindössze 0,9 százalékát tette ki.
40 Ehhez képest az Oroszországba irányuló amerikai közvetlen külföldi
2012-ben 13,4 milliárd dollárt tettek ki, ami a teljes
amerikai külföldre irányuló befektetések mintegy 0,3 százalékának
felel meg. 41
tevékenység alacsony szintjét. Alternatív adatok alapján az
oroszországi kínai befektetések a teljes kínai befektetéseknek
42 Mint
korábban, a 7,1 milliárd dollár túlnyomó többsége az
beruházásokba ment, 3,7 milliárd dollár az energiába és 1,5 milliárd
dollár
és is volt, amelyek összege 4,2
Kínai Nemzeti Gépipari Vállalat (China National Machine Industry
Corporation) 1,2 milliárd
Aricom bányavállalat kötött a fémiparban végzett munkákra.
kapcsolatokat, köztük a már említett BRICS megalakulása. 2009-ben
Dmitrij Medvegyev orosz és Hu Csinprogramot fogadott el Oroszország keleti és távol-keleti, valamint
Kína észak-keleti területein. 43 A Kelet-Szibéria- Csendes-óceán
-ben nyílt meg
összeköti a két országot. A tervek szerint napi 300 000 hordó
szállítására volt képes. 44 Oroszország, Kazahsztán és Fehéroroszország
2010-ben az Eurázsiai Gazdasági Közösséget Eurázsiai Vámunióvá
fejlesztette, és egy nemzetek feletti Eurázsiai Gazdasági Bizottságot is
létrehozott.

40

National Bureau of Statistics of the People's Republic of China, "Foreign Trade and Economic Cooperation/Overseas Direct Investment by Countries or Region/Overseas Direct
Investment Stock at the End of This _Year," online adatbázis, dátum nélkül c.
41

U.S. Bureau of Economic Analysis, 2019.

42

Olló, 2018.

43

Victor Larin, "Oroszország és Kína: Rouben Azizian és Artyom Lukin (szerk.), From
APEC 2011 to APEC 2012: American and Russian Perspectives on Asia-Pacific Security and
Cooperation, Honolulu and Vladivostok: Asia-Pacific Center for Security Studies and Far
Eastern Federal University, 2012.
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2012-ben.45 Bár az Eurázsiai Vámunió és az Eurázsiai Gazdasági
intézmények nem rendelkeztek ugyanolyan mély gazdasági
integrációval, részben azért, mert a projekt annyira új volt, részben
hasonló gazdasági profillal rendelkezett, mint a közép-ázsiai országok.
A kapcsolat magyarázata

A 4.3. táblázatban összefoglalt kapcsolatokban bekövetkezett
változások alapján úgy értékeljük, hogy Kína és Oroszország közötti
általános kapcsolat 2007 és 2012 között ugyanúgy az
jegyében alakult, mint 2002 és 2007 között. A közös vétók az ENSZben, a BRICS kialakulása és a Kelet-Szibéria- Csendes-óceán
itása példákat szolgáltatott arra, hogy Kína és
Ráadásul az
tekintettek az ilyen félelmekre, mint "a [távoli] múlt örökségére" és a
szovjet gerontokrácia által érzékelt fiktív "'sárga fenyegetés'" részének.46
Ugyanakkor továbbra is fennállt a gyanú, hogy Kína lemásolja az
orosz technológiát. Kevés jele volt annak, hogy az országok
hajlandóak lennének nagyobb kockázatot vállalni egymásért, vagy
érdemben elmélyíteni
amelyet le kellett küzdeni. Bár a gazdasági interakciók visszafogása
hatásainak
tudható be, a fegyvereladások elakadása aláhúzta a kölcsönös
bizalmatlanság tartós fennmaradását. Peking elégedetlen volt az általa
volt hajlandó eladni Kínának fejlettebb fegyvereket.
megváltozásának, az Egyesült Államok
fenyegetettségének enyhe csökkenésének és a gazdasági
komplementaritás folyamatos tendenciájának eredménye.
Kína növekedése nagyobb volt, mint Oroszországé. 2012-re,
45

Iana Dreyer és Nicu Popescu, "Az eurázsiai vámunió: Issue Brief, Párizs: Európai Unió
Biztonsági Tanulmányok Intézete, 2014. március.
46

Barabanov és Bordachev, 2012, 25. o.
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4.3. táblázat
Kínai-orosz kapcsolatok, 2007-2012
Kapcsolat

Értékelés

Magyarázat

Általános

Együttműkö
dés

Kína és Oroszország együtt dolgozott
többek között az ENSZ-ben és a
BRICS kialakításában. A technológia
ellopásával kapcsolatos gyanú
akadályozta a mélyebb katonai
együttműködést.

Politikai

Együttműkö
dés

•

Kétoldalú találkozók

•

A kétoldalú kölcsönhatások
fokozása minden szinten

•

Multilaterális
szervezetek

•

Folyamatos együttműködés;
közös álláspontok az ENSZ BTvel kapcsolatban; a BRICScsúcstalálkozó elindítása

•

Régiók

•

Oroszország nyugtalansága a
kínai gazdasági térnyerés
miatt Közép-Ázsiában,
valamint a dél- és délkeletázsiai országok közötti
kapcsolatok folyamatos
eltérése.

Katonai

Számítás

•

Megállapodások
és nyilatkozatok

•

Nincsenek jelentős
megállapodások

•

Katonai technikai
együttműködés

•

A
fegyverkereskedelem
jelentősen csökkent

•

Gyakorlatok

•

Évente legalább két közös
gyakorlat; első haditengerészeti
gyakorlatok

•

Katonai-katonai
kapcsolatok

•

A magas szintű
interakciók
csökkenése

Gazdasági

Együttműkö
dés

•

Kereskedelem

•

Növekvő, de egyoldalú: Kína
fontosabb Oroszországnak, mint
Oroszország Kínának

•

Befektetés

•

Még alacsonyabb, mint az
előző időszakban

•

Projektek

•

Megnyílik a Kelet-Szibériacsendes-óceán csővezeték
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a mi mérésünk szerint Kína meghaladta az orosz hatalmat, az
összhatalom 21,3 százalékával, míg Oroszország 18,6 százalékával
szemben. Együttesen sokkal közelebb voltak az Egyesült Államokhoz
is, az együttes
39,9 százalék (a 2007-es 34,4 százalékról), szemben az Egyesült
Államok 60,1 százalékával. Kína katonai ereje a
és
beszerzésével
nt ez a tendencia
4.1. ábra
Összesített katonai képességek, 2007 és 2012

Egyesült
ÁllamokOroszország
Kína

2007
Stratégiai képességek
100%

A2/AD3: Színházi/taktikai ballisztikus
rakéták

80%

GPP1: 4./5. generációs taktikai repül gépek

60%

GPP2: Szállító repül gépek

40%

A2/AD2: Diesel tengeralattjárók

20%
0%

GPP3: Nukleáris támadó
tengeralattjárók

A2/AD1: Stratégiai SAM-rendszerek

GPP7: Katonai
hajók

m holdakGPP4:Nagy felszíni harci

GPP6: Nagy kétélt

hajókGPP5: Repül gép-hordozók

2012
Stratégiai képességek
100%

A2/AD3: Színházi/taktikai ballisztikus
rakéták

80%

GPP1: 4./5. generációs taktikai repül gépek

60%

A2/AD2: Diesel tengeralattjárók

40%
222000%
%
%

GPP2: Szállító repül gépek

0%

A2/AD1: Stratégiai SAM-rendszerek

GPP7: Katonai
hajók
GPP6: Nagy kétélt

GPP3: Nukleáris támadó
tengeralattjárók

m holdakGPP4:Nagy felszíni harci

hajókGPP5: Repül gép-hordozók
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A Kína és Oroszország közötti fenyegetettségi percepciók szintén
alacsony szinten maradtak, bár az oroszok fenntartásai a kínai katonai
felmerültek.
2009-ben és 2010Kína potenciális fenyegetést jelent, míg Putyin 2010-ben
unk Nincs
semmilyen fenyegetés.
Kína oldalán Mi nagyon jól ismerjük egymást, és már
megszokták, hogy tiszteljék egymást. "47 A
kifejtette, hogy
Oroszország stratégiai biztonsága teljes mértékben garantált.
Politikai szempontból Kínának és Oroszországnak nincs oka
arra, hogy ellenségként tekintsenek egymásra. A katonai hatalom
van Kína ugyan behozhatja a lemaradást, de nem fogja.
. Oroszország
- jelenlegi
48

Ezért a kínai katonai képességek javulásával párhuzamosan az orosz
oldalon továbbra is fennmaradtak az újbóli versengés vagy akár
kapcsolatos
ezek a nézetek nem befolyásolták az orosz kormány törekvését a
Kínával való jó kapcsolatokra. 49 Ugyanakkor Kína és Oroszország
továbbra is fenyegetésként érzékelte az Egyesült Államokat az
érdekeikre nézve, de ezt a felfogást némileg mérsékelte az, amit
mindkét nemzet az USA túlterjeszkedésének érzékelt. Ami a támadó
képességek egyensúlyát illeti, bár a katonai hatalom mennyiségi
ámunk (4.1. ábra) szerint az Egyesült Államok továbbra is
domináns maradt, mind Oroszország, mind Kína tudomásul vette a
47
48

Idézi: Korolev, 2018a, 10. o.

Zhao Huasheng, "Zhongguo jueqi duo Elousi shi weixie ma? [Does China's Rise
Threaten Russia?]", International Studies
-Oroszország-
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Muraviev,

2014, pp. 181-182.
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az iraki és afganisztáni háborúk, valamint más stabilitási és
terrorizmus elleni fellépések elhúz
Moszkvát és Pekinget kevésbé motiválta az amerikai képességek
törekednének a potenciális amerikai
érdekében.
Bár Kína 2007 és 2012 között

fenyegetések

elhárítása

nem érezte annyira

továbbra is óvatos maradt az amerikai szándékokkal szemben. A
Kínában elkövetett emberi jogi visszaélések bírálata, különösen a
2008. márciusi tibeti zavargások idején, valamint a 2007-ben és 2008ban a Bush-kormányzat alatt, majd 2010-ben a Barack Obama-kormányzat
azt a
narratívát, hogy Washington Kína területi integritásának és
szuverenitásának csorbítására törekszik. Az Obama-kormányzat 2011es bejelentése az Ázsia felé való stratégiai "fordulásról" és az USA
- és kelet-kínai-tengeri területivitákban szintén
kínai megítélését. 50
A két ország közötti ideológiai közel
14/15-ös értékelést kapott, mivel a belföldi kormányzás és a
egymáshoz (lásd az A. függeléket). A két ország belpolitikai rendszere
maradt. Emellett Peking és Moszkva
továbbra is szilárdan elkötelezett a másik ország belügyeibe való be
nem avatkozás mellett. A kínai vezetés stabil maradt, és
-ban rendezett átmenet
történjen Hu és Hszi Csin-ping között. Oroszországban a
Medvegyevkormányzással kapcsolatos megközelítésben vagy a hatalom egy
csoporton belüli konszolidációjától való elmozdulást. A nemzetek
Egyesült
50

Lásd Michael D. Swaine, "Chinese Leadership and Elite Responses to the U.S. Pacific
Pivot", China Leadership Monitor, 38. szám, 2012. július 17. Kezdetben Kína úgy látta, hogy
az Egyesült Államok meggyengült a globális pénzügyi válság miatt, és kevésbé elkötelezett az
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ázsiai-csendes-óceáni
térség iránt. 2010-re azonban ez az értékelés drámaian megváltozott,
121
mivel Peking arra a következtetésre jutott, hogy az Egyesült Államok az Obama-kormányzat
alatt sokkal határozottabban lépett fel Kínával szemben a térségben. Lásd Andrew Scobell és
Scott W. Harold, "An 'Assertive' China? Insights from Interviews," Asian Security, 2013.
május-augusztus, 9. kötet, 2. szám.
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Kína igyekezett globálisan érvényesülni, ellenállva az Egyesült
Államok és a Nyugat szerepvállalásának Irakban és Afganisztánban,
valamint a Közel-Keleten az arab tavasz kibontakozásával. Ezzel
szemben mindkét nemzet részt vett a nemzetközi gazdasági rendben és
Kína az agresszív és protekcionista taktikák
ellenére általában a globális gazdasági kormányzási rendszeren belül
a szabadkereskedelmi megállapodások és
hoz való csatlakozása után is aktívan dolgozott a regionális gazdasági
integráción.
A gazdasági komplementaritás a kereskedelem területén
folytatódot
- és
egyéb nyersanyagigénye összhangban állt Oroszország azon
képességével, hogy ezeket a nyersanyagokat szállítsa. Ebben az
an ez a komplementaritás a kínai feldolgozóipari termékek
exportjában is megnyilvánult (Kína képzettségi ranglétrán való feljebb
lépésével együtt), ami összhangban áll Kína mint feldolgozóipari
nagyhatalom növekedésével. Ugyanakkor Oroszország gazdasági
fü
számára Ázsiában, Afrikában és a Közel-Keleten megnyíló új piacok
megnyitásával.
A stratégiai partnerség megszilárdítása: 2012-2017
és a kínai-szovjet
politikai színtéren a kapcsolat

érték el az

szintjét. A

kiegyensúlyozottságának helyreállítása és az ideológiai rokonság
onai téren a kapcsolat szintén az

Kínától a piacok és az import tekintetében.
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Politikai kapcsolat

-es
és

vált. Moszkva és Peking egységesen ellenezte a vélt

kínai kutatók szinte mindegyike azt mondta, hogy Peking számára
sokkal fontosabb Kína kapcsolata az Egyesült Államokkal, mint a
Moszkvával való kapcsolata. Ez alatt a kínai ana- lytikusok azt értik,
hogy szerintük Washington mind partnerként, mind versenytársként
legtöbben éppen azért tartják fontosnak Oroszországot, mert az
egyfajta ellensúlyt jelent Kínának az Egyesült Államokkal szemben.
Mindazonáltal ez nem egy monolitikus nézet. Egy nyugalmazott
Oroszország kapcsolata az országom legfontosabb nagyhatalmi
kapcsolata". A kapcsolat változása a kétoldalú ügyekben volt a
legmarkánsabb. A 2012-es és 2013-as évben mind Oroszországban,
majd a KNK elnöke. Oroszország külpolitikai fordulata Ázsia felé, bár
2014-ben
-csúcstalálkozót
Vlagyivosztokban. 51
kisebb függés iránti vágy és az orosz Távol-Kelet fejlesztésének vágya
ez a váltás.
Miután Oroszország 2014nyugati szankciókkal szembesült, amelyek a nyugati energetikai
befektetéseket, valamint az állam és az állami tulajdonú vállalatok
zták. A szankciórendszer, valamint a válság miatt a
Oroszország újragondolta a szorosabb kapcsolat kockázatait, beleértve
a fegyvereladások révén biztosított orosz technológia kínai
visszafejlesztését, a Távol-Kelet kínai katonai vagy demográfiai
átvételének veszélyét, valamint a Kína támogatásának és
-keleti térségben.

51

köszönetet mondanak Samuel Charapnak, a RAND munkatársának, hogy
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kiemelte
ezt a kulcsfontosságú pontot.
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Ázsia. 52
felé való fordulását. 53 Oroszországban a nyugati fenyegeté
észlelését a
kísérte. 54 Az ukrán válság
határozott fordulópontként szolgált, mivel Moszkva 2014-es
katalizátora lett Oroszország Kína felé való átorientálódásának. Egy
orosz
55 Ez a nézet mások
Oroszország Kína felé fordulását az ukrajnai válságo
- tegikai
kontextust adott a kínai-orosz kapcsolatoknak". Hasonló értékelések
hangzottak el Pekingben is, kínai kutatók szerint (lásd a C.
fordulópontként azonosítja az ukrán
válságot a kínai-orosz kapcsolatokban. Egy kínai tudós szerint
Oroszország 2014-ben az Egyesült Államok és más nyugati államok
nyomására "keletre [azaz Kína felé] fordult". 57
A Krím Oroszország általi annektálása és a kelet-ukrajnai
szeparatisták támogatása fájó pontot érintett. Peking mindig is
érzékenyen reagált saját szeparatista mozgalmaira olyan régiókban,
56

szeparatista mozgalmak precedensét.

52

Alexander Gabuev, Friends with Benefits? Az orosz-kínai kapcsolatok az ukrán válság után,
Moszkva: Carnegie Moscow Center, 2016b június, 26. o.
53

Gabuev, 2016b.

54
55

vel, Vlagyivosztok, 2018. március.

56

Lásd Alexander Gabuev, "A 'Soft Alliance'? Russia-China Relations After the Ukraine
Crisis", London: Policy Brief No. 126, 2015a. február, 1-11. o.; és Dmitri Trenin, From
Greater Europe to Greater Asia? The Sino-Russian Entente, Moszkva: Carnegie Moscow
Center, 2015. április, 3., 9. o., pp.
57

Ma Bo, "Elousi 'zhuanxiong dongfang zhanlue pingxi-dongji, yuangjing yu taozhan
[Russia's 'Turn to the East' Strategy: motivation, prospects, and challenges]," Russian Studies, No. 3, 2017.
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58

döntötte
költségeket.

Mindazonáltal a KKP külügyi

59

igyekeztek diverzifikálni a Nyugattól. Továbbá geopolitikai
szempontból az ukrán válság elterelné a figyelmet az Egyesült Államok
kapna, hogy határozottabban követhesse terveit a térségben.
Oroszország és Kína újragondolásának eredménye a kapcsolatok
drá
között legalább 20 alkalommal találkozott egymással. Ezek a
személyes találkozók magukban foglalták Hszi hat oroszországi és
személyes kapcsolat alakult ki, ami orosz és kínai kutatók szerint is
60 Ezek az interakciók 2017
júliusában a két ország átfogó koordinációs partnerségének további
tak ki. 61
Amint azt alább tárgyaljuk, a szorosabb kétoldalú kapcsolat kritikus
beruházások több nagy projektben, köztük a Jamal cseppfolyósított
földgázprojektben és a Power of Siberia gázvezetékprojektben. 62
2014-ben
megalakult
a
Kínai-Oroszországi
Befektetési
63

Oroszország emellett

megszüntette az informális politikai

58

Shannon Tiezzi, "China Backs Russia on Ukraine", The Diplomat, 2014. március 4.

59

Gabuev, 2015a.

60

beszélgetések, 2018. május.
61

"Kína és Oroszország tovább mélyíti partnerségét az új nemzetközi helyzet közepette",
China Daily, 2017. július 5.

62

63

Jane Perlez, "China and Russia Reach 30-Year Gas Deal," New York Times, 2014. május
21.

-helyettes, Csang Gaoli és
az orosz miniszterelnök-helyettes, Igor Suvalov töltötte be. Lásd: "Kína és Oroszország növeli
a kölcsönös beruházásokat", China Daily, 2014. szeptember 9.
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-ben a
kínai befektetéseket korlátozó akadályok.
Kína és Oroszország javuló kapcsolatai a multilaterális
fórumokon való fokozott koordinációban is megmutatkoztak. A két
ország 2012 és 2017 között négy közös vétót emelt az ENSZ BT-ben,
-t a kínai és orosz politikai koordináció egyik
65 Diplomáciai szempontból Oroszország
az ENSZ BT hasznos állandó társult tagja, és a két ország magas
-öt
rint az ENSZ
BT66 Az SCO továbbra is a kínai és orosz multilaterális
64

bizonyos kérdésekben nem mindig értett egyet. 67 Orosz szakért
megjegyzik, hogy Oroszország és Kína nem minden kérdésben ért
tekintetében sem. 68 Egy kínai tudós szerint az SCO "segített elkerülni
egy esetleges regionális összeütközést Kína és Oroszország között"
Közép-Ázsiában. 69
Kína regionális politikáját egyre inkább az határozta meg, amit
végül Övezet és Út kezdeményezésnek (BRI) neveztek el. A BRI Kína
legambiciózusabb külpolitikai kezdeményezése, amelynek célja, hogy
64

"Oroszország elfogadhatja az olaj2015. február 28., 2015. február 28.
65

China Daily,

ENSZ Dag Hammarskjöld Könyvtár, 2018.

66

Wang Zhichen, "Zhong-E zai Lianheguo Anlihui de hezuo jiti yingxiang yinsu fenxi
[Analyzing Sino-Russian cooperation at the United Nations Security Council and influencing factors]," Russia, East Europe, and Central Asian Studies, No. 1, 2017.
67

Például az, hogy Kína és az SCO nem támogatta Oroszország álláspontját az ukrajnai
válsággal kapcsolatban, és Oroszország továbbra is vonakodik elfogadni a kínai gazdasági

Interes
Russia's Turn to the East, Cham, Svájc: Springer Nature, 2018.
68
69

Zhao Huasheng, "China's View of and Expectations from the Shanghai Cooperation
Organization," Asian Survey, Vol. 53, No. 3, May/June 2013b, 459. o.
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Eurázsia integrálása a transzatlanti térséggel
gazdasági blokkba. Olyan infrastruktúra és egyéb összekapcsolási
formák létrehozására szólít fel, amelyek összekötik Kínát Eurázsiával,
Óceániával, a Közel-Kelettel és Afrikával, egészen Európáig. Xi 2013ban Kazahsztánban a BRI szárazföldi részeként jelentette be a
Selyemút gazdasági övezet kezdeményezését,amelynekcélja Kína Eurázsián keresztül
- és amelyhez Középreakciója erre a kezdeményezésre a várható bizalmatlanság volt,
tekintettel arra a kockázatra, hogy a kiterjesztett kínai befolyás
az [Oroszország által
vezetett Eurázsiai Gazdasági Unió] EEU és a Selyemút gazdasági
övezet fejlesztésének koordinálásában".70 A BRI oroszországi
elfogadásának okai között szerepelt, hogy Kína hallgatólagosan
Oroszország Közép-Ázsia domináns hatalmi státuszát, és Moszkva
felismerte, hogy nem
Közép-Ázsiában, mint amilyeneket a kínai tervek ígértek. 71 A BRI
által ígért beruházások potenciálisan ösztönözhetik a gazdasági
-ázsiai és az orosz rezsimek
72
stabilitását.
státuszváltozást, amely a kínai vezetés által egy nagyszabású
transznacionális
70

"Sovmestnoe zayavlenie Rossiyskoy Federatsii I Kitayskoy Narodnoy Respubliki o
sotrudnichestve po sopryazheniyu stroitel'stva Evraziyskogo ekonomicheskogo soyuza i Ekonomicheskogo poyasa Shelkovogo puti" [Az Orosz Föderáció és a Kínai Népköztársaság
közös nyilatkozata az Eurázsiai Gazdasági Unió és a Selyemút gazdasági övének kiépítésével
kapcsolatos dokkolással kapcsolatos egy
kapcsolatos oroszországi politikai vitáról lásd részletesebben: Gabuev, 2016b, 25-26. o.

71

Peking számára Moszkva kulcsfontosságú regionális partnerének számít a térségben, mivel
domináns hatalom, annak ellenére, hogy Oroszország földrajzilag nem közép-ázsiai állam;
Andrew Scobell, Bonny Lin, Howard J. Shatz, Michael Johnson, Larry Hanauer, Michael S.
Chase, Astrid Stuth Cevallos, Ivan W. Rasmussen, Arther Chan, Aaron Strong, Eric Warner
és Logan Ma, At the Dawn of B
, Santa Monica,
Kalifornia: RAND Corporation, RR-2273-A, 2018, pp. 259-260. Lásd még Scobell et al.,
2018, 5. fejezet.

72

Lásd Richard Ghiasy és Jiayi Zhou, The Silk Road Economic Belt: Solna, Svédország:
Considering Security Implications and EU-China Cooperation Prospects, Solna, Svédország:
Stockholm International Peace Research Institute, 2017, 40. o.

A kínai-orosz kapcsolatok változásának leírása és magyarázata 2007-2017 között
129

területet is magában foglalja, az orosz elit megfogalmazta Oroszország
saját makroregionális kezdeményezésének, a "Nagyobb Eurázsiai
Partnerségnek" (Greater Eurasian Partnership, GEP) az ötletét. 73
diplomáciai kezdeményezésre korlátozódik, mintsem olyan
intézményi valóság, amelynek kézzelfogható következményei vannak
az orosz-kínai kapcsolatokra.
Oroszország és Kína délkapcsolatait. Nevezetesen, Oroszország és Pakisztán 2014-ben
alá.74 Eközben Kína fenntartotta baráti kapcsolatait Paki- stánnal, míg
az Indiával való kapcsolata kölcsönösen gyanakvó maradt. 75 A
a megoldatlan határkérdések és
Kína tengeri terjeszkedése az Indiai-óceánon továbbra is éket vert
Újdelhi és Peking közé. 2017-ben mind Indiát, mind Pakisztánt
felvették az SCOtekintették India felvételét, úgy vélték, hogy Peking India felvételében
"saját SCO-ban betöltött szerepének csorbulását" látta, míg Moszkva India
tagságában "Peking félelmetes befolyásának el
csoporton belül".76 Afganisztánban Kína gazdaságilag és
diplomáciailag valamivel aktívabb szerepet vállalt, de katonailag nem.
77 Oroszország is egyre nagyobb szerepet játszott, többek között a
tálibok felé való közeledéssel és más politikai frakciókkal való
kapcsolatfelvétellel. 78
73

Sebastien Peyrouse, "Az orosz nézetek alakulása az Övezet és Út kezdeményezéssel
kapcsolatban".
Asia Policy, 24. szám, 2017. július.
74

Sudha Ramachandran, "Új korszak az orosz-pakisztáni kapcsolatokban?" The Diplomat,
2014. decem- ber 3.

75

Peking és Újdelhi 2017 nyarán hosszan tartó katonai patthelyzetbe keveredett a Doklamfennsíkon. Lásd Sanjeev Miglani és Ben Blanchard, "India and China Agree to End Border
Standoff," Reuters, 2017. augusztus 27.
76 Lanteigne,

77

2018, p. 124.

Zhu Yongbiao, "China's Afghanistan Policy Since 9/11," Asian Survey, Vol. 58, No. 2,
March/April 2018; Andrew Scobell, "China Ponders Post-2014 Afghanistan: Neither 'All in'
nor Bystander," Asian Survey, Vol. 55, No. 2, March/April 2015.
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Julia Gurganus,

"Oroszország afganisztáni stratégiája: Foreign Affairs, 2018. január 2.
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Államok kizárásával, a harmadikon pedig az Egyesült Államok nem
vesz részt). 79
Északkelet-Ázsiában Kína és Oroszország továbbra is a Koreaifélszigeten tanúsított önmérsékletet, miközben közösen ellenezték a
nagy magasságú területvédelmi rendszer (THAAD) amerikai
telepítését Dél-Koreába. 80 Eközben Délkelet-Ázsiában Oroszország
szerepvállalása a régióban nagyrészt a Vietnámmal való szoros
kapcsolatára korlátozódott. 81 A gazdasági szerepvállalás tekintetében
Oroszország 2014-ben az ASEAN 14. legnagyobb kereskedelmi
partnere volt, Kína, az EU, Japán, az Egyesült Államok és India
mögött. 82 Az ASEAN-nal való kapcsolata "legfeljebb felszínes" volt,
mivel korlátozott befolyása volt a régióban. 83 Bár 2017-ben
Oroszország és a Fülöp84 a régióban az

aspektusa továbbra is a regionális államoknak, például Vietnamnak és
85 Bár Kína fenntartota
gazdasági kapcsolatait az ASEAN-államokkal, a Dél-kínai-tengeren a
feszültségek a sorozatos agresszív tengeri összecsapások és a vitatott
területeken folytatott nagyszabású szigetépítési tevékenységek miatt
továbbra is fennálltak. 86 Oroszország igyekezett biztosítani a jó
kapcsolatokat az országokkal a
79

Cristina Burack, Mikhail Bushuev, and Masood Saifullah, "U.S. Skips Out on
Afghanistan-Taliban Conference in Moscow," Deutsche Welle, 2017. április 14.
80

Stuart Lau és Zhenhua Lu, "Xi Jinping and Putin Join Forces to Stop North Korean
Crisis," South China Morning Post, 2017. július 5.
81

Ekaterina

Koldunova,
"Oroszország
részvétele
a
Asian Survey, Vol. 56, No.3, May-June 2016.

kelet-ázsiai

regionális

82

Ian Storey, "What Russia's 'Turn to the East' Means for Southeast Asia", ISEAS Perspective, No. 67, 2015. december 3., 4-5. o.
83 Storey,

2015, p. 8.

84

Prashanth Parameswaran, "Russia-Philippines Military Ties Get an October Boost," The
Diplomat, 2017. október 26.
85 Storey,
86

2015, p. 7.

Lásd Bonnie S. Glaser, "Conflict in the South China Sea", New York: Council on
Foreign Relations, 2015. április.
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fenntartotta semlegességét a vitában. 87
A Közel-Keleten a két ország nézetei általánosságban egyeztek,
-ös
szíri
kapcsolatokat fenntartania a Közel-Kelet valamennyi országával,
köztük Iránnal, Egyiptommal, Irakkal, Törökországgal, SzaúdArábiával és az Egyesült Arab Emírségekkel, az ezen országok közötti
súrlódások ellenére. Kína folytatta a gazdasági kapcsolatok ápolását is,
de általában visszafogottan viselkedett. 88 Kína támogatta Oroszország
Szíriával kapcsolatos álláspontját, de megkér
jellegét és a politikai tárgyalások iránti
89
elkötelezettségét.
Katonai kapcsolat

A katonai kapcsolatok javulása tükrözte a politikai fejleményeket, és
az
szakaszába lépett, új fegyvereladások, gyakorlatok és
katonai képességek terén az évtized során, ahogy a reform- és
Moszkva és Peking egyre inkább
katonai erejét arra használja, hogy jelezze és megvédje érdekeit Moszkva Ukrajnában és Szíriában, Kína a Kelet- és Dél-kínaitengeren -, és hogy szembeszálljon azzal, amit az Egyesült Államok
geostratégiai nézeteikkel és érdekeikkel szembeni közönyének
tekintettek.
Kína és Oroszország számos dokumentumot adott ki közösen,
amelyekben számos kérdésben megállapodtak. Ezek közül három
június 26-án, Pekingben kiadott közös nyilatkozat a globális stratégiai

globális és regionális rakétakilövések és az amerikai rakétakilövések,
amelyek a stratégiai stabilitást veszélyeztetik.
87

Alexander Koroljov, "Oroszország a Dél-kínai-tengeren: Foreign Policy Analysis, Vol. 15,
No. 2, April 2019.
88

Andrew Scobell és Alireza Nader, Kína a Közel-Keleten: Santa Monica, Kalifornia: The

A kínai-orosz kapcsolatok változásának leírása és magyarázata 2007-2017 között

Wary
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Samuel Ramani, "China's Syria Agenda", The Diplomat, 2016. szeptember 22.
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-rendszer telepítését DélKoreában.
szóló közös nyilatkozat, amelyet 2016. június 25-én, szintén
Pekingben adott ki Wang Yi kínai külügyminiszter és orosz kollégája,
Szergej Lavrov. 91 A nyilatkozat elítélte az egyoldalú katonai
beavatkozást, és hangsúlyozta a más államok belügyeibe való be nem
avatkozás elvét; mindkét álláspont implicit módon bírálja az amerikai
fellépést.
A harmadik a BRICS-nyilatkozat, amelyet a szervezet 2015
júliusában, az oroszországi Ufában tartott hetedik csúcstalálkozóján
tettek közzé. A Brazília, India, Dél-Afrika, Oroszország és Kína által
közösen kiadott konszenzusos dokumentum 40 oldalnyi szövegben
fogalmazza meg a globális rend számos kérdésében a közös
álláspontot. A dokumentum nagy része nem vitatható és tele van
közhelyekkel. A dokumentum egyes részei azonban burkoltan bírálják
az Egyesült Államokat. A nyilatkozat például kimondja:
"Hangsúlyozzuk a nemzetközi jog elveinek és szabályainak egyetemes
betartásának szükségességét azok összefüggéseiben és integritásában,
90

országok érdekeit mások fölé helyezzük. "92 A dokumentum a
továbbiakban kijelenti: "Elutasítjuk az egyoldalú katonai
beavatkozásokat és gazdasági szankciókat, amelyek sértik a nemzetközi
jogot és a nemzetek közötti kapcsolatok általánosan elismert
normáit."
katonai stratégiai dokumentumok elismerték a két állam közötti
különleges kapcsolatot
-ös védelmi fehér könyve a
katonaistratégiai partnerség keretében tovább folytatják a cseréket és az

90

Orosz Föderáció Külügyminisztériuma, "Az Orosz Föderáció és a Kínai Népköztársaság
közös nyilatkozata a globális stratégiai stabilitásról", 2016b. június 26.

91

92

Orosz Föderáció Külügyminisztériuma, "Az Orosz Föderáció és a Kínai Népköztársaság

BRICS Információs Központ, "VII. BRICS-csúcstalálkozó: 2015-ös Ufai Nyilatkozat",
Toronto: Uni- versity of Toronto, 2015. július 9.

A kínai-orosz kapcsolatok változásának leírása és magyarázata 2007-2017 között
135

átfogó,
"93 Hasonlóképpen Oroszország 2015-ös nemzetbiztonsági stratégiája
is kiemeli a Kínával való kapcsolatot: "Az Orosz Föderáció átfogó
Kínai Népköztársasággal, a globális és regionális stabilitás
94
fenntartásának kulc
2014-ben a két nemzet létrehozta a Kína-Oroszország Északkeleta regionális kérdésekkel kapcsolatos biztonságpolitika koordinálására,
például az amerikai THAAD Délkapcsolatban. 95 2017 júniusában az országok új tervet írtak alá a 2017
és 2020
A kínai védelmi
jelezte,
hogy a
nyilvános fórumokon:
Az útiterv a 2017általános tervét tartalmazza. Ez a maga

fenyegetésekkel és kihívásokkal való szembenézést, valamint a
lépésben a két fél konkrét tervet fog kidolgozni a katonai
96

Oroszország a 2014és Kashin magyarázza: "A
válaszként a Pekinghez való közeledés stratégiájának részévé vált.

93

Államtanács Információs Hivatala (SCIO), Kína katonai stratégiája, Peking, 2015. május,
VI. szakasz.

94

Oroszország elnöke, "Az Orosz Föderáció nemzetbiztonsági stratégiája", 2015. december
31., 93. szakasz.
95

Korolev, 2018a, 7. o.

96

DD Wu, "China and Russia Sign Military Cooperation Roadmap," The Diplomat, 2017.
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a Nyugattal. "97 Oroszország megváltozott döntésének magyarázatai
jobb általános kapcsolatok szükségessége miatt volt hajlandó a
versennyel és a technológiai kompromisszumokkal kapcsolatos
fenntartások ellenére. 98 Mások azt állítják, hogy Oroszország a
gazdasági logika miatt gondolta át a döntést. Kína elkerülhetetlenül
ág
számára jobb volt, ha most profitál az eladásokból. Oroszország azt is
remélhette, hogy hozzáférhet a kínai technológiához, ellensúlyozva a
nyugati szankciók okozta veszteségeket. 99
arra a következtetésre jutottak, hogy egyes területeken (például a
-k]) Kína fegyverei technológiailag
100
felülmúlták az oroszokat.
célzottabbak, mint a múltban, és olyan területekre összpontosítanak,
ahol továbbra is nehézségei vannak, például a csúcstechnológiájú
rendszerek - köztük a negyedik és ötödik generációs vadászgépek,
SAM-ek és tengeralattjárók fonto
terén. Oroszország különösen az S-400 (SA-21) légvédelmi
-35S (Flanker-E)
többcélú vadászgépet adott el a PLA számára. Emellett újranyitott egy
meghiúsult üzletet szállítóvonatkozóan, és megállapodott katonai helikopterek közös
Oroszországnak, beleértve a Type 054A típusú fregattot. 101
A gyakorlatok szá
a kombinált vagy kétoldalú gyakorlatok átlagos száma megközelítette
az évi három darabot, és ezzel párhuzamosan az egyes gyakorlatok
gyakorlatot gyakran Kína és Oroszország távolkeleti tengeri területeken hajtják végre, a két
97

Gabuev és Kashin, 2017, 13. o.

98 Koroljov,

2018a, 10. o.

99
100

Gabuev és Kashin, 2017, 20. o.
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-orosz katonai kapcsolatok: in Ellings and Sutter, 2018,
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2015-ben a Földközi-tengeren, 2017-ben pedig a Balti-tengeren
végeztek tevékenységet. Ezek a gyakorlatok egyre na
képességeit és kapacitásait, valamint Oroszország és Kína kölcsönös
érdekét a tengeri hatalom demonstrálásában. 102 A 2016. májusi
Aerospace Security 2016zág és Kína közös
rakétavédelmi gyakorlatokat kezdett végrehajtani, ami a légi és
103

vett részt az egyik oroszországi éves stratégiai gyakorlaton, ami az
Kína bevonása a 2018-as Vosztok
("Kelet") gyakorlatba az orosz hadsereg bizalmának új szintjét jelezte.
104

de folyamatos növekedést mutat. Egy, az Egyesült Államok és az
Egyesült Államok közöttiKína Gazdasági és Biztonsági Felülvizsgálati
Bizottságának jelentése
rosz és
ország
1989-es normalizálása óta. "105 A kétoldalú találkozók mellett a kínai és
multinacionális biztonsági fórumokon, például a Xiangshan
Fórumon, az ASEAN védelmi miniszterek találkozóján és a ShangriLa Párbeszédben. 106
Gazdasági kapcsolat

A 2012-20
orosz szempontból)
két ország gazdasági pályája tovább távolodott egymástól, de politikai
pályájuk közeledni látszott egymáshoz. Oroszország kilábalt a globális

102 Muraviev,
103 Meick,
104 "PLA

2014, pp. 177-78.

2017, pp. 11-12.

and Russian Forces to Stage Massive War Games," Asia Times, 2018. augusztus 21.

105 Meick,

2017, p. 18.

106 Meick,

2017, p. 18.
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2014-ben az olajárak összeomlása és a Krím agresszív elfoglalását és a
keletokozta kihívásoknak. Kína ezzel szemben továbbra is gyorsan
növekedett, bár lassabban, mint korábban. Ezt a növekedést egyre
inkább az adósság táplálta, és Kína lassan, vagy egyáltalán nem lépett
fel, hogy gazdaságát az export- és gyártásvezérelt gazdaságból
innovációazzal zárult, hogy az új amerikai kormányzat hivatalba lépett, amely
Kínát gazdasági és geopolitikai versenytársnak tekintette, akivel
szembe kell szállni.
2007 és 2012 között az átlagos növekedés mindkét országban
továbbra
is gyors ütemben növekedett (ha valamivel kevésbé gyorsan is, mint
korábban), az orosz gazdaság viszont megtorpant. A kínai gazdaság
2017korabeli átlagot, míg az orosz gazdaság 2017-ben 12,2 billió dollárral
1,6 billió dollár 2017-

alatt van.

különbséggel.
A kereskedelem növekedése folytatta azt a tendenciát, hogy Kína
fontosabbá vált Oroszország számára, mint fordítva. 107 A teljes
árukereskedelem növekedése lelassult, és 2015 és 2017 között minden
évben alacsonyabb volt, mint 2012 és 2014 között. Ebben az
expor
exportcélpontként valamivel kevésbé volt fontos.
árukereskedelemben. Az ásványi anyagok és üzemanyagok orosz
exportja 2012 és 2017 között átlagosan a Kínába irányuló összes orosz
százalékával. Ennek ellenére Oroszország továbbra is veszített
részesedését Kínában. Az Oroszországból származó ásványi anyagok és

százalékkal.
folyamatosan
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a kínai Oroszországba irányuló export legnagyobb egyedi kategóriája,
éves átlagban az Oroszországba irányuló kínai export 37 százalékát
exportja valamivel az Oroszországba irányuló összes kínai export 95
A szolgáltatások kereskedelme továbbra is elhalványult az
árukereskedelemhez képest, de Kína valamivel fontosabbá vált
Oroszország számára a szolgáltatások terén. 108 Az ágazati pillanatképhez
részletes orosz kétoldalú adatokat közlünk 2016-ra vonatkozóan.109 A
Kínába irányuló orosz szolgáltatásexport az összes orosz
szolgáltatásexport 3,9 százalékát tette ki abban az évben, de ismét az
utazás és a transzport dominált. A szállítási export - a Kína által
szállításáért fizetett pénz - az összes szolgáltatásexport 54 százalékát
tette ki, az utazás pedig 28 százalékát. A Kínából származó orosz
szolgáltatásimport 44 százalékát az utazás tette ki. A szolgáltatások
kereskedelme azonban kezdett némileg kifinomultabbá válni:
Oroszország Kínából származó szolgáltatásimportjának 16 százaléka a
pénzügyi szolgáltatások, további 7 százaléka pedig a távközlés, a
számítógépes szolgáltatások és az információs szolgáltatások ágazatába
tartozott.
A 2012kölcsönhatások az általános mennyiségi mutatók szerint szerények
maradtak. Bár az országok több dimenzióban is közeledtek
egymáshoz, a közvetlen befektetések nem tartoztak ezek közé, bár az
tranzakciók történtek, ami arra utal, hogy a
kapcsolat átalakuláson mehetett keresztül. Kína a szankciókat
110

alapon (az összesített adatokat tartalmazó hivatalos forrásokhoz képest
alternatív adatforrás) az Oroszországba irányuló kínai befektetések a
111

Mint korábban, a 18,6 milliárd dollár túlnyomó többsége
ás-beruházásokba ment, 10,6 milliárd dollár az energia- és

108

A 2012 és 2016 közötti adatokat mutatjuk be, mivel a 2017-es orosz adatok 2018
szeptemberéig nem álltak rendelkezésre.
109

Central Bank of the Russian Federation, External Trade in Services of the Russian Federation 2016, Moszkva, 2017.
110

Kashin, 2018.

111

Olló, 2018.
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1,9 milliárd dollár a fémekre megy. A 28 tranzakcióból nyolc volt 1
milliárd dollárnál nagyobb, és ezek közül hét az energiaiparban
Oroszország részesedése a kínai

mindegyike a
-je a globális
GDP mintegy 2 százalékát tette ki, így Kína a beruházások
Összehasonlításképpen, az Egyesült Államok oroszországi FDI13,9 milliárd dollár, ami a világ
amerikai közvetlen
112
külföldi befektetésének körülbelül 0,3 százaléka.
Ázsia és Kína
-es szankciók által felgyorsult.113 Ahogy az
orosz elitek Moszkva Pekinggel való kapcsolataira kezdtek
összpontosítani, új, magasabb prioritást adtak Oroszország TávolKeletének fejlesztésének is, igyekezvén ellensúlyozni a nyugati torzítást
a hazai gazdasági tájképben. Valóban, a keleti forduló kül- és
belpolitikai dimenziója szorosan összefügg, és ez utóbbit számos
szág számára az
"Oroszország ázsiai-csendes-óceáni hatalommá válása" felé.114
Ugyanakkor hallgatólagosan elismerik, hogy Moszkva nem válhat
valódi ázsiai-csendes-óceáni hatalommá, és el kell fogadnia Kína
115

elmagyarázza: "Moszkva [kezdetben]
ambivalens volt Peking közép-ázsiai terjeszkedésével kapcsolatban, és
nem fogadta el azonnal a kezdeményezést. 116 Tekintettel a középaggodalmaira - ami Oroszország befolyásának rovására megy -, sokan
azt várták, hogy Oroszország ellenáll Kína azon kísérletének, hogy

112

U.S. Bureau of Economic Analysis, 2019.

113

Samuel Charap, John Drennan és Pierre Noël, "Oroszország és Kína: Survival, Vol. 59,
No. 1, 2017. február-március.
114

Barabanov és Bordachev, 2012, 55. o.; Trenin, 2015, 4. o.

115

Richard J. Ellings, "The Strategic Context of China-Russia Relations", in Ellings and
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elmélyíti befolyását Oroszország hátsó udvarában. 117 Így Oroszország
2015-ös döntését, miszerint felkarolja a BRI-t és az EEU-n keresztül
118 A
hozzáállása az Övez
Távol-Kelet kínai átvételével vagy a katonai-technológiai versennyel

eurázsiai kezdeményezései O
az EEU összpontosítottak, és amint azt fentebb említettük, Kína és
Oroszország megállapodott abban, hogy összehangolják ezeket a
tevékenységeket. 119 A többi BRICS-taggal együtt Kína és Oroszország
2014 júliusában megállapodott egy Új Fejlesztési Bank
létrehozásáról.120
Oroszország megtudta, hogy
az "OBOR" [azaz a BRI] márkanév hozzáadása egy projekthez
, és ... a
nyereséges projekteket kereste. Például a Nyugat-Kína és Európa
közötti közlekedési összeköttetést az EEU-államokon keresztül
támogató 40 projekt közül Peking egyetlen projektbe sem volt
hajlandó befektetni, fenntarthatatlan pénzügyi modellekre és
bizonytalan megtérülési kilátásokra hivatkozva. 121

117 Gabuev,

2015a, 4. o.

118

Alexander Gabuev, "Övezet és út hová?" Oroszország a globális ügyekben, 2017. december
11c.

119

International Crisis Group, Az Eurázsiai Gazdasági Unió: Europe and Central Asia
Report No. 240, Brüsszel, 2016. július 20. A 2015-ös megállapodásról lásd Alexander
Gabuev, "Eurázsiai Selyemút Unió: Egy orosz-kínai konszenzus felé?" The Diplomat, 2015b.
június 5. A 2017-es megállapodáshoz lásd: Kínai Népköztársaság Külügyminisztériuma, "A
Kínai Népköztársaság és az OroszFöderáció közös nyilatkozata az átfogó stratégiai partnerségi

120

Alonso Soto és Anthony Boadle, "BRICS Set Up Bank to Counter Western Hold on
Global Finances," Reuters, 2014. július 15.
121

Alexander Gabuev, "Kak Shelkovyy Put' stal rezinovym [Hogyan lett a Selyemút
gumivá]", Memory, 2018b. szeptember 4.
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Alexander Gabuev szerint,
[a]z ukrán válság kitörése után az orosz kormány azonnal
elkezdte felmérni a gazdasági következményeket. Egy sor
kiszúrták Oroszország három leggyengébb pontját: az európai
energiapiactól val

Arra a következtetésre jutottak, hogy ha a Nyugat szankciókat
vezet be, Oroszországnak nem lesz más választása, mint egyre
inkább alkalmazkodni Kínához - még akkor is, ha ez Moszkvát a
kapcsolat junior partnerévé teszi. "122.

A válság utáni újraértékelés
demográfiai expanzió" veszélye

eltúlzott

volt,

mivel

az

távol-keleti kínai munkamigránsok csak átmenetileg maradnak ott, és
a rubel 2014-es
sok migráns úgy döntött, hogy
hagyja az országot.
123

-es valutamunkások nincsenek jelen.124 Bár Kína továbbra is hagyományos
Oroszország a Távol-Keleten bevethetne,125

kínai érdek, hogy
-Kelete felett, a
szükség és a gazdasági indokok hiánya miatt újraértékelés szerint
nagyon alacsony. 126
122 Gabuev,
123

a

2015a, 3. o.

Gabuev és Kashin, 2017, 18. o.

124
125 Kashin,

2018, p.14.

126

8. o.; a kockázatok
elabo- rációjáról lásd Kashin, 2018, 7. o.; Alexander Gabuev és Maria Repnikova, "Why
Forecasts of a Chinese Takeover of the Russian Far East Are Just Dramatic Myth," South
China Morning Post, 2017. július 14.. Az biztos, hogy a szakért
közvetíti e fenyegetések érzékelt relmárcius.
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Amint fentebb említettük, Oroszország és Kína több nagy
projektben is összefogott, különösen a Novatek Jamal cseppfolyósított
földgázprojektjében az orosz sarkvidéken és a Power of Siberia
projektben, amely egy 55 milliárd dolláros projekt, amelyet 2019-ben
nyitnak meg, és amelynek célja, hogy Kelet-Szibériából Kínába
127 A
gázvezetéket gazdaságilag egy 2014. májusi elnöki csúcstalálkozón
tár
gázvásárlási és -eladási megállapodást írtak alá. 128
tárgyalások során, mivel más potenciális gázforrásokkal is rendelkezett,
erzifikálnia a nyugati
emelik ki a Power of Siberia megállapodás esetleges megkötését,
megjegyezve, hogy Kína kevesebbet fizet, mint a nyugati fogyasztók,
és hogy az üzlet nem biztos, hogy nyereséges lesz Oroszország
számára. 129 Egy elemzés szerint azonban a diszkontrátára és az
nyereségesebbé válik. 130 Az
projekt, bár drága, egy új régió gá
30 éves megállapodáson túl is
Az energiakapcsolat 2018.
január 1-jén (éppen a 2012tovább
szilárdult, amikor egy második orosz-kínai olajvezeték kezdte meg
-Szibéria-csendes-óceáni vezetékkel
párhuzamosan fut. 132 E többszörös megállapodások és a
csúcstalálkozók ellenére a kapcsolat továbbra is határozottan
133 Oroszország csak egy kis része
131

127

Henry Foy, "Russia's $55bn Pipeline Gamble on China's Demand for Natural Gas,"
Financial Times, 2018. április 2.
128

Charap, Drennan és Noël, 2017.

129

Stronski és Ng, 2018, 19. o.;
D.C. és Moszkva, 2018. március.
130

Charap, Drennan és Noël, 2017. 32. o.

131
132

Philip Glamann és Serene Cheong, "Russia Tightens Oil Grip with China's Second
Pipeline," Bloomberg News, 2018. január 1.
133
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Kína kereskedelme és beruházásai, és egyike a számos
nyersanyagszállítónak és a feldolgozott termékek vásárlóinak.
Továbbá, legalábbis 2017 végén, Oroszország csak kis mértékben
Oroszország azonban fogékonyabbá vált az ilyen befektetések iránt.
2015 februárjában Arkagyij Dvorkovics miniszterelnök-helyettes a
krasznojarci gazdasági fórumon kijelentette, hogy a kínai vállalatok
szívesen pályáznak az érzékeny
Több

134

szerint a kínai vállalkozók úgy találták, hogy orosz partnereik nem
lelkes tárgyalópartnerek és lomhák a tárgyalások követésében. Ez
különösen kiábrándító volt az energiaágazatban, ahol a szibériai
energiaforrások közelsége miatt Oroszország rendkívül vonzó partner
Kína számára. 135
A kapcsolat magyarázata

Amint a 4.4. táblázat mutatja, Kína és Oroszország kapcsolata az
-érzékelés és az ideológia változásai miatt
alakult. A két fél egyre világosabban megfogalmazta a
tartós partnerség létezését, a szorosabb közös munka számos
a beruházásokat (különösen a Power of Siberia projektet). Az
egymástól való félelem is csökkent, mivel Oroszország újraértékelte a
kínai agresszió kockázatát.
Kína és Oroszo
17,7 százalékra csökkent. Az Egyesült Államok az összesített hatalom
57,6 százalékával rendelkezett, ami
csökkent.

134
135

Gabuev, 2016b.
jus.
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4.4. táblázat
Kínai-orosz kapcsolatok, 2012-2017
Kapcsolat

Értékelés

Magyarázat

Általános

Együttműköd
és

A kapcsolat jelentősen javult, különösen
2014 után, amikor Oroszország újraértékelte
a Kína által jelentett fenyegetést. Az
országok a közös projektek szélesebb
körét fogalmazták meg, beleértve a
megnövekedett kínai befektetéseket is.

Politikai

Együttműköd
és

•

Kétoldal
ú
találkozó
k

•

Putyin és Hszi szoros kapcsolata;
Oroszország "Ázsia felé fordulás"
felgyorsítása.

•

Multilaterális
szervezetek

•

Koordináció az ENSZ-ben, orosz
támogatás a kínai BRI-hez

•

Régiók

•

A kínai gazdasági dominancia orosz
elfogadása Közép-Ázsiában;
együttműködés Észak-Koreával
kapcsolatban.

Katonai

Együttműköd
és

•

Megállapodások
és nyilatkozatok

•

Stratégiai dokumentumokban
szereplő nyilatkozatok

•

Katonai technikai
együttműködés

•

Jelentős bővítés 2014 után

•

Gyakorlatok

•

Évente átlagosan 3;
Oroszország a Vosztok 2018ban Kínát is magában
foglalja.

•

Katonai- akatonai
kötelezettségválla
lások

•

A magas szintű interakciók
megugrása

Gazdasági

Együttműköd
és

•

Kereskedelem

•

Folyamatos
növekedés;
Kína
továbbra is sokkal fontosabb
Oroszország
számára,
mint
Oroszország Kína számára.

•

Befektetés

•

Növekedés, kínai befektetések az
orosz energiaprojektekben

•

Projektek

•

Power of Siberia gázvezeték
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A két ország közötti fenyegetettségérzet továbbra is alacsony
maradt. A kínai kapcsolatok 2014-es oroszországi újraértékelése azt
mzést
végzett a lehetséges mellékhatásokról. Ennek eredményeképpen
felemelkedése jelent Oroszország számára", ami viszont
megkönnyítette a fent említett fegyvereladásokat és egyéb
seket Kínával. 136 Mivel Moszkva nem látott komolyabb
biztonsági problémákatvagy nézeteltéréseket Kínával, nem voltak fenntartásai
a Pekinggel való szorosabb politikai és katonai kapcsolat folytatásával
kapcsolatban. 137 Eközben, bár Peking továbbra is fenntartani kívánta
a politikai és katonai kapcsolatokat Moszkvával, óvakodott a mögöttes
súrlódásoktól, például a közép-ázsiai
fegyvereladások miatt. 138
szakban az Egyesült Államok által jelentett
fenyegetés növekedett, különösen mivel Oroszország egyre inkább az
agresszív amerikai szándékok jeleit látta. A támadó képességek
egyensúlya, ha valami, akkor Kína és Oroszország javára tolódott el.
Kína haditengerészete, légiereje és stratégiai SAMOroszországhoz és az Egyesült Államokhoz képest, bár a mennyiségi
modernizációs
programokat hajtott végre, amelyek növelték képességeiket.
Oroszország például a régebbi SS-21 rövid hatótávolságú ballisztikus
komplexum kisebb darabszámára cserélte le. Hasonlóképpen, a PLA
haditengerészet felszíni harcjármüveinek száma nem változott a
- és hadihajóosztály
és

136

Alexander Gabuev, [@AlexGabuev], "A szankciók után a Kreml Pekinghez sietett

felemelkedése jelent Oroszország számára - éppen azok a mítoszok, amelyek Kissinger
gondolkodását vezérlik 5/", Twitter-bejegyzés, 2018a. július 27.
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Koroljov,
2018, 10. o.
138

Evan S. Medeiros és Michael S. Chase, "Chinese Perspectives on the Sino-Russian
Relationship", in Chase et al., 2017, pp. 10-12.

A kínai-orosz kapcsolatok változásának leírása és magyarázata 2007-2017 között
153

4.2. ábra
Összesített katonai képességek, 2012 és 2017

Egyesült
ÁllamokOroszország
Kína

2012
Stratégiai képességek
100%

A2/AD3: Színházi/taktikai ballisztikus
rakéták

80%

GPP1: 4./5. generációs taktikai repül gépek

60%

A2/AD2: Diesel tengeralattjárók

GPP2: Szállító repül gépek

40%
222000%
%
%
0%

GPP3: Nukleáris támadó
tengeralattjárók

A2/AD1: Stratégiai SAM-rendszerek

GPP7: Katonai
hajók

m holdakGPP4:Nagy felszíni harci

GPP6: Nagy

kétélt hajókGPP5:Repül gép-hordozók

2017
Stratégiai képességek
100%

A2/AD3: Színházi/taktikai ballisztikus
rakéták

80%

GPP1: 4./5. generációs taktikai repül gépek

60%

A2/AD2: Diesel tengeralattjárók

40%
222000%
%
%

GPP2: Szállító repül gépek

0%

A2/AD1: Stratégiai SAM-rendszerek

GPP7: Katonai
hajók
GPP6: Nagy

FORRÁSOK: IISS, 2012; IISS, 2017.

GPP3: Nukleáris támadó
tengeralattjárók

m holdakGPP4:Nagy felszíni harci

kétélt hajókGPP5:Repül gép-hordozók
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-as és 1980-as
években tervezett és vízre bocsátott hajók helyébe léptek. 139
Még katonai képességeik javulásával párhuzamosan is
Oroszország és Kína egyre konfrontatívabbnak érezte az Egyesült
Államok politikáját mindkét országgal szemben. 140 Oroszország komoly
különösen a
demokráciapárti tüntetések amerikai támogatása miatt. Ez a
fenyegetés magában foglalta a Putyin elleni 2011-2012-es Bolotnaja
tüntetések észlelt amerikai támogatását, az arab tavasz amerikai
Az ukrajnai Majdan-tüntetések amerikai támogatása. 141 Miután a
Majdan-forradalom 2014-ben
omból Viktor Janukovics
ukrán elnököt, Oroszország elfoglalta és annektálta a Krímet, és tetteit
nyugati fenyegetéssel indokolta. 142 A Krím orosz elfoglalására adott
amerikai és nyugati válaszlépés, a ballisztikus rakétaelhárító rendszerek
telepítése és m
fenyegetettségi percepcióját. 143 Kína számára az Egyesült Államok
ellenséges törekvésként értelmezték. 144 Bár korlátozott érdemi
változások történtek az állandó
Az Egyesült Államok katonai jelenléte a régióban, a szövetségesek és
partnerek - különösen Japán, Dél-Korea és a Fülöp-szigetek sek tovább növelik az
Egyesült Államok szándékaival kapcsolatos aggodalmakat. Végezetül
mindkét ország tudomásul vette az amerikai biztonsági és védelmi
stratégiai dokumentumok hangnemének megváltozását, amely a
nagyhatalmi verseny visszatérésére hivatkozik, és az olyan
koncepciókban, mint a légi-tengeri csata és a harmadik ellentételezési

139

Lásd IISS, The Military Balance, London: Routledge, 2018.

140

Korolev, 2018a, 8. o.

141

Fiona Hill és Clifford G. Gady, Putyin úr: Operatív a Kremlben, Washington, D.C.:
Brookings Institution Press, 2015, 262-263., 305-311. o.
142
143

Oroszország elnöke, "Az Orosz Föderáció elnökének beszéde", 2014. március 18.

Lásd Christopher S. Chivvis, Andrew Radin, Dara Massicot és Clint Reach, Strengthening Strategic Stability with Russia, Santa Monica, Kalifornia: RAND Corporation, PE-234-
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közeledett egymáshoz, a konvergencia 14/15-ös értékkel. A belföldi
a kormányzás terén Kínában és Oroszországban, mindkét ország a
domesztikált
elnöki székbe egy újabb ciklusra, valamint az a bejelentés, hogy Hszi
közelednek a konszolidált politikai hatalom irányába, ahol az
ellenzéknek alig van helye. Oroszország és Kína továbbra is
eg
hogy ezeknek a fórumoknak tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi
jogot és normákat, ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk az állami
önrendelkezést. Kína támogatta Oroszország álláspontját, amely
ellenezte a nyugati beavatkozást Szíriában az oroszok által támogatott
Aszadválasznak tekintette az USA és a Nyugat azon törekvéseire, hogy
instabilitás és színes forradalmak révén kiterjesszék befolyási
területeiket. 145
ország közeledését ezen a területen a
orosz-amerikai kapcsolatok éles romlása miatt Oroszország aktívabban
próbálta aláásni a fennálló rendet, míg a kínai elégedetlenség
nem jóindulatú). Ami a nemzetközi gazdasági rendet illeti, míg Kína
továbbra is részt vett a nemzetközi gazdasági intézményekben és
támogatta szerepét, Oroszország kritikusabbá vált, de inkább
reformokat akart, mint a rend lebontását. A de facto ideológiai
getések
során hangsúlyozta, hogy Peking nem osztja Moszkvával a
következe
hivatalosan ragaszkodik ahhoz, hogy független nagyhatalom a saját
nézeteivel, mivel Kína formálisan sem ideológiailag, sem katonailag
nem igazodik vagy szövetkezik más országgal. 146

145

Alexander Lukin,
Forum, 2015. augusztus 18.
146

-Eurázsia", Asan
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gazdasági kapcsolatok kialakítására. A kapcsolat azonban nem
gazdasági okokból, hanem a politikai változások miatt javult. Kína
gazdasági hatalomként való teljes felemelkedése, valamint Oroszország
rak
következtében meggyengült gazdasági pozíciója arra késztette
Oroszországot, hogy szorosabb gazdasági kapcsolatokra törekedjen
Kínával. A két állam politikai és stratégiai érdekeinek összehangolása
enyhítette Oroszország ellenállását a gazdaságpolitikai megközelítések
mérséklésével szemben, mint például a kínai befektetések
Oroszországban és a csúcstechnológiájú fegyverek újbóli értékesítése,
kereskedelmi partnerre és Kína domináns pozíciója határozta meg a
kapcsolatuk ezen aspektusában. Kína döntései, mint például a
szibériai Power of Siberia-ba való beruházás, azt a politikai kényszert
tükrözték, hogy Kína támogassa Oroszországot, de nem jelentették az
oroszországi beruházások általános gazdasági kilátásainak átértékelését.
kapcsolatban továbbra is fennállnak aggodalmak, Moszkva
aggodalma, hogy Peking gazdaságilag vagy más módon dominálni
fogja,
ez képest, amelyet
-re a Kína által jelentett
"két kockázattal" kapcsolatos korábbi aggodalmak - az orosz TávolKelet kínai demográfiai vagy katonai átvételének veszélye és az orosz
katonai technológia kínai másolása - túlzónak vagy már nem
fontosnak bizonyultak. 147 Bár a kínai "gyanakvás" Oroszországgal
szemben továbbra is fennáll,148 egy volt kínai diplomata megjegyezte,
hogy "[a]z a tény, hogy mi [Oroszország és Kína] [most] barátok
149.
lehetünk, és már nem félünk e

147

Gabuev és Kashin, 2017, 18. o.

148

Cao Jianfeng, "'Xijiaozhilu jingjidai' he Ouzhou jingji lianmeng duijiexiade Zhong-E
guanxi [Kínai-orosz kapcsolatok a 'Selyemút gazdasági övének' és az Eurázsiai Gazdasági
Uniónak a dokkolása után]," Kortárs Világ és Szocializmus, 4. szám, 2017.
149

"Kína és Oroszország: The Economist, 2017. július 29., 36. oldal.
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Következtetés
2007 és 2017 között a kínaiA legfontosabb fordulópont 2014-ben következett be, amikor az
ukrajnai rendszerváltás amerikai támogatása és a Krím annektálását
szorosabb kapcsolatra törekedjen Kínával. Bár Oroszország már 2014
el
amerikai intézkedések katalizálták az orosz politikát, és sokkal
közelebb hozták egymáshoz Kínát és Oroszországot.
A közös ideológia a 2000-es években közös kínai-orosz politikai
nyilatkozatokhoz vezetett, amelyekben kifejezték az amerikai
egyoldalúsággal szembeni csalódottságukat, és hozzájárultak a kínaiorosz
kapcsolatok
szorosabbá
válásához.
A
gazdasági
komplementaritás
való gazdagsága, szintén növelte a kereskedelmi interakciókat.
ösztönözze a nagyobb kínai befektetési tevékenységet Oroszországban.
Kína még e befektetések mellett sem tekintette
a gyenge jogállamiság miatt. Az oroszországi kínai befektetések
továbbra is nagyon kis részét képezték Peking teljes kereskedelmi és
befektetési tevékenységének. Ez azonban várható volt, mivel a Kínai
Népköztársaság teljes kereskedelmi volumene nagy, és a kifelé
hatalmi politika és az Egyesült Államok által érzékelt nagyobb
irányították.

A kínai-orosz kapcsolatok változásának leírása és magyarázata 2007-2017 között
159

ÖTÖDIK FEJEZET

Következtetés

Kína és Oroszország hosszú múltra
elmúlt 70 évben kapcsolatuk az államközi kapcsolatokteljes skáláját felölelte,
a konfliktustól a szövetségig. Miután az 1980-as évek közepe óta
lassan javultak kapcsolataik, Kína és Oroszország 2014 óta sokkal
közelebb került egymáshoz. Tekintettel az ezen országok és az
Egyesült Államok közötti versenykapcsolatra, Kína és Oroszország
szorosabb kapcsolatai aggasztóak az amerikai döntéshozók számára.
Ez a tanulmány részletesen bemutatta a kínai-orosz kapcsolat
politikai, katonai
megpróbálta megérteni, hogy mi magyarázza a kapcsolat változásait.
ottunk, amelyek a legjobb magyarázatot
adják a megfigyelt kapcsolatokra
különösen
Államokhoz képest, valamint az Egyesült Államok olyan intézkedései,
amelyek növelik az Egyesült Államok által Kínával és Oroszországgal
szemben érzékelt fenyegetést. Elemzésünk a két állam közötti
szorosabb kapcsolatok több korlátját is jelzi, beleértve mind Kína,
mind Oroszország azon törekvését, hogy jó kapcsolatokat tartson fenn
más országokkal, és azt, hogy nem kívánnak konfliktusba keveredni
vagy költségeket fizetni egymás nevében.
Arra számítunk, hogy a kínai-orosz kapcsolatok az
1 Az

a függetlenség iránti vágy és az elt
majd, hogy
1

Ez összhangban van a kínai-orosz kapcsolatokról szóló másik nagy tanulmány
megállapításaival. Lásd Ellings és Sutter, 2018.
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Kína és Oroszország, hogy elkerüljék a szorosabb
szembe az Egyesült Államokkal. Ugyanakkor az USA politikája sem
yik országnak az
USA agresszív szándékaival kapcsolatos aggodalmait eloszlatná. Az
Egyesült Államoknak sem kellene feltétlenül megváltoztatnia
politikáját a kínai vagy az orosz érdekeknek engedelmeskedve, mivel
más prioritások forognak kockán. Például Oroszország Kínához való
amerikai szankciók. Ugyanakkor a szankciók fenntartása szolgálhatja
országaiban folyó orosz befolyásolási tevékenységekre és
provokációkra.
Elemzésünk tehát azt sugallja, hogy az Egyesült Államoknak
nem sok mindent tud vagy kellene tennie a kínai-orosz kapcsolatok
általános pályájának megváltoztatására, tekintettel az Egyesült
Államok jelenlegi általános politikai prioritásaira, különösen az
Oroszországgal szembeni politikára. Bár az amerikai kormány nem
tudja könnyen megváltoztatni a kínai-orosz kapcsolatok általános
különösen, ha jobban ismeri a kínai-orosz kapcsolatok alakulását.
arról, hogy mely

magyarázzák legjobban a kínai-orosz

arra vonatkozóan, hogyan alakulhat a kínai-orosz kapcsolat a
-tíz évben. Az utolsó fejezetben értékeljük elemzésünk
következményeit az amerikai nemzetbiztonságra és az amerikai
hadseregre nézve.
Annak elemzése, hogy mely tényezők játszottak szerepet
az idő múlásával
Elemzésünk azt mutatja, hogy a kínai-orosz kapcsolatok
középpontjában következetesen a hatalmi politika és az Egyesült
legjobban a kínai-orosz kapcsolatokat. A hatalom és a fenyegetés

megnövekedett fenyegetés arra ösztönözte Oroszországot, hogy
további eg
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5.1. táblázat
A kínai-orosz kapcsolatok befolyásoló tényezői, 1950-1990-es évek
1950s
Kapcsolat

Legjobb
magyarázat

Miért?

Egyéb fontos
tényezők

Együttműködés:
Kínai-szovjet
szövetség
Ideológia és
hatalom

Közös kommunista
ideológia, kínai
gyengeség

1960s
Konfrontáció és
konfliktus: Szovjetkínai szakadás

1970s
Konfrontáció és
számítás:
háromoldalú
diplomácia

1980s
Együttműködés

1990s
Együttműködés

Ideológia és hatalom Ideológia és hatalom Teljesítmény

Power; később, az
amerikai
fenyegetés
kezdete.

A növekvő kínai
hatalom megkönnyíti
a kínai szakítást
Oroszországgal

Kínai-szovjet
verseny a
kommunista
blokkért

A szovjet
gyengeség
normalizációs
vágyat szül

Oroszország
nagyon
gyenge,
Az 1990-es évek
közepére/végére
az
amerikai
fenyegetés
reálisabbnak
tűnik.

Hruscsov/Mao
nézeteltérés

Az USA törekszik a
jó kapcsolatokra a
szovjetekkel és a
kínaiakkal

A szovjet belpolitikai
problémák
Gorbacsovot
megbékélésre
késztetik
Kö
ve
tk
ez
te
tés
14
5
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5.2. táblázat
A kínai-orosz kapcsolatok befolyásoló tényezői, 1997-2017
1997-2002

2002-2007

2007-2012

2012-2017

Kapcsolat

Számítás

Együttműködés

Együttműködés

Együttműködés

Politikai

Együttműködés

Együttműködés

Együttműködés

Együttműködés

Katonai

Számítás

Együttműködés

Számítás

Együttműködés

Gazdasági

Számítás

Együttműködés

Együttműködés

Együttműködés

Legjobb
Teljesítmény és
magyarázato fenyegetés
k

Teljesítmény és
fenyegetés

Teljesítmény és
fenyegetés

Teljesítmény és
fenyegetés

Miért?

Kína és
Oroszország
fenyegetést
érzékel az
Egyesült
Államok
részéről, de a
fenyegetés
mérséklődik
az amerikai
túlterjeszkedés
miatt.

Kína és
Oroszország
egyre nagyobb
hatalommal és
gazdagsággal
rendelkezik az
Egyesült
Államokhoz
képest, és egyre
élesebb
fenyegetést
érez.

Az Oroszországot
fenyegető
amerikai
fenyegetés
drámai
növekedése orosz
pivotot
eredményez;
Peking Moszkva
felé tolódik; az
Egyesült
Államokhoz
képest növekvő
együttes erő.

Kína és
Oroszország
fenyegetést
érzékel az
Egyesült Államok
részéről, de a
fenyegetés
diffúz; Kína és
Oroszország
együttesen túl
gyenge ahhoz,
hogy egyensúlyt
teremtsen.

Az 1950-es és 1970-es évek között az ideológia
szerepet
játszott a Kína és Oroszország közötti szövetség kialakulásában és az
-szovjet szakadásban. Az 1980-as évek óta az ideológia
mint a kínai és orosz politika nyilvánvaló motivációja visszaszorult.
Amint azt a harmadik és negyedik fejezetben kifejtettük, Kína és
Oroszország még mindig sok tekintetben osztja a belpolitikával és a
nemzetközi renddel kapcsolatos nézeteket; különösen abban
osztoznak, hogy az amerikai dominancia problematikus. Ezek a közös
hogy a jelenkorban az ideológia inkább tükrözi a hatalmat és a
fenyegetettséget, minthogy önálló ok-okozati hatással bírna. Az
Kína és Oroszország jelenlegi nagyhatalmi ideológiái szorosabban
illeszkednek a hatalom és a fenyegetés változókhoz, mint az 1950-es
évek közös kommunista ideológiája.
különösen
fontosnak a Kína és Oroszország közötti általános kapcsolat
meghatározásában, bár a kereskedelmi és befektetési kapcsolatokegyes elemeit
magyarázzák

Következtetés
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-ellátottságuk vizsgálatával próbáltuk mérni.
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A megfigyelt komplementaritások megmagyarázzák, hogy mivel
földgáz és fegyverek
feldolgozott terméket tartalmazott. Összességében azt találtuk, hogy a
Kína és Oroszország közötti kereskedelem Kína teljes
világkereskedelemhez viszonyítva ingadozott, de Oroszország nem
volt aránytalanul fontos kereskedelmi partner Kína számára, a
közelségük ellenére sem. Még 2014 után is, annak ellenére, hogy Kína
számára politikai kényszer volt arra, hogy többet fektessen be
Oroszországban, többek között a Power of Siberia projekt révén, az
oroszországi beruházások továbbra is csak kis részét tették ki a teljes
különösebben vonzó gazdasági partner, tekintettel problémás intézményi
struktúrájára és a kívánt kínai importtermékek olcsóbb gyártóinak
létezésére. Ezért, bár a gazdasági kapcsolat része volt az átfogó
kapcsolatnak, nem ez határozta meg az átfogó kapcsolatot.
-es évek végén a Hruscsov és Mao
közötti rossz kapcsolat alá- süllyesztette a kínai-szovjet kapcsolatokat,
míg a Putyin és Hszi lelki társak közötti jó kapcsolatot gyakran
azonosítják Kína és Oroszország jelenlegi jó kapcsolatainak pozitív
-es évek végén és
fenyegetés érzékelése pcsolatokkal.
említhetjük a Szovjetunió 1991-es végéhez hozzájáruló gazdasági
összeomlást, a Kínában 1989-ben az uralkodó rendszer elleni
tüntetéseket és a 2011-2012-es putyinellenes tüntetéseket a
Bolotnayában. Kínai
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és az orosz külpolitika párhuzamosan változott, mivel mindegyik
- tesztek és
az
elméletre gyakorolt hatásukat tekintve. A belpolitikai instabilitás néha
a globális hatalmi trendek változását tükrözte, mint például a
avargások
pekingi és moszkvai felfogást, miszerint az Egyesült Államok bátorítja
a belpolitikai zavargásokat, és ezért fenyegetést jelent.
A vezetés és a belpolitikai nyugtalanság lehetséges szerepe a
hatalom és a fenyegetés hatásainak közvetítésében rávilágít az oksági
következtetés általános kihívására a kínai-orosz kapcsolat
magyarázatában. A hatalom, a fenyegetés, az ideológia és a gazdasági
k egymással, különösen
több okkínai-orosz kapcsolatokban bekövetkezett változásokra. Mindazonáltal
magyarázó értékkel bír.
Az együttműködés jövőbeli forgatókönyvei és lehetséges
hatásai az alábbiakra
Amerikai érdekek
Oroszország

kapcsolatának

lehetséges

alakulására vonatkozó
a jelenlegi tendenciákból

kiindulva a politikai, ka
-tíz évben. A forgatókönyvek második
csoportja kétféleképpen feltételezi, hogy Kína és Oroszország viszonya
romolhat, vagy a kapcsolatok lassulása, vagy a két ország közötti
lehetséges katonai konfrontáció révén. A forgatókönyvek harmadik
csoportja a szorosabb kínaiakár egy észak-koreai válságban való szorosabb regionális
- egy lehetséges
szövetség révén. A második és a harmadik forgatókönyveket nem
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következik be. Mégis érdemes megfontolni, hogy mi lenne
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bekövetkezéséhez szükséges változások, valamint e nagy hatású
események következményei.
Ezek a forgatókönyvek arra a fenti megfigyelésünkre
támaszkodnak, hogy Kína és Oroszország kapcsolatának alakulását a
jelenkorban leginkább a két ország relatív ereje és az Egyesült Államok
által érzékelt fenyegetés határozza meg. Az biztos, hogy ez a két
szintek
egyéb megfigyeléseire, valamint a kínai és orosz nézetekre is
támaszkodunk (a B. és C. függelékben ismertetve). Ezek a nézetek bár bizonytalanok - betekintést nyújtanak abba, hogy Kína és
Kína és Oroszország jövőbeli kapcsolatai a jelenlegi tendenciák
szerint

Feltételezve, hogy az aggregált hatalom és az amerikai politika
jelenlegi tendenciái folytatódnak, arra számítunk, hogy Kína és
jegyében fog alakulni. Ez minden bizonnyal az orosz és
timista a
Moszkvaajelenlegi tendenciák
folytatódását ellenzi (B. függelék). Eközben a
kínai-orosz
kapcsolatokat "stabilnak" vagy "viszonylag stabilnak" jellemzik, és úgy
vélik, hogy ez az állapot
[Aki Washingtonban azt hiszi, hogy az Egyesült Államok
Oroszországot bábuként használhatja a Kínával való
konfrontációban, az súlyosan téved.
Bármilyen kihívást is
jelentsen Kína Oroszország számára.
nem jelent egzisztenciális fenyegetést, ellentétben a Nyugat által
jelentett fenyegetéssel.
Oroszország ezért soha nem fog az Egyesült Államokkal
szövetkezni Kína ellen. 2

Az összesített világhatalomra vonatkozó
meg. Az 5.1. és 5.2. ábrán,
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2

Alexander Lukin, "A Russian Perspective on the Sino-Russian Rapprochement", Asia
Policy, Vol. 13, No. 1, January 2018c, pp. 24-25.
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5.1. ábra
Gazdasági kapacitás el rejelzés 2023-ig (IMF adatok)
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FORRÁSOK: IMF, ENSZ (népességi adatok).
MEGJEGYZÉS: A gazdasági kapacitás kiszámítása a GDP és az egy f re jutó GDP szorzataként történik,
az ENSZ közepes el rejelzése alapján.

5.2. ábra
Gazdasági kapacitás el rejelzés 2060-ig (OECD-adatok)
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FORRÁSOK: Gazdasági Együttm ködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), ENSZ (népességi adatok).
MEGJEGYZÉS: A gazdasági kapacitás kiszámítása a GDP és az egy f re jutó GDP szorzataként történik,
az ENSZ közepes el rejelzése alapján.
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egyiket 2023-ig az IMF adatai alapján, a másikat pedig 2060-ig az
Egyesült Államok összesített hatalmának 2022-

rejelzését

összhatalom várható növekedése, valamint az orosz és az orosz
Amerikai hatalom. A kínai növekedés nagyrészt a kínai technológiai
kíséreljük meg katonaiés technológiai mutatóinkat 2022 utánra vetíteni,
azonban arra számítunk, hogy Kína gazdasági kapacitása 2030 után
ogy az USA addigra megmaradó
-elmélet
azt várja, hogy Oroszország és Kína egyre szorosabbá váló
5.3. ábra
Összesített teljesítmény el rejelzés 2022-ig
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FORRÁSOK: IMF, IISS, ENSZ (a népességi adatokhoz).
MEGJEGYZÉS: A gazdasági kapacitás az 5.1. ábrán szerepl IMF-el rejelzéseket használja; a katonai és
technológiai kapacitás az A. függelékben szerepl lineáris el rejelzések.
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kapcsolat, mivel összhatalmuk 2022-ig tovább közelít az Egyesült
Államokhoz. Ahogy Kína hatalma növekszik, úgy várjuk, hogy
nagyobb befolyást gyakorol majd külföldön. De bizonytalan, hogy
Kína hatalma mikor fogja meghaladni az Egyesült Államokét, és
ekkor csökkenhet Kína ösztönzése arra, hogy szorosabb kapcsolatot
építsen ki Oroszországgal az Egyesült Államok ellensúlyozására.
Az Egyesült Államok által Kínával és Oroszországgal szemben
továbbra is lassan javulni fognak, az orosz kiadások a GDP körülbelül
-2 százalékos
ekbe,
valamint a parancsnokság, irányítás, kommunikáció, számítógépek,
hírszerzés, megfigyelés és felderítés (C4ISR) terén végrehajtott
beruházások, amelyek háború esetén Oroszországnak nagyobb
képességet adnak a NATO-országok megkárosítására, de nem
változtatják meg drámaian az európai katonai egyensúlyt, amelyet
3 Hasonlóképpen, a kínai
- és középtávon.
A kínai nemzetvédelmi intézmény Xi által elindított átfogó szervezeti
eredményezi, amely képes "informatizált korlátozott háborúkat" vívni
és megnyerni
misszilis, tengeri és stratégiai támogató komponensekre fordított
nagyobb figyelem
területén javuló képességek azt jelentik, hogy a PLA jobban felkészült
lesz a beavatkozás elleni (vagy A2/AD) stratégia végrehajtására. 4 Bár
az Egyesült
amerikai képességek miatt Kína és Oroszország - vagy érdekeik, illetve
vélt befolyási övezetük - továbbra is fenyegetettnek fogja érezni magát.
A kínai és orosz megítélés az USA agresszív szándékairól szintén
és az NSS Kínát és Oroszországot az Egyesült Államok "stratégiai
versenytársaiként" azonosítja. Az Egyesült Államok Oroszországgal
leg
3

Radin et al., 2019.

4

Scobell et al., 2018.
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bizonytalanságok
vannak. Donald Trump elnök a helsinki csúcstalálkozón igyekezett
javítani az amerikai-orosz
l az amerikai
kongresszus további szankciókat fontolgat, amelyek 2014-ben a kínaivoltak.5 Hasonlóképpen, az USA Kínával szembeni politikája
én. Az USA
vitatottabb. Washington és Peking brutális kereskedelmi háborút
Bár mindkét ország elismeri, hogy kollektív érdekeit jobban szolgálná
akadályokat gördít a kereskedelmi konfliktus megoldása elé. Ráadásul
a politikai és katonai kérdésekkel kombinált ökológiai kérdések
fogják aláhúzni. 6
Következésképpen a jelenlegi amerikai politikai tendenciák
és az orosz felfogást
az USA le
fog egymáshoz, legalábbis amíg Putyin és Hszi hivatalban marad, ami
Putyin esetében legalább 2024-ig, Hszi esetében pedig legalább 2023ig tart. 7 A gazdasági komplementaritás alapjául szolgáló
felszereltség lassan változik, amint azt fentebb említettük, de a kínai
keigényes orosz áruk - például a csúcstechnológiájú
fegyverek áruk - például a szórakoztató elektronikai cikkek - orosz importjának
némi növekedéséhez vezethet. Az Oroszországból Kínába irányuló
e
ha az öko5

Max Seddon és Henry Foy, "US Sanctions Proposals Shrugged Off in Russia," Financial Times, 2018. augusztus 3.; "Trump-Putin Summit Is Over. A fejvakarás? Not So Much,"
New York Times, 2018. július 16.

6

Jane Perlez, "Kína új amerikai ellenségeskedéssel szembesül. De készen áll-e a harcra?"
New York Times, 2018. szeptember 23.

7

Természetesen lehetséges -

-, hogy Hszi 2023 után is meghosszabbítja
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hivatali idejét Kín
Népköztársaság alkotmányának módosítását, hogy a leghatalmasabb államhatalmi tisztségek
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A politikai és katonai motivációk, amelyek jelenleg a kapcsolatokat
mozgatják, továbbra is fennmaradnak.
fennmaradnak. Oroszország számára a Kínával való szövetség
alááshatja kapcsolatait más ázsiai országokkal, köztük Indiával,
Vietnammal és Japánnal. Kína számára az Oroszország támogatása
iránti elkötelezettség károsíthatja kapcsolatait az Egyesült Államokkal,
ország sem hajlandó belekeveredni egymás konfliktusaiba, vagy
költségeket fizetni a másik érdekeinek támogatásáért, ellentétben a
NATO-szövetségesekkel.
E tendenciák alapján arra számítunk, hogy Kína és Oroszország
tovább javítja politikai és katonai kapcsolatait, miközben megmarad
csúcstalálkozó (amelyet a kínai Csingtaóban tartottak) szemléletes
példa. A csúcstalálkozó során Hszi kitüntetést adott át Putyinnak, és
8 Ugyanakkor
változás történt. A konkrétabb együtt
magában foglalhatná egymás parochiális regionális politikáinak
támogatását (például Oroszország ukrajnai vagy Kína dél-kínai-tengeri
tevékenységét), vagy munkamegosztás kialakítását bizonyos politikai
kérdésekben. A munkamegosztásra utaló jelek vannak: Kína átveszi a
vezetést Észak-Koreával kapcsolatban, Oroszország pedig ugyanezt
teszi Szíriával kapcsolatban, de ez a felállás gyengén kidolgozottnak
számára, hogy hatékon
azt is jelentené, hogy kockázatot kellene vállalni a másik nevében,
aggódik például a Középakkor is, ha továbbra is támogatja a kínai befektetéseket. 9 A
kockázatvállalási hajlandóság hiánya a másik nevében visszafoghatja a

8

Adam Withnall, "China's Xi Declares Putin His 'Best, Most Intimate Friend' as Russia
Looks to the East for Allies," Independent, 2018. június 8.
9

Oroszország az SCO-t "a kontinentális Eurázsia uralmára irányuló esetleges kínai
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kísérletekkel szembeni multilaterális fedezetként használhatja, még akkor is, ha ezt a konkrét
célt hallgatólagosan és hallgatólagosan fenntartják"; Withnall, 2018.
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a világ más régióiban folytatott politika koordinációját, vagy pedig a
nagyhatalmi interakciókban szokásosnak tekinth
A katonai kapcsolatok is javulni fognak, de továbbra is az
kapcsolatokat, ami jelenleg évi 20-30 konzultációhoz vezet, és ezek a
10

továbbra is eladja majd Kínának a csúcstechnológiai rendszereket,
például az S-400eti hajóépítés
11
területén. Kína részvétele a Vosztok 2018-ban jelezheti az orosz
ami további integrációhoz vezethet a két hadsereg között. A katonai
általános két évtizedes
terepgyakorlat, amelyen Kína és Oroszország részt vett, 2003-ban
gyakorlatok tartalma fokozatosan egyre tartalmasabbá vált. 12
A fent említett okok miatt azonban a szövetség továbbra is
azt jelenti, hogy a szövetség létrejöhet, de csak akkor, ha olyan
kölcsönös biztonsági fenyegetés merül fel, amely felülírja a korábbi
közvetlenebb fenyegetés. 13
véleményt fogalmaztak meg, bár sokkal visszafogottabban.
Ami a gazdasági kapcsolatokat illeti, a kínai és orosz
aránytalanul a más országokkal folytatott kínai kereskedelemhez
a Power of Siberia gázvezeték esetleges
megnyitásával.
10

14

Korolev, 2018a, 6. o.

11 Kashin,
12 Weitz,

2018, pp. 21-22.

2018.

13
14

Charles E. Ziegler, "Kína és Oroszország kapcsolatai az energia, a kereskedelem és a
pénzügyek terén: Ellings és Sutter, 2018.
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Oroszország marad, és további kisebb megállapodásokra is sor
kerülhet, de a nagyobb kereskedelmi vagy beruházási megállapodások
a kínai vezetés további politikai nyomásától függenek, ami nem

nagyobb beruházásokat eszközöljön Oroszországban. Az amerikai
politika nyomást gyakorolhat Kínára a megemelt vámok vagy az orosz
katonai felszerelések vásárlása miatt Kínával szemben alkalmazott
amerikai szankciók révén. 15 Ezek a nyomásgyakorlások nem
elkötelezettségét Oroszországgal szemben. Amerikai vámok esetén
Oroszország nem elég nagy piac ahhoz, hogy felszívja a kínai exportot,
és az orosz katonai felszereléseket importáló kínai vállalatok elleni
szankciók valószí
Lassulás vagy potenciális konfliktus a kínai-orosz kapcsolatokban

Bár a kínai-orosz kapcsolat jelenleg pozitív pályán van, ismét
járó forgatókönyvet fogalmazunk meg, és meghatározzuk azokat a
legkevésbé drámai változásokat, amelyek várhatóan ezeket a
kimeneteleket eredményeznék.
zág kevésbé intenzív interakciót
folytathatna, olyannyira, hogy a kapcsolatokat a mi léptékünkben
lehetne tekinteni. Ez a 2002-ig
Oroszország továbbra is rendszeresen találkozna és együtt dolgozna a
eredmény akkor lehetséges, ha a Nyugat felhagy az Oroszország elleni
szankciókkal, és tartósan pozitív kölcsönhatásra törekszik
Oroszországgal. A 2000-es évek elején Oroszország háttérbe szorította
az afganisztáni terrorizmus elleni küzdelemben, amint azt a harmadik
fejezetben említettük. A Nyugat határozott jelzése, hogy érdekelt az
Oroszországgal való jó kapcsolatokban, és hajlandó az orosz
kívánságokat kielégíteni, hasonlóan vezethet Oroszországhoz.
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Lásd például Andrew Desiderio, "U.S. Sanctions Chinese Company That Bought
Russian Military Equipment," Daily Beast, 2018. szeptember 20.
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hogy ismét Európa felé forduljon, ami már régóta nagyobb
külpolitikai prioritás.
Amint azt a B. függelékben
megjegyeztük, Alekszandr Lukin azt állítja, hogy "Oroszország Ázsia
ellenséges hozzáállására adott reakciójából fakad, nagyrészt
visszafordíthatatlan". Ezt a nézetet s
beszélgetés során megismételtük, az orosz külpolitikai diskurzus Ázsia
felé irányuló általánosabb tendenciájával kapcsolatos észrevételekkel
együtt. Az Ázsia felé való fordulás ellenére azonban az orosz
külpolitika, a keres
továbbra is a Nyugatra összpontosítanak. Oroszország nyugati
elfogadása, különösen, ha a nyugati jó szándéknak valamilyen
hogy újra összpontosítsa dip- lomatikus energiáit. Ebben a
forgatókönyvben Oroszország nem mondana le teljesen a Kínával való
interakcióiról: A rendszeres találkozók, a fegyvereladások és a csere
párbeszédek száma
csökkenne, és a Kínával való pozitív kapcsolat többé nem lenne az
egyetértés mutatkozott abban, hogy a kínaiMoszkva felhorzsolhatja, ha állandóan úgy érzi, hogy a kapcsolatban
junior partnerként kezelik. Washington megvizsgálhatná, hogyan
lehetne ezt a dinamikát kihasználni.
A második forgatókönyv szerint Kína és Oroszország között
ilyen forgatókönyv a jelenlegi körülmények között nehezen
s Oroszország nagyon fejlett
kapcsolatokat ápol, hanem azért is, mert Kína és Oroszország a jelek
szerint megoldotta határvitáját, amely a kínai-szovjet szakadás idején a
pontként említette Kína
-Ázsiában. A mai
napig a Közép-Ázsiával kapcsolatos kínaicsökkentette a munkamegosztás kialakulása, amelyben Kína gazdasági
segítséget nyújt, míg Oroszország biztonságot nyújt, valamint az
SCO-n keresztül
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a munkamegosztást Moszkva és Peking is hallgatólagosan elfogadta,
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Kínai kutatók aggodalmuknak adtak hangot a közép-ázsiai
államokban politikai válságok által kiváltott zavargások miatt,
amelyek kihívást jelenthetnek a kínai-orosz kapcsolatok számára. 16
Ez egy határon
átnyúló terrorista incidens esetén
Hszincsiangban,
ahol Kína a közép-ázsiai kormányok ellenkezése ellenére katonai akció
tehet a BRIn,
amennyiben a régió valamelyik kormánya barátságtalan tevékenységet
folytat. 17 Ha Oroszországot a CSTO szövetségesei és történelmi
partnerei közül valamelyik segítséget kér, Oroszország hajlamos lehet
katonai fellépésre, hogy támogassa az egyik közép-ázsiai országot
Kínával szemben. A jelenlegi körülmények között az ilyen
pozitív kölcsönhatás Közép-Ázsiában nem biztos, hogy a végtelenségig
fenntartható, különösen, hogy Kína egyre agresszívebbé válik a régió
politikai és katonai térnyerése terén.
oroszok óvatosságot érzékelnek a kínaimint Gabuev és mások, az elitek közötti bizalmatlanság tartósan
fennálló szintjét állapítják meg. 18 Ezen és más hasonló okokból
várakozásokat fogalmaznak meg. Artyom Lukin (amerikai
jével együtt írva) például úgy véli, hogy "a szoros barátság
-a
bizalom és a kölcsönös rokonszenv - "

16

19 .

megbeszélések kínai kutatókkal, 2012-2018.

17

Andrew Scobell és Nathan Beauchamp-Mustafaga, "A zászló lemarad, de követ: The PLA
and China's Great Leap Outward," in Phillip C. Saunders, Arthur S. Ding, Andrew Scobell,
Andrew N. D. Yang, and Joel Wuthnow, eds., Chairman Xi Remakes the PLA: Assess- ing
China's Military Reforms, Washington, D.C.: National Defense University Press, 2019.
18 Gabuev,
19

2016b, 30. o.

Lee és Lukin, 2015, 130. o.
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Szorosabb kínai-orosz együttm ködés

-orosz
egy regionális válsághelyzetben. Az Oroszországban és Kínában
folyta
-Korea, bár más
országok, például a Közel-Kelet egyes országai is szóba jöhetnek. Bár
Moszkva és Peking a hidegháború idején hevesen versengett a
Phenjanban való befolyásért, Oroszország a 21. században inkább
támogatja a kínai kezdeményezéseket Észak-Koreával kapcsolatban.
egymáshoz, de abban különböznek, hogy Kína Észak-Koreát
létfontosságúbb érdeknek tekinti, mint Oroszország. 20 Kínai kutatók
abban a kérdésben, hogy Oroszország aktív szerepet játszhat-e vagy
kellene-e játszania Koreával kapcsolatban. Az amerikai hadsereg
számára végzett RAND-kutatás arra is utal, hogy a kínai és orosz
amelyeket egy észak-koreai forgatókönyv szerint lehetne használni.
2017 júliusában például az orosz és a kínai külügyminisztérium közös
nyilatkozatban tett javaslatot az észak-koreai nukleáris kihívás
megoldására, konkrétan az észak-koreai nukleáris fejlesztések
befagyasztása révén, cserébe a dél-koreai és az amerikai nagyszabású
hadgyakorlatok beszüntetéséért. 21 Feltételezve az Egyesült Államok és
Oroszország továbbra is támogatni fogja a kínai Észak-Koreával
kapcsolatos politikát. 22
Ezért egy északOroszország tám
az országban, és stabilizálja Észak-Korea egészét vagy egy részét. Egy

20

Az eredmény szerinte az, hogy Kína átveszi a vezetést Koreában, cserébe Oroszország
átveszi a vezetést a Közel-

21

Orosz Föderáció Külügyminisztériuma, "Az orosz és a kínai külügyminisztérium közös
nyilatkozata a Koreai-félsziget problémáiról", 2017. július 4.
22

Államok viszonya továbbra is feszült marad, "Oroszország inkább akadályozná Washington
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KoreaLukin, 2015, 215. o.; Lee és Lukin, 2015, 215. o..
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bizonyos hiánypótló orosz kontribúciókat is magában foglalhat. 23
Kína számára az ilyen hozzájárulások legitimálhatják az észak-koreai
kínai jóindulatot generálhatna, meghiúsíthatná az Egyesült
Államokat, és segíthetne megakadályozni, hogy menekültválság
alakuljon ki a határainál.
Egy kínai-koreai vészhelyzet
at,
nukleáris fegyverek, más tömegpusztító fegyverek és ballisztikus
lamint komoly
kérdéseket vetne fel a koreai egyesítés menetrendjével és folyamatával
konfliktusmegoldás nagyon is gyakorlati kihívást jelentene. A
olt
potenciállal járna.
A szorosabb kínai-orosz
a teljes katonai szövetség. Amint azt a B. és C. függelékben tárgyaltuk,
a jelenlegi körülmények között egy szövetség egyik ország érdekeit
sem szolgálná, és sem Oroszország, sem Kína nem állítja, hogy
f
azonosítják. Ami a katonai technológiát illeti, az együt
növekedését "korlátozhatja a két ország védelmi intézményeinek
24

mint Kara- ganov, a Kínával való kapcsolatot "de facto szövetségként"
írják le,25
vélik, hogy bármilyen
szoros katonai vagy

23
24 Kashin,
25

2018, 22. o.

Karaganov et al., 2017, 6. o.

Következtetés
169

hivatalos
szövetséggé alakuljanak át.
Ahhoz, hogy Kína és Oroszország szövetségre lépjen, azt állítjuk,
növekedett amerikai katonai bevetés formáját
öltheti Kelet-Európában, esetleg egy nagyszabású amerikai katonai
-kínai-tengeren. Ezek a
egy esetleges háborúval kell szembenézniük az Egyesült Államokkal, és
ilyen háború elkerülésére vagy hatékonyabb megvívására törekszenek.
zó, ha

ódi

Következmények
számára
A kínaifeszegethet,
forga

és

az

számos

amerikai

kormány

lehetséges

választ

és

igényel.

hadsereg

A

fenti

adott lehetséges amerikai válaszokat.
következményeire
összpontosítunk, amely nagyobb kockázatot és nagyobb
következményeket jelent az Egyesült Államok számára. A Kína és
Oroszország közötti politikai kapcsolatok lassulása nem feltétlenül
azért lehetséges, mert egyes folyamat
2018-as SCO-csúcstalálkozó, szimbolikusan fontosabbak lehetnek,
mint a tényleges Amerikaszempontjából. Más interakciók, mint például a katonai gyakorlatok a 2018-as Vosztok gyakorlat különösen figyelemre méltó - sokkal
folytatódnia kell, még akkor is, ha Oroszország visszafordul a Nyugat
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felé. A Kína és Oroszország közötti konfliktus Közép-Ázsiában
csökkenti a kínai-orosz konfliktus
potenciális hatását.
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lenne nyilvánvaló hatása, mivel Közép-Ázsia nem tartozik az Egyesült
Államok érdekeltségi körébe, kivéve az Afganisztánban folyó amerikai
közötti konfrontáció befolyásolná az Egyesült Államok afganisztáni
tevékenységét, eltekintve Kína és Oroszország befolyásának
nem kiszámítható
módon). Ezzel szemben a Kína és Oroszország közötti szorosabb
befolyásolhatná az Egyesült Államok politikáját számos régióban.
A nagyobb politikai együttm ködés kockázata és hatása

Az eset
attól

milyen intenzitással történik. A fent leírt
(a kínai-orosz kapcsolatok

korlátozott lenne. Az Egyesült Államoknak arra kell számítania, hogy az
ENSZ-hez hasonló helyszíneken szervezettebb politikai ellenállással
kell számolnia, mint például az emberi jogok és az információbiztonság
26 Kína és
terén folytatott kínainemzetközi intézmények napirendjét, bár ezt a hatást valós
mérsékelni fogja az Egyesült Államok és szövetségesei befolyása. Kína
és Oroszország kölcsönösen támogathatják egymást a
régióiban, például a Közel-Keleten vagy Afrikában
politikai
beavatkozásokban. A kínai vagy orosz együtt
az Egyesült
Államok befolyásának szervezettebb versenytársát jelentheti ezekben a
régiókban, de bizonytalan, hogy rövid távon milyen gyakorlati hatása
lehet az amerikai politikára.
Természetesen az Oroszország és Kína közötti nagyobb
az ázsiai-csendes-óceáni térségben kihívást jelenthet az
különösen problematikus lehet Északkelet- és Délkelet-ázsiai

26

Colum Lynch, "At the U.N., China and Russia Score Win in War on Human Rights",
Foreign Policy, 2018. március 26.; Yuxi Wei, "China-Russia Cybersecurity Cooperation:
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Working Towards Cyber-Sovereignty," Henry M. Jackson School of International Studies,
University of Washington, 2016. június 21.
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Az Egyesült Államoknak nagyobb kihívást jelentene, ha egy regionális
a
orosz koordináció mennyire változtatná meg a tárgyalások
dinamikáját egy olyan esetben, mint Észak-Korea, ahol Kína és
tárgyalási folyamatnak. Más potenciális regionális válságokban,
például Afrikában, a Közelkínaiszerepét. A kínaihogy mennyire szorosan összehangolják politikájukat.
A szorosabb kínaibefolyásolá
részt vesz a politikai eredmények alakításában, beleértve (egyes
közelmúltbeli jelentések szerint) Európát is, az államhatalom
eszközeinek teljes skáláját felhasználva. 27 A kínai befektetések, többek
között a BRI révén, alakíthatják a belpolitikát olyan társadalmakban,
mint a Cseh Köztársaság,28
Kínával, hogy ezt a befektetést a közös célok elérése érdekében
kihasználja. 29 Bár a kínai-orosz befolyásolási kampányok
koordinációja lehetséges, a koordináció kockázatokat és
rendelkezhet. A kínai
és orosz befolyásolási kampányok összehangolása
számukra, hogy hatékonyabban
eszközeiket, és hatékonyabban alakítsák a politikai eredményeket a
izonyos országokban lehetséges lenne.
27

Pleschová, Sharp Power: Rising Authoritarian Influence, Washington, D.C.: National
Endowment for Democracy, 2017. december.
28

David Barboza, Marc Santora és Alexandra Stevenson, "China Seeks Influence in
Europe, One Business Deal at a Time", New York Times, 2018. augusztus 12.
29

A mai napig nincs bizonyíték arra, hogy a kínaisd Peter Mattis, "Russian and Chinese Political Interference
Activities and Influence Opera- tions", in Ellings and Sutter, 2018.
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-orosz politikai szövetség, ha létrejönne,
hatással lenne az Egyesült Államok politikai kapcsolataira az egész
világon. Az USA szövetségesei, különösenazázsiai-csendes-óceáni térségben,
Elméletileg Kína és Oroszország képes lenne egyesíteni képességeiket
nyomást gyakoroljanak az USA szövetségeseire, például Japánra, DélKoreára vagy a Fülöp-szigetekre. Tekintettel azonban Oroszország
jelenlegi politikájára, amely jó kapcsolatokat ápol más ázsiai
országokkal, nehéz elképzelni, hogy Oroszország támogatná Kína
arra, hogy megváltoztassa Japánnal vagy Dél-Ázsiában Indiával
kapcsolatos politikáját. Még egy kölcsönös védelmi paktum, amelyet
jelenleg mindkét ország elutasít, nem feltétlenül vezetne át
Ezért az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek továbbra is
kihívást jelent majd az Oroszország és Kína közötti szorosabb politikai
koordináció a nemzetközi intézményekben és esetleg egyes régiókban.

A nagyobb gazdasági együttm ködés kockázata és hatása

A Kína és Oroszország közötti kereskedelem vagy beruházások
tompíthatja a szankciók orosz gazdaságra gyakorolt hatását azáltal,
- és technológiai forrásokat
biztosít. A jelenlegi tendenciák mellett azonban az öko- nomikus
nyugati technológia még mindig fejlettebb, mint a kínai technológia.
valósulna meg, az növelhetné a jövedelmeket és a befektetéseket
Oroszországban, különösen Oroszország bizonyos régióiban, például a
távolméretére és egyéb befektetési és kereskedelmi kapcsolataira, ezek a
sal a kínai gazdaságra.
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Kína és Oroszország azonban az Egyesült Államok számára
problémás gazdas
további amerikai szankcióktól való félelemre alapozva Oroszország
2014 után kifejlesztette saját fizetési rendszerét, a Karta Mir-t, és
vizsgálja ennek a rendszernek a kínai alternatív fizetési rendszerekkel
való összekapcsolását. 30
pénzügyi infrastruktúrával kapcsolatban az amerikai dollár
dominanciájának aláásását és a. amerikai bankok nemzetközi
tranzakciók elszámolására. De talán nagyobb aggodalomra adhat okot
használatról való elmozdulás a
USA-dollár). Egy alternatív,
yítású nemzetközi
pénzügyi elszámolási rendszer felemelkedése korlátozhatja az Egyesült
Államok azon képességét, hogy egyoldalúan szankciókat vezessen be,
n alternatívák létrehozásának sikere azonban
-ban még alacsony
átlagosan a globális tartalékok 63 százalékát tette ki, ha a tartalékok
pénzneme azonosítható, és 61-66 százalék között mozgott. 31 Ezt a
pozícióját annak ellenére megtartotta, hogy az euró érvényes alternatív
bi nagyobb

30

Sarah Zheng, "Sanctions-Hit Russia Mulls Payment System Tie-Up with China to Cut
Reliance on the West," South China Morning Post, 2017. november 1.

31

Nemzetközi Valutaalap, "Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves
(COFER)", online adatbázis, utolsó frissítés: 2018. július 2. Az euró részesedése ingadozóbb
a valuta
negyedévéig a 19negyedévében 1,4 százalékra. Az IMF nemzetközi
lékra emelkedett. Még
e növekedés ellenére is stabilan tartotta magát az USA dollárban kifejezett aránya, ami arra
utal, hogy a fel nem osztott tartalékok nagy része dollárban volt.
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Az amerikai hadsereg számára a legnagyobb gyakorlati kihívást a
különösen a fegyvereladások révén. A jelenlegi pályán arra
számíthatunk, hogy Oroszország továbbra is kifinomultabb,
csúcstechnológiájú rendszereket és technológiákat fog Kínának
képességeit, és támogatásának mértéke továbbra is egyéb politikai,
gazdasági és biztonsági megfontolásoktól függ. Az elmúlt évtizedben
Kína fejlesztette saját katonai technikai kapacitását, és ma már
bizonyos hiányterületeken, mint például a hajó elleni ballisztikus
rakéták, a nagy hatótávolságú UAV-k és esetleg az integrált
parancsnoki rendszerek, jobb rendszerekkel és technológiákkal
leltárban. A szorosabb kínaitechnológiák cseréjére vonatkozó korlátozások enyhülésére számítunk.
Oroszország és Kína megoszthatná legjobb képességeit;
és fejlesztés terén, például a
rséges
intelligencia terén; és kiterjeszthetné a katonai koprodukciós
van

is, esetleg az orosz-indiai
mintájára,
területén. 32 A szellemi tulajdon kínai megsértésével kapcsolatos orosz
hezitálás miatt azonban a közös vállalkozások továbbra is
területeken, például
33 A nettó hatás a két hadsereg
azonban
kapacitásának, kifinomultságának és interoperabilitásának általános
növekedése lenne, különösen azokon a területeken, ahol várhatóan
szembekerülnek az Egyesült Államokkal.
A
katonai tervezés. A jelenlegi pálya mellett csak korlátozottan vannak
32

Lásd például: "India, Russia Further Collaboration in Defense Tech After Success of
BrahMos," Sputnik, 2017. november 24.; és Sinkkonen, 2018.
33

, valamint más ágazatok terén", GBTimes, 2017. november 2.

178 Kína-Oroszország
együttm ködés

rendelkezik közös parancsnoksággal
struktúrákkal vagy funkciókkal".34 A

vagy

állandó

katonai

utal, hogy hajla
forgatókönyvben: terrorizmus elleni fellépés, a hajózás szabadsága és a
szomszédos ország (esetleg Észak-Korea) instabilitásának kezelésére
irányuló beavatkozás, de nincs bizonyíték arra, hogy ezeken a
gyakorlatokon kívül bármilyen érdemi közös tervezésre került volna
sor. 35
vagy felgyorsul a szövetség felé. Számos olyan terület van, ahol
a közös tervezés. A
legeg
-koreai, afganisztáni vagy más közép-ázsiai
államban tapasztalható instabilitásra való reagálásra vonatkozó
r- és rakétavédelem, az északkelet-ázsiai légi és tengeri
védelem, valamint a kelet-ázsiai vagy közel-keleti potenciális
konfliktusokra adott közös válaszlépések terén. Az ilyen tervezés
rends
kockázatot jelenthet mind Kína, mind Oroszország számára, mind az
infor
kínaimég akkor is, ha a tervezés csak egy biztonsági válságra adott
kombinált kínaimár az orosz hajók jelenléte egy dél- vagy kelet-kínai-tengeri
konfrontáció során - amit a Joint Sea 2016 hadgyakorlat során
demonstráltak A
kínai34 Weitz,
35

2018, 83. o.

A Vostok 2018-

Michael Kofman 2018. szeptember 1-

Russia Military Analysis blogján; Michael
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Kofman, "Vostok 2018: Pre-Exercise Review of Events," Russia Military Analysis blog, 2018.
szeptember 1.
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konfliktus vagy beavatkozás drámaian megváltoztatná azt a politikai és
katonai környezetet, amelyhez képest az Egyesült Államoknak
terveznie és reagálnia kellene.
A kínaiglobális katonai jelenlétben. Jelenleg sem Kína, sem Oroszország nem
szükséges eszközökkel vagy infrastruktúrával. Kína új dzsibuti
támaszpontjával és a Dél- és Délkelet-Ázsiában végrehajtott
beruházásaival megalapozza az Indiai-óceán térségében való
-keleti jelenléte. Ezek a lépések nem jelentenek
valódi, tartós globális hatótávolságot. A két ország közötti jelenlegi
területen kívüli katonai bevetések kölcsönös támogatását
eredményezhetné. Amennyiben a kapcsolat felgyorsul, Moszkva és
Peking megállapodhatna abban, hogy közös bázisokon, kölcsönös
telepítéseken és a biztonsági
- például
békefenntartásban, kalózkodás elleni küzdelemben, terrorizmus elleni
küzdelemben vagy nem harcoló személyek evakuálásában - való
közös tervezéshez hasonló
kockázatát hordozza magában, és a jelenlegi pálya mellett nem

amelyet figyelembe kell venni.
Ha egy nagyobb háború esetén mégis létrejönne egy kínai-orosz
szövetség, az Egyesült Államok hadserege egyérte
kihívásokkal nézne szembe. Az NDS azt javasolja, hogy az Egyesült
Államoknak fel kell készülnie arra, hogy "egy nagyhatalom
36 Mind a kínai,
mind az orosz hadsereg mérete és képességei önmagukban is elég nagy
kihívást jelentenek, nemhogy együttesen. Elméletileg lehetséges, hogy
Kína és Oroszország elkezdhetne munkamegosztást kialakítani a
katonai képességek kiépítésére, hasonlóan a NATO-szövetségesek
törekvéseihez. Ha erre képesek lennének, a
hogy alaposabban egyesítsék gazdasági és katonai képességeiket...
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U.S. Department of Defense, 2018, 6. oldal.
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hogy bármelyik ország is eléggé megbízik majd egymásban ahhoz,
hogy megosztja a konkrét katonai technológiák vagy képességek
fejlesztését. Tekintettel arra, hogy mind Kína, mind Oroszország
kellene bekövetkeznie ahhoz, hogy a két ország szövetséget kössön,

Bajkeverés katonai szövetség nélkül és egy stratégiai dilemma

Kínának
Egyesült

szövetséget
Államokat.

Legalábbis

a

folyamatos

kínai-orosz

Peking és Moszkva közötti laza koordináció is túlfeszítheti az Egyesült

Baltikumban kialakuló válság, amelyhez a Dél-kínai-tengeren egy
megpróbálhatná kihasználni az Európában fennálló veszélyhelyzetre
összpontosító amerikai hadsereget egy másik ázsiai válsághelyzet
kitalálásával. Ha pedig a két válság nyílt konfliktusig fokozódna, az
háborúkkal kellene szembenéznie".37
Washington továbbá nem engedheti meg magának, hogy
figyelmen kívül hagyja a Kínával és Oroszországgal fenntartott
tartósan rossz kétoldalú kapcsolatok és a kiterjedt kínai-orosz

nagyhatalmi versengés útját járja, akkor az egyik lehetséges kimenetel
az lesz, hogy nem egy, hanem két hidegháborúba keveredik. 38
Kínának és Oroszországnak nem kell hivatalosan szövetségesnek
lennie ahhoz, hogy segítsék vagy támogassák egymást. Vajon a két
hideghábo
számára? Fenntartható helyzet-e az Egyesült Államok számára a két
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tanácsos, hogy az Egyesült Államoknak mind Moszkvával, mind
Pekinggel rossz kapcsolatai legyenek, különösen nem hosszabb ideig.
amerikai érdekekre? Ennek a kérdésnek a megválaszolása talán nem
nehéz (Kína), de ez sokkal nehezebben megválaszolható kérdésekhez
lyen áll, hogy az Egyesült Államok
hogyan és milyen konkrét céllal javíthatná meg kapcsolatát a két
kisebb fenyegetés közül a kisebbikkel.
Néhány szerény javaslat

Bár az Egyesült Államok általában véve vagy a hadsereg különösen
kevéssé tudja befolyásolni a kínai-orosz kapcsolatok alakulását, és
ezáltal a kapcsolatok lehetséges katonai hatásait, az amerikai
hadseregnek és hadseregnek a fentiekben vázolt lehetséges katonai
tekintettel

a

kínai-orosz

katonai-technikai

hadseregnek fel kell készülnie arra, hogy egyre kifinomultabb
fegyverrendszereket találhat nagyobb számban mindkét
szleteiben. Bár Kína és
Oroszország már régóta megosztja katonai technológiáit,
(egészen a közelmúltig) lehetséges volt a PLA képességeit az
oroszokénál gyengébb változatnak tekinteni, különösen a légi, a
haditengerészeti és a rakéták területén. Ez már nem így van. És
bár az orosz és a kínai hadsereg azonos rendszere elleni
szállított fegyversorozatoknak lesz olyan változata vagy
módos
szoftvervezérelt fegyverrendszerek egyre gyorsuló trendjét
figyelembe véve.
Ezután a kínaimegnehezíti az amerikai katonai számításokat, és a készenléti
tervek átértékelését kell ösztönöznie. Például, mint fentebb
említettük, a kínaiválsághelyzetben a koreai
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cselekvési

szabadságának

korlátozására

integrációja bizonyos területeken, például a kiber- vagy az
fenyegetési környezetet.

számának növelését) és eljárásokat kell kidolgoznia a velük való,
kapcsolatfelvételhez. Az Egyesült Államok, valamint Oroszország
és Kína közötti fokozott katonai kapcsolatok fokozhatnák a

A. FÜGGELÉK

Kutatási módszertan

Ez a függelék részletezi a négy olyan bemeneti változó mérésére
szolgáló módszertanunkat, amelyek véleményünk szerint különösen
hasznosak a kínaibeleértve az általános hatalmat, a fenyegetés érzékelését, a gazdasági
etben ismertetett
nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakirodalomból merítettük,
hogy mely bemeneti változókra és hogyan mérjük ezeket a változókat.
kidolgozásához használt módszertanunkat és forrásainkat,
összefoglaljuk az 1997 és 2017 közötti megfigyeléseinket.

és

Teljesítmény
A nemzetközi rendszerben az aggregált hatalom mérésére törekszünk,
különösen Kína, Oroszország és az Egyesült Államok esetében 1997
és 2017 között.
Az aggregált teljesítményn
miatt a mi céljainkra nem hasznosak. Az egyik általánosan használt
Material Capabilities score, amely hat, az aggregált hatalom
szempontjából releváns mutatót tartalmaz 1816 és 2012 között:
katonai kiadások, katonai személyzet, energiafogyasztás, vas- és
acéltermelés
hasznosak lehetnek hosszabb történelmi összehasonlításokhoz, a mai
hatalom szempontjából kevésbé relevánsak, különösen a technológia
Michael Beckley 2018-

merítve a GDP szorzatát használja
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-t
-t pedig a
1

Beckley módszere a gazdas
alábbiakban ezt használjuk. A Beckleyprobléma, hogy nem méri közvetlenül a katonai képességeket,
Oroszország esetében.
Ehelyett a Stephen Brooks és William Wohlforth által az
aggregált hatalom tanulmányozására kidolgozott módszertanból
merítünk, amely külön-külön méri a "katonai képességeket, a
gazdasági kapacitást és a technológiaikapacitást".2 Bár egyetértünk Brooks és
Wohlforth általán
Változtatásainkra azért van szükség, hogy mérni tudjuk az aggregált
olyan döntéseket hoz, amelyek alulértékelik Oroszország relatív
képességeit.
Katonai

Brooks és Wohlforth nyomán a katonai hatalmat a kulcsfontosságú
képességek indexének kidolgozásával mérjük. 3
indexük csak a globális hatalom kivetítésével és a közös javakkal
kapcsolatos képességekre összpontosít, mi az indexet számos más
ötéves bontásban, 1997elével a mutatóinkhozaz adatokat
az IISS
kiadványából vesszük, amely a világ
katonai képességeinek éves értékelése. 4 Ahol hiányosságok vannak a
The Mili- tary Balance-ban, ott alternatív forrásokat használunk a
hiányosságok pótlására.
stratégiai képességek az

1 Beckley,

2018, pp. 15-18.

2

Brooks és Wohlforth, 2015/2016, 16-17. o.

3

Lásd Brooks és Wohlforth, 2015/2016, 19-22. o.
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4 IISS,

1997, 2002, 2003, 2007, 2012 és 2017.
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Oroszország nukleáris arzenálja befolyásolja az Egyesült Államokkal
való interakcióját. Az Egyesült Államok és Oroszország esetében a
Stratégiai Fegyverzetcsökkentési
közzétételi adatait használjuk fel 1997 és 2017 között.5
képletet használjuk egy átfogó számadat meghatározásához: A
telepített ICBM-ek és a hozzájuk tartozó hordozórakéták száma, plusz
a telepített SLBM-ek és a hozzájuk tartozó hordozórakéták száma,
plusz a telepített nehézbombázók száma. Mivel Kína nem közöl
Amerikai Tudósok Szöve
származó becslésekre támaszkodunk.
6 Elismerjük, hogy Oroszország és az Egyesült Államok is rendelkezik
értelmében, és hogy mindkét ország rendelkezik nem nukleáris
stratégiai képességekkel is (pl. kibernetikai képességekkel). Bár ezen
egyéb képességek mérése
5

Az 1997. évi STARTNum- bers of Strategic Offensive Arms," fact sheet, Washington, D.C., 1997. október 1. A
2002. évi STARTNumbers of Strategic Offensive Arms", fact sheet, Washington, D.C., 2002. október 1-je. A
2007. évi START-közleményeket lásd: U.S. Department of State, "START Aggregate
Numbers of Strategic Offensive Arms", fact sheet, Washington, D.C., 2007. október 1-je. A
2012-es START-nyilatkozatokat lásd: U.S. Department of State, "New START Treaty
Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms," fact sheet, Washington, D.C., 2012.
október 3. A 2017-es adatokhoz lásd
U.S. Department of State, "New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive
Arms," fact sheet, Washington, D.C., 2017. október 1.
6

A kínai nukleáris képességekre vonatkozó 1997-es, 2007-es és 2017-es becsléseket lásd:
Eric Heginbotham, Michael S. Chase, Jacob L. Heim, Bonny Lin, Mark R. Cozad, Lyle J.
Morris, Christopher P. Twomey, Forrest E. Morgan, Michael Nixon, Cristina L. Garafola és
Samuel K. Berkowitz, China's Evolving Nuclear Deterrent. 3.1. táblázat: Major Drivers and
Issues for the United States, Santa Monica, Calif: RAND Corporation, RR-1628-AF, 2017,
44. o. A kínai nukleáris képességekre vonatkozó 2002-es becsléseket lásd Hans M. Kristensen
és Robert S. Norris, "Chinese Nuclear Forces, 2003", Bulletin of the Atomic Scientists, Vol.
59, No. 6, 2003. A 2012-es kínai nukleáris képességekre vonatkozó becsléseket lásd Hans M.
Kristensen és Robert S. Norris, "Chinese Nuclear Forces, 2013", Bulletin of the Atomic
Scientists, Vol. 69, No. 6, 2013. A kínai nukleáris képességek számbavétele olyan ICBM-eket
vett figyelembe, mint a DF-4, DF-5A, D-5B, DF-31 és DF-41, valamint olyan SLBM-eket,
mint a JL-1, JL-2 és JL-3. Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának a
Kongresszusnak a kínai katonai hatalomról szóló éves jelentése 2017-es kiadása szerint a PLA
Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic
of China 2017, Washington, Washington D.C., 2017. május 15,
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közötti paritást jelzi.
Másodszor, a Brooks és Wohlforth által felsorolt, a közszféra
parancsnokságának és a globális hatalmi kivetítési képességeknek egy
módosított csoportját használjuk. Brooks és Wohlforth amellett érvel,
hogy értékelni kell a Barry Posen által "a közös javak uralmának"
nevezett képességeket. A közös javak közé tartoznak "a globális közös
javak - azaz a
Brooks és Wohlforth ezeket a képességeket
különösen fontosnak tartja, mivel ezek jelentik "azt a katonai
képességet, amel
szuperhatalomként lépjen fel", és Posen szerint "az USA globális
hatalmi pozíciójának kulcsfontosságú katonai eszközét".7 Egyetértünk
azzal, hogy ezek a képességek fontosak, különösen egy ország hatalmi
kivetítési képessége és a nagy intenzitású kortárs konfliktusok vállalása
szempontjából, de ezek csak a nagyhatalmi katonai képességek egyik
elemét képviselik. A globális hatalomprojekció mellett Kína és
Oroszország szárazföldi hatalmak, amelyek arra is törekszenek, hogy
A2/AD és
a szárazföldi harcra való összpontosításhoz vezet az alábbiakban. A
használjuk:
negyedik és ötödik generációs
-hordozók
nagy felszíni harci hajók, beleértve a teljes cirkálókat,
rombolókat és fregattokat.
nukleáris támadó tengeralattjárók
szállítani
9

7

Brooks és Wohlforth, 2015/2016, 19. o.

8

képességekkel ezen a területen.
9

Sem a The Military Balance 2002-es, sem a 2007-

-es évre vonatkozóan a The
Military Balance 2003-as kiadását használtuk. A 2007-es adatokhoz az indiai Védelmi
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Tanulmányok és Elemzések Intézete által idézett számadatot használtuk, amely a Union of
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Harmadszor, értékeljük azokat az A2/AD képességeket, amelyek
régiójukba való bejutást, többek között azáltal, hogy megakadályozzák
vagy megtagadják egy ellenfél térségbe való bejutását háborús
zsgáljuk:
stratégiai (vagy nagy hatótávolságú) SAM rendszerek
dízel tengeralattjárók
színházi és taktikai ballisztikus vagy cirkálórakéták. 10
Végül megvizsgáljuk a szárazföldi harcra vonatkozó képességeket.
Bár e képességek némelyike lehet expedíciós célú, azok egy helyi
szárazföldi háború esetén is relevánsak egy egyenrangú versenytárs
vagy egy másik regionális ellenféllel szemben. Például az orosz
-val való
konfliktus, az ukrajnai konfliktus folytatása vagy egy másik volt
szovjet köztársasággal való konfliktus esetén. A szárazföldi harci

-k)

kínai szárazföldi er
tárolás során használt felszerelések kezelése tekintetében. Még ezekkel
képes

Space Capability and India's Defence
Communications Up to 2022 and Beyond, IDSA Occasional Paper No. 15, Újdelhi: Institute
for Defense Studies and Analyses, 2010. november, 11. o.
10

A partvédelmi cirkálórakéta-rendszerek mutatóját nem vesszük figyelembe, mivel nem áll
rendelkezésre meg
bizonnyal olyan képességet jelentenek, amely hozzájárul a regionális hatalmi kivetítéshez.
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A stratégiai képességek, a globális hatalmi kivetítés és az A2/AD
képességek mutatóinak teljes skáláját az A.1., A.2. és A.3. ábrák
mutatják be, az egyes mutatóknak az Egyesült Államok (kék),
Oroszország (zöld) és Kína (piros) által birtokolt arányát ábrázolva,
minden egyes eloszlás egy-egy évre vonatkozik, 1997említett adatanomáliák miatt kizártuk.
A.1. ábra
Összesített katonai képességek, 1997 és 2002

Egyesült
ÁllamokOroszország
Kína

1997
Stratégiai képességek
100%

A2/AD3: Színházi/taktikai ballisztikus
rakéták

80%

GPP1: 4./5. generációs taktikai repül gépek

60%

GPP2: Szállító repül gépek

40%

A2/AD2: Diesel tengeralattjárók

20%
0%

GPP3: Nukleáris támadó
tengeralattjárók

A2/AD1: Stratégiai SAM-rendszerek

GPP7: Katonai
hajók

m holdakGPP4:Nagy felszíni harci

GPP6: Nagy kétélt

hajókGPP5: Repül gép-hordozók

2002
Stratégiai képességek
100%

A2/AD3: Színházi/taktikai ballisztikus
rakéták

80%

GPP1: 4./5. generációs taktikai repül gépek

60%
40%

A2/AD2: Diesel tengeralattjárók

GPP2: Szállító repül gépek

20%
0%

A2/AD1: Stratégiai SAM-rendszerek

GPP7: Katonai
hajók
GPP6: Nagy kétélt

FORRÁSOK: IISS, 1997; IISS, 2002.

GPP3: Nukleáris támadó
tengeralattjárók

m holdakGPP4:Nagy felszíni harci

hajókGPP5: Repül gép-hordozók
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A.2. ábra
Összesített katonai képességek, 2007 és 2012

Egyesült
ÁllamokOroszország
Kína

2007
Stratégiai képességek
100%

A2/AD3: Színházi/taktikai ballisztikus
rakéták

80%

GPP1: 4./5. generációs taktikai repül gépek

60%

GPP2: Szállító repül gépek

40%

A2/AD2: Diesel tengeralattjárók

20%
0%

GPP3: Nukleáris támadó
tengeralattjárók

A2/AD1: Stratégiai SAM-rendszerek

GPP7: Katonai
hajók

m holdakGPP4:Nagy felszíni harci

GPP6: Nagy kétélt

hajókGPP5: Repül gép-hordozók

2012
Stratégiai képességek
100%

A2/AD3: Színházi/taktikai ballisztikus
rakéták

80%

GPP1: 4./5. generációs taktikai repül gépek

60%

A2/AD2: Diesel tengeralattjárók

40%
222000%
%
%

GPP2: Szállító repül gépek

0%

A2/AD1: Stratégiai SAM-rendszerek

GPP7: Katonai
hajók
GPP6: Nagy kétélt

FORRÁSOK: IISS, 2007; IISS, 2012.
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A.3. ábra
Összesített katonai képességek, 2017

Egyesült
ÁllamokOroszország
Kína

2017
Stratégiai képességek
100%

A2/AD3: Színházi/taktikai ballisztikus
rakéták

80%

GPP1: 4./5. generációs taktikai repül gépek

60%

A2/AD2: Diesel tengeralattjárók

A2/AD1: Stratégiai SAM-rendszerek

GPP7: Katonai
hajók
GPP6: Nagy kétélt

40%
222000%
%
%
000

GPP2: Szállító repül gépek

GPP3: Nukleáris támadó
tengeralattjárók

m holdakGPP4:Nagy felszíni harci

hajókGPP5: Repül gép-hordozók

FORRÁSOK: IISS, 2017.

az Egyesült Államok az
különösen a globális hatalmi kivetítéshez kapcsolódó mutatókban - a
domináns katonai hatalom maradt, Kína és Oroszország az A2/ADkivetítési
képességeik is növekedni kezdenek. Ami a leginkább figyelemre
méltó, az a kínai katonai képességek növekedése Oroszországéhoz
képest: 2017-ben Kína négy mutatóban (dízel tengeralattjárók,
hadszíntéri és taktikai ballisztikus vagy cirkálórakéták, negyedik és
ötödik generációs taktik

1.

az USA dominál a hatalom kivetítésében,
Oroszországnak számos,Kínának kevés képessége van.
2. 1997hatalom csökkenése.
3. 2002-2007: Kis változás.
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4. 2007-2012: A kínai légi és haditengerészeti képességek
növekedése, Oroszország korlátozott növekedést mutat az
erén, az USA továbbra is dominál a hatalom
kivetítésében.
5. 2012-2017: Kína több A2/AD képességgel rendelkezik, mint
Oroszország, az amerikai hatalmi kivetítés még mindig
dominál.
érdekében azt is megmértük, hogy az egyes országok milyen arányban
rendelkeztek ezekkel a képességekkel az egyes években (A.4. ábra).
Gazdasági kapacitás

A gazdasági kapacitást a (fentebb tárgyalt) Beckley/Bairochrzatát
jelenti. A GDP-paritáson (PPP) használjuk, hogy
figyelembe vegyük a tényleges költségeket.
A.4. ábra
Az Egyesült Államok, Oroszország és Kína katonai képességeinek aránya
(1997-2017)
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FORRÁS: IISS, 1997, 2002, 2007, 2012 és 2017.
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összehasonlító mérete. 11
Technológia

A technológiai kapacitás méréséhez azt vizsgáljuk, hogy a fejlett
Technológiai kapacitásindexünk négy
változóból áll: K+F-kiadások, az 1000 alkalmazottra jutó kutatók
száma, a triadikus szabadalmak száma és a csúcstechnológiai export
ovációs rendszer bemeneteit, míg a második
két változó a kibocsátást méri.
A K+F-kiadások a köz- és magánszektornak a tudományos és
fontos mutatói, és a GDP arányában a magánvállalkozások, a
Egyesült Államok K+F-kiadásai az 1997-es GDP 2,47 százalékáról
2016-ban a GDP 2,79 százalékára
(A.5. ábra). 12 PPPdollárban mérve az Egyesült Államok 1997-ben 276 milliárd dollárt,
2002-ben 333 milliárd dollárt, 2007-ben 400 milliárd dollárt, 2016ban pedig 464 milliárd dollárt költött.13
Kínában a K+F-kiadások mind abszolút, mind relatív értelemben
-ben mindössze 23 milliárd
dollárt költött K+F-re, 2016-ban az abszo- lút kiadások elérték a 410
milliárd dollárt. Relatív értelemben Kína K+F-re fordított kiadásai a
GDP arányában az 1997-es 0,63%-ról 1997-re
2016-ban 2,06 százalékot, elérve a fejlett gazdaságok szintjét, amelyek
általában a GDP 2-3 százalékát költik hazai K+F-re. 2018-tól Kína a
K+F-források mindössze 5 százalékát fordította
11

Lásd többek között: Lester Gunnion, "Comparing Economies: How Is Economic Size
Mea- sured and Why Does It Matter?" (Gazdaságok összehasonlítása: Hogyan mérik a
gazdasági méretet és miért fontos?) Deloitte Insights, 2016. július; Graham Allison, Destined
for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap? New York: Houghton Mifflin
Har- court, 2017, 11-12. o.; és Central Intelligence Agency, "The World Factbook:
Definitions and Notes," webpage, dátum nélkül.
12
13

Világbank, 2018.

A K+F-re fordított bruttó hazai kiadások USA-dollárban, állandó árakon mérve, 2010-et
bázisévként és PPP-ket használva; OECD, "Gross Domestic Spending on R&D", online
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adatbázis, 2018a.
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A.5. ábra
Kutatási és fejlesztési kiadások
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FORRÁS: Világbank, 2018.

alapkutatásra és 84 százalékot kísérleti kutatásra fordítanak, míg az
Egyesült Államokban 17 százalékot fordítanak alapkutatásra és 64
százalékot kísérleti kutatásra. A kínai alapkutatásra fordított kiadások
korlátozottabb mértéke a magánszektor K+F-re fordított kiadásainak
nagyobb arányából, valamint a máshol végzett alapkutatás
14

Ezzel szemben Oroszország K+Fnagyjából megfeleltek a GDP növekedésének. Oroszország 1997-ben
GDP-jének 1,04 százalékát fordította K+F-re, 2016-ban ez az arány
Államok és Kína kiadásai. Abszolút értékben Oroszország kiadásai az
1997-es 15 milliárd dollárról (PPP) 2016-ra 37 milliárd dollárra
1997-ben
hasonló dollárösszegeket költött K+F-re, 2016-ra Kína nagyjából 11:1
te Oroszországot.15
14

National Science Board, Science & Engineering Indicators 2018, Alexandria, Va., 2018,
16. o.
15

USA-dollárban, változatlan árakon mérve, 2010alapul véve; OECD, 2018a.

-paritáson
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A második in
termékek, eljárások, módszerek és rendszerek létrehozásában részt
Az elmúlt 20 évben
az Egyesült Államokban a kutatók aránya a foglalkoztatottak körében
az 1998-as 72016-ra 1000 foglalkoztatottra vetítve 9,1 kutatóra
1000 foglalkoztatottra vetítve. 1998 és 2015 között Kínában
nagyjából megháromszorozódott a kutatók száma, az 1998-as 1000
foglalkoztatottra jutó 0,68-ról 2000 foglalkoztatottra jutó 2,09-re.
2015. Oroszországban 1998-ban 8,4 kutató jutott 1000
foglalkoztatottra, és csak
6,2 kutató jutott 1000 foglalkoztatottra 2015-ben (A.6. ábra).
A K+F tevékenységek kimenetelének méréséhez a magas
színvonalú szabadalmak fejlesztését és a fejlett technológiák
kereskedelmi forgalomba hozatalát vizsgáljuk. A csúcstechnológiai
16

rgalomba hozatalát a
teljes gyártáson belüli részarányként mérjük.
A.6. ábra
Kutatók 1000 foglalkoztatottra vetítve
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FORRÁS: Világbank, 2018.

16

OECD, "Researchers", online adatbázis, 2018b.

Kutatási módszertan

189

tured export. A csúcstechnológiai export azért fontos, mert
globális ellátási láncok eloszlását (A.7. ábra). 1997-ben az Egyesült
töltött be, exportjának több mint 30 százalékát csúcstechnológiai
exportált, és exportjának mindössze 13 százalékát tették ki a
csúcstechnológiai termékek. Oroszország esetében ez az arány még
alacsonyabb, 9,3 százalék volt. 2005-re az Egyesült Államok és Kína
mutatói elérték az összehasonlítható értékeket: Az Egyesült Államok
esetében 32,7 százalék, Kína esetében 30,8 százalék. Ez a paritás Kína
WTOOroszország megduplázta csúcstechnológiai exportjának dollárban
kifejezet
Az 1997-es 1,89 milliárd dollárról 2005-ben 3,82 milliárd dollárra
-es 9,3
százalékról 2005például vegyi anyagok növekedése miatt.
2012-re a csúcstechnológiai termékek részaránya az amerikai
exportban az alábbiakra csökkent
17,7 százalékkal csökkent a folyamatos offshoring miatt, míg a magas
színvonalú
A.7. ábra
High-Tech export (a feldolgozott termékek exportjának százalékában)
40
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A teljes kínai exporton belüli technológiai export 26,2 százalékra
csökkent. Abszolút értékben azonban az amerikai csúcstechnológiai
export a 2005-ös 190 milliárd dollárról 2012-re 148 milliárd dollárra
csökkent, míg a kínai export a 2005-ös 215 milliárd dollárról 2012-re
506 milliárd d
magyarázható, hogy az egyéb feldolgozóipari export nagyobb
-ös 3,8 milliárd folyó dollárról 2012-re 7
milliárd dollárra, miközben a csúcstechnológiai termékek relatív
részesedése a teljes feldolgozottipari exportban 8 százalék maradt.
2016-ban Kína csúcstechnológiai exportja abszolút és relatív
értelemben is kissé csökkent, 496 milliárd folyó dollárra (a teljes
feldolgozottipari export 25,2 százalékára), míg az USA
-es 148 milliárd folyó
dollárról és a teljes feldolgozottipari export 17,7 százalékáról 2016-ban
153 milliárd folyó dollárra és a teljes feldolgozottipari export 20
százalékára.
A második K+F output mutató a triád szabadalomcsaládok
száma: az Európai Szabadalmi Hivatalnál, a Japán Szabadalmi
Hivatalnál és az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál
benyújtott, ugyanazon találmányt
Ezek a
szabadalmak azért lehetnek különösen értékesek, mert a három
Államokban 1997-ben nagyjából 14 000 triadikus szabadalmat
hoztak létre, míg Kínában és Oroszországban együttesen kevesebb
mint 1001997 és 2005 között növelte termelését, majd 2006 és 2010 között
-ben elérte a 14 866
e
kibocsátását, az 1997-es 42 triádszabadalomról 2015-re 2889
szabadalomra, a növekedés legnagyobb része 2005 után következett
ért el, az 1997-es 71 triadikus szabadalomról 2015-re 87 triadikus
Az országok relatív helyzetének további értékeléséhez egy
összetett technológiai kapacitásindexet állítunk össze, amelyet a fent
tárgyalt négy mutató mindegyikén belüli relatív arányok összegének
átlagaként határozunk meg. Például az Egyesült Államokra vonatkozó
Államok relatív arányát az Egyesült Államok, Kína és Oroszország
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A.8. ábra Triádos
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FORRÁS: OECD, "Triadic Patent Families", online adatbázis, 2018c.
k
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Kína

egy adott
indikátoron belül, majd kiszámítja a négy indikátor relatív
s
értékeinek
z átlagát. Amint az A.9. ábrán látható, Amerika technológiai
kapacitása
-re csökkent, míg Kína technológiai
á 1997 óta 0,64kapacitása
0,11Ugyanebben az
m
a
Oroszország technológiai kapacitása 0,24-re csökkent.
(
e
Fenyegetés
z
e
r
)

- mind egymás, mind az
- kulcsfontos
alakításában. Az 1997 és 2017 közötti ötéves
a Kína és Oroszország által egymásra jelentett fenyegetést, valamint az
Egyesült Államok által mindkét országra jelentett fenyegetést.
Mindkét értékelésben figyelembe vesszük a támadó képességek és az
agresszív szándékok észlelésének egyensúlyát. Tekintettel az Egyesült
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A.9. ábra
Technológiai kapacitás index
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amely az orosz Távol-Keletet fedi le. Kína esetében az
a
Északi Színházi
Parancsnokságot (korábban Shenyang katonai körzet)
c
vesszük figyelembe,
amely Kína északkeleti régióinak védelméért
i
t

Nyugati Színházi
Parancsnoksággal (korábban Lanzhou Katonai
á
Körzet) szomszédos
határ, az rövid és távol van. Figyelmen kívül
s
hagyjuk a haditengerészeti és légi képességeket, amelyek valós
az Egyesült aÁllamok és Japán felé összpontosulnak. Ezután figyelembe
vesszük a rámásik fél agresszív szándékainak mindkét fél általi
megítélését,n ahogyan
tanúsított viselkedés
jelzi.
y
Az A.1.a táblázat az egyes
szemlélteti az adott határ menti katonai körzetekben/régiókban, a
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A.1. táblázat
A szárazföldi er k man verez és harci támogató egységei a határ menti
katonai körzetekben/régiókban
Egység típusa

1997

2002

2007

2012

2017

36

28

28

25

25

3

9

9

7

8

Orosz manőveregységek

32

25

26

16

16

Orosz harci támogató egységek

17

18

18

10

10

Kínai manőveregységek
Kínai harci támogató egységek

FORRÁS: IISS, 1997, 2002, 2007, 2012 és 2017.

bevetésének viszonylagos stabilitása arra utal, hogy a két ország
képessége Kína számá

akkoriban bevez
átszervezését és átcsoportosítását eredményezték. 17 A határ menti
körzetekben/régiókban
aggodalom különösen magas szintjét, tekintettel a körzetek/régiók
méretére, valamint Kína esetében a Koreai-félszigeten esetleges
konfliktus vagy instabilitás miatti aggodalomra, amelyért az Északi
Az Egyesült Államok fenyegetettségének
Oroszországgal szemben

értékelése

Kínával

és

európai és csendes-óceáni parancsnokságok teljes személyi állománya,
valamint az amerikai
összessége
alapján mérünk
A
személyzeti adatok áttekintése azt jelzi, hogy mindkét hadszíntéren
folyamatosan csökken a helyzet, az Európai Parancsnokságon a 20

196 Kína-Oroszország
együttm ködés
17 IISS,

2007, 2012 és 2017.
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A.2. táblázat
Az Egyesült Államok támadó képességei és az egyesített harcoló
parancsnokságoknál alkalmazott személyzet
Képesség

1997

Negyedik generációs taktikai
repülőgépek

2,373

2,665

2,527

1,990

1,929

0

16

19

165

334

428

414

417

408

303

75

54

35

57

54

121

108

95

103

93

Repülőgép-hordozók

12

12

12

11

10

Nagy kétéltű hajók

42

41

37

31

33

Katonai műholdak

67

75

107

104

127

0

16

59

333

461

Tanker repülőgép

355

355

291

275

260

C4ISR repülőgépek

164

168

178

176

181

A csendes-óceáni
parancsnokság
személyzete

91,881

96,385

73,352

78,278

69,088

111,291

112,548

66,161

67,145

55,624

Ötödik generációs taktikai
repülőgépek
Szállító repülőgépek
Nukleáris támadó
tengeralattjárók (SSGN vagy
SSN)
Nagy felszíni harci hajók

Stratégiai/műveleti UAV-k

Az európai parancsnokság
személyzete

2002

2007

2012

2017

FORRÁSOK: IISS, 1997, 2002, 2007, 2012 és 2017; Defense Manpower Data Center, "DoD
Personnel, Workforce Reports & Publications: Military and Civilian Personnel by
Service/Agency by State/Country (Updated Quarterly)", online adatbázis, utolsó
frissítés 2018. június.
MEGJEGYZÉSEK: SSGN = cirkálórakétás tengeralattjáró; SSN = nukleáris meghajtású
általános célú támadó tengeralattjáró.

határozottan vegyesek: néhány kategória növekedést mutat, mint
példá
és UAV-k); néhány kategória meredeken csökken, mint például a
-hordozók, a nukleáris támadó
tengeralattjárók és a felszíni harci hajók (a sorsolás után).

198 Kína-Oroszország
együttm ködés

1990tükrözik az Egyesült Államok haderejének az
során
végrehajtott általános csökkentését és az amerikai katonai képességek
9/11 utáni közelhogy mind Oroszország, mind Kína számára csökkent a
fenyegetettségi helyzet.
Ezután megvizsgáljuk, hogy Kína és Oroszország hogyan ítéli
meg az Egyesült Államok agresszív szándékainak mértékét. Ezt az
értékelést Kína és Oroszországnak az Egyesült Államok akcióira adott
válaszaira alapozzuk az adott
kapcsolatokról szóló fejezetekben leírtuk), különösen a nagyobb
beavatkozások és politikai események során, mint például az 1999-es
koszovói háború és a 2003-as iraki háború. Általában a kínai és az
A.3. táblázatban dokumentáljuk.
Végül, a támadó képességek egyensúlyának értékeléséhez
megvizsgáljuk az Egyesült Államok általános képességszintjét, és azt,
hogy ezek a képességek hogyan viszonyulnak Kína vagy Oroszország
képességeihez. A katonai képességek fentebb, az összhatalomnál leírt
en szükséges figyelembe venni az amerikai, a kínai
hogyan alakultak a kínai és az orosz képességek a vizsgált
kban.
Gazdasági komplementaritás
A gazdasági komplementaritás célja, hogy mérje azokat a
felszereltségeket
országok számára a kereskedelem vagy a csere egyéb formáinak
részvételét. Az öko- nomikus elmélet és az empirikus vizsgálatok egyik
ellátottság, azaz a gazdaságban rendelkezésre álló gazdasági inputok
típusa alakítja. Pontosabban, ezeket a mintákat a relatív adottságok
alakítják. Ez az elképzelés áll a közgazdaságtanban a kereskedelem
alapelmélete, a Heckscher-Ohlin-elmélet mögött. 18 A modern
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18 Heckscher

és Ohlin, 1991.
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A.3. táblázat
Az amerikai fenyegetés kínai és orosz megítélése
Potential
Az Egyesült Államok
intézkedései
(hallgatólagos
szándékai) a
következ kkel
kapcsolatban
belpolitika
és egyoldalú
katonai
tevékenységek

Az Egyesült Államok
Államokfölénye a

Threat1997–20022002–20072007–20122012–2017
Használja az amerikai
katonai fölényt, hogy
érvényre juttassa

Kezdeményezzen és
hajtson végre
egyoldalú katonai

új globális normák
(Koszovó, Afganisztán),
más országok nézeteinek
és érdekeinek
figyelembevétele nélkül.
hatáskörök. Egyesült
Államok
katonai erejét Oroszország
megfélemlítésére és
érdekeinek figyelmen kívül
hagyására használja ki
(NATO-b vítés, Szerbia
elleni agresszió). Az
Egyesült Államok
ellenséges a KNK
törekvéseivel szemben, és
meghiúsítja azokat, mivel

m veletek (beleértve
Irak) a terrorizmus elleni
globális háború indoklása
alapján, tekintet nélkül

Folytassa az orosz és

Oroszország növekv
fenyegetést érzékel a 2014-es
amerikai támogatásból

Kínai érdekek Líbiában. a Majdan-forradalom miatt
Támogassa az arab
Ukrajna és a Krím utáni
tavaszt. Kínával
szankciók. Oroszország és Kína
szembeni ellenállás a
kifejezett elismerése
Dél-kínai-tengeren és
a következ k nézetei
az Ázsia felé való fordulás az Egyesült Államokban növekv
vagy érdekei
fenyegetésekkel szembeni ellenérzéseket tükrözi.
más hatalmak. Kína és
Kínai szövetség. A
kijelentései a nagyhatalmi
Oroszország támogatja az Bolotnaja Putyin-ellenes verseny újbóli kialakulását
tüntetések érzékelt
afganisztáni háborút, de
jelzik.
támogatása.
az iraki háborút nem.
Az USA támogatása az
ukrajnai és grúziai színes
forradalmaknak. Az
Egyesült Államokat
tekintik a KNK
megvalósításának legf bb
akadályának.
a Tajvani-szoros-válságra adott
reakcióvízióval demonstrálva.
és a belgrádi kínai
nagykövetség elleni
támadás.
a
ói
ganisztán
képességeiAz Egyesült
kos
és
i
zov
m velete
af

Kutatási módszertan
kkel meger sített
hatalomprojekció és nagy A terrorizmus és a
felkelés elleni
hatótávolságú precíziós
küzdelemre való átállás
csapásmérés.
ellenére a z USA.
a hader még mindig
domináns nukleáris és
hagyományos fölényben
van. Az amerikai fölényt
meger síti
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Bár az Egyesült Államok
megtartja általános fölényét,
különösen a
csúcstechnológiájú
rendszerek és a globális
hatókör tekintetében,
Oroszország és Kína most már
rendelkezik olyan
képességekkel, amelyekkel
kihívást jelentenek a
regionális katonai
ellen rzésért és a
képességek bizonyították az amerikai kapacitást. Kína és költséget ró az
Egyesült
Államokra
Irak inváziója során.
Oroszország megkezdi
a hagyományos
képességek terén
mutatkozó
hiányosságok
felszámolását.
Bár az Egyesült Államok
továbbra is meg rzi
nukleáris és
hagyományos fölényét,
a terrorizmus és a
felkelés elleni
küzdelem évtizede
a m veletek feszítettek
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A.3. táblázat - folytatás
Potential
Kínai képességek az
Egyesült Államokhoz
képest

Threat1997–20022002–20072007–20122012–2017
Alacsony. A kínai katonai
modernizációs program
korai szakaszában. A
gazdasági növekedés
lehet vé teszi a védelmi
kiadások kétszámjegy
növekedését, de a PLA
nagyon alacsony bázisról
indul.

Alacsony. A PLA "új
történelmi küldetései" a
KNK bővülő érdekeire és
képességeire utalnak. A
beruházás a légi,
légvédelmi,
haditengerészeti és
rakétaerőkre helyezi a
hangsúlyt a beavatkozás
elleni (A2/ AD)
képességek fejlesztése
érdekében.

Mérsékelt. A
modernizáció további
felgyorsítása új,
modern hajók,
ballisztikus
rakétarendszerek (IRBM,
közepes hatótávolságú
ballisztikus rakéta és
hajó elleni ballisztikus
rakéta) és negyedik
generációs vadászgépek
telepítését irányozza
el .

Mérsékelt/magas. Jó úton
halad a cél elérése felé,
hogy helyi háborút vívjon
informatizált körülmények
között.
A2/AD képességek,
amelyek képesek kihívást
jelenteni a z USA
hatalmának.
kivetítés. A PLA regionális
jelenlétet hoz létre a Keletkínai-tengeren és a Délkínai-tengeren. Nagyobb
részvétel a régión kívüli
m veletekben
(békefenntartás,
kalózkodás elleni küzdelem,
nem harcoló személyek
evakuálására irányuló
m veletek) Nagyszabású
parancsnoki reformprogram
megkezdése.
Még mindig korlátozott a
közös m veletek
végrehajtására való
képességük több területet
átfogó környezetben.

FORRÁSOK: IISS, 1997, 2002, 2003, 2007, 2012 és 2017; Defense Intelligence Agency, 2017; Russian Federation, Military Doctrine of the
Russian Federation, December 25, 2014; Scott Boston és Dara Massicot, The Russian Way of Warfare: A Primer, Santa Monica, Calif:
RAND Corporation, PE-231-A, 2017; Lionel Beehner, Liam Collins, Steve Ferenzi, Robert Person és Aaron Brantly, Analyzing the Russian
Way of War: Evidence from the 2008 Conflict with Georgia, West Point, N.Y.: Modern War Institute, 2018. március 20.; Office of
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U.S. Secretary of Defense, Annual Report to Congress on PRC Military Power, Washington, D.C., 2002-2018; Peng Guangqian és Yao
Youzhi, szerk. kiadás, The Science of Military Strategy, Peking: Military Science Press, 2005; Heginbotham et al., 2015; és Chase et al.,
2015.
MEGJEGYZÉS: A min ségi katonai képességek értékelései széles kör szakirodalomból merítenek, beleértve a kínai és orosz kormányzati és
katonai szakirodalmat, amerikai kormányzati dokumentumokat, valamint a RAND és más független elemzésekb l, amelyek a katonai
képességek fejl dését vizsgálták az elmúlt két évtizedben.
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tal-intenzív árut, és exportálja azt a másik országba, amely a
jobb lesz, ha specializálódnak és kereskednek, mintha az egyik ország
- a szakosodás azáltal, hogy olyan árut
-, amelyet David Ricardo a
politikai közgazdász fogalmazott meg 1817-ben19 .
Azóta az elméletet kiterjesztették a termelési technológiákra is, az
úgynevezett Heckscher-Ohlin-Vanek-elméletben, és sok empirikus
vizsgálatot végeztek annak kiderítésére, hogy valóban helytálló-e az
összefügg a kereskedelmi mintákkal. 20 De ahogy a közgazdászok
elkezdték az elméletet szó szerint venni, és megpróbálták az adatokat
az elméleti egyenletekkel összhangba hozni, kiderült, hogy az elmélet
21 A további vizsgálatok
technológiák, a termelésben elért méretgazdaságosság és a
termékdifferenciálódás, valamint az is meghatározta, hogy az emberek
a
termékek vásárlását a tengerentúliakkal szemben. 22 Az egyes termelési
technológiák, m
és a fogyasztási preferenciák meghatározása nehéz és hibákkal teli.
Ezért
a
gazdasági
komplementaritás
megértéséhez
a
föld változataira
koncentrál. Ez magában foglalja azokat a kutatásokat, amelyek a
odai dolgozókat, az

19

Library of Economics and Liberty, "David Ricardo, 1772-1823," weblap, dátum nélkül.

20

Edward E. Leamer,
Cambridge, Mass.: MIT Press, 1984.
21

Bowen, Leamer és Sveikauskas, 1987.

,

22

Helpman, 1998; Requena, Artal és Castillo, 2008.
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23

kategória;

24

25

valamint

keállomány és fizikai
26

olaj- és gáztartalékok, valamint szántóföld. Az adottságokkal és a
kereskedelemmel foglalkozó szakirodalommal összhangban az
adottságok egymáshoz viszonyított arányait, majd a másik ország ezen
arányaihoz viszonyított arányait hozzuk létre annak mutatójaként,
relatíve jobb
adottságokkal. Minden esetben, hacsak másképp nem határozzuk
meg, az 1997-es, 2002-es, 2007-es és 2012-es adatokat használjuk. Az
szempontjából mutatjuk be.
átszámítva.

27

orld Tables 9.0-ból származik, és a
-es millió dollárra
-es 5,3 billió
-ben. Ezzel
ya az 1997. évi 11,0 billió dollárról közel
-re.

2012szakirodalom szerint azonban a
kereskedelmi minták szempontjából nem az abszolút szintek, hanem
Oroszországé

ol

embereket. Az adatok a
23

Bowen, Leamer és Sveikauskas, 1987.

24

Davis et al., 1997.

25

Hummels és Levinsohn, 1995.

26

Requena, Artal és Castillo, 2008.

27

Ez a Penn World Tables változó rkna; Robert C. Feenstra, Robert Inklaar és Marcel P.

Timmer, "The Next Generation of the Penn World Table," American Economic Review, Vol.
105, No. 10, 2015.

A.4. táblázat
Oroszország tényezőintenzitása Kínához viszonyítva
Relatív tényezőarány

1997

2002

2007

2012

Tőke/munkaerő

4.84452255

3.080499

2.0066004

1.31167921

Tőke/képzett munkaerő

0.53439646

0.3466697

0.21956286

0.12947968

Tőke/olaj és gáz

0.03730158

0.02279781

0.02216465

0.01771601

Tőke/művelhető földterület

0.45169969

0.28235108

0.17619354

0.11358213

Munkaerő/tőke

0.20641869

0.32462273

0.49835533

0.76238153

Munkaerő/szakképzett
munkaerő

0.11030942

0.11253686

0.10942032

0.09871292

Munkaerő/olaj és gáz

0.00769974

0.00740069

0.01104587

0.01350636

Munkaerő/művelhető
földterület

0.09323926

0.09165758

0.08780699

0.08659291

Szakképzett munkaerő/tőke

1.87126987

2.88459018

4.55450445

7.7232193

Szakképzett
munkaerő/munkaerő

9.0654091

8.88597717

9.13907047

10.1303862

Szakképzett munkaerő/olaj és
gáz

0.06980132

0.06576233

0.10094899

0.13682465

Szakképzett
munkaerő/művelhető
földterület

0.84525203

0.81446715

0.80247428

0.87721967
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A.4. táblázat - folytatás
Relatív tényezőarány
Olaj és gáz/tőke
Olaj és gáz/munkaerő

1997
26.8085152
129.874456

2002
43.8638683
135.122603

2007

2012

45.1168892

56.4461124

90.5315681

74.0391924

Olaj és gáz/szakképzett
munkaerő

14.3263757

15.2062739

9.90599301

7.30862484

Olaj és földgáz / termőföld

12.1093981

12.3850105

7.94930458

6.41126949

5.67557687

8.80420212

Szántóföld/tőke
Szántóföld/munkaerő

2.21386026
10.725096

3.54169003
10.9101726

11.3886148

11.5482889

Szántóföld/képzett
munkaerő

1.18307909

1.2277966

1.24614586

1.13996531

Szántóföld/olaj és gáz

0.08258049

0.08074277

0.12579717

0.15597535

MEGJEGYZÉS: A táblázat minden egyes tényezőpár esetében Oroszország arányát mutatja Kína arányához viszonyítva minden egyes
tényezőpár esetében. Például 1997-ben a tőke/munkaerő arány esetében Oroszország aránya 0,075, Kínaé pedig 0,016 volt, ami 4,845-ös
arányt eredményezett. Ez azt jelzi, hogy a munkaerőhöz viszonyítva Oroszország volt a tőkeintenzívebb gazdaság, méghozzá nagy
különbséggel.
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a Világbank világfejlesztési mutatói.

1997-ben Oroszországban a
-re 9 százalékkal
76,8 millióra emelkedett. Ezzel szemben Kína munkaereje 1997-ben
709,7 millió volt, ami majdnem tízszerese az oroszországinak. Ez a
szám 2012-re valamivel kevesebb, mint 11 százalékkal, 784,5 millióra
28

k számát használjuk. Ezt az
információt a Barro-Leeközött minden öt évre vonatkozóan konzisztens adatokat tartalmaz az
oktatásról 146 országra vonatkozóan. 29 Sajnos a célévekre, 1997-re,
2002-re, 2007-re és 2012-re vonatkozóan nem állnak rendelkezésre
-ös adatokat használjuk az 1997es, 2000-es, 2000-es és
2002-re vonatkozóan, 2005-re vonatkozóan 2007-re vonatkozóan, és
2010-re vonatkozóan 2012-re vonatkozóan. A Barro-Lee-adatsor nem
mutatja be az oktatási számokat szintek szerint. Ehelyett a 15 éves és
népesség százalékos arányára vonatkozó adatokat tartalmaz. Ezeket az
számának kiszámításához. Annak ellenére, hogy Kína sokkal nagyobb
népességgel rendelkezik, mint Oroszország, a magasan képzettek
száma mindkét országban nagyon közel van egymáshoz.
Oroszországban a magasan képzettek száma 1995-ben 15,5 millió
volt, ami 2010magasan képzettek száma 1995-ben 17,2 millió volt, ami 72
százalékkal 72 millióra emelkedett.
2010-ben 29,6 millió EUR.
Az olaj- és gázipari adatok a BP 2018. évi statisztikai
származnak. 30
adatokat ezermillió hordóban, a bizonyított földgázkészletekre
vonatkozó adatokat pedig billió köbméterben használjuk. Ezek
nálunk.
28

A World Development Indicatorsösszesen"; Világbank, 2018.
29

Az adatok 2018. augusztus 24és Jong-Wha Lee, "A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010,"
Journal of Development Economics, Vol. 104, 2013.
30

Minden évben a 2018-as kiadást használjuk. Az olaj- és gáztartalékokra vonatkozó

Kutatási módszertan

199

becslések változnak, és a számokat gyakran felülvizsgálják. Jobb lett volna a kérdéses év
kiadását használni, mert az az akkori ismereteket tartalmazta volna, de sajnos nem állt
BP Statistical Review of World Energy, 67th edition, London, 2018. június.
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szintén a BP statisztikai
nagyjából állandóak maradtak. Oroszország 1997-ben 311 milliárd
- és földgáztartalékkal rendelkezett. Ez a szám 2012-ben
Oroszországéhoz képest. Kína 1997olaj- és
földgáztartalékkal rendelkezett. Ez a szám 2012-ben 43 milliárd volt,
ami 77 százalékos növekedést jelent.
Világbank World Development Indicators (Világfejlesztési mutatók)
ettünk. 31 A
Oroszországnak 1997-ben 127 millió hektár szántóföldje volt. Az
-ben 6
százalékos csökkenéssel, 120 millió hektárral zárt. Kína 1997-ben
közel 120 millió hektárral indult, és gyorsabban veszített földterületet,
-re 11 százalékkal
csökkent, 106 millió hektárral.
E mutatók kombinálása rámutat az Oroszország és Kína közötti
kereskedelem lehetséges mintáira. Fontos figyelmeztetés, hogy ez csak
világ legtöbb országához képest, és szomszédosak egymással. Több
évtizedes empirikus gazdasági kutatások azt mutatják, hogy a nagy,
folytatnak. 32
- és gáziparban (A.4.
Oroszországban
2012-ig csökkent, de Oroszországnak a szántóföldhöz viszonyított
olaj- és gázadottsága még 2012-ben is hatszorosa volt a kínaiénak, és
ez volt a legalacsonyabb ilyen relatív arány. Ezzel szemben Kína
egyértel
-

31

A World Development Indicators-ban ez az AG.LND.ARBL.HA változó, "szántóföld
(hektár)"; Világbank, 2018.
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Keith Head és Thierry Mayer, "Gravitációs egyenletek: Gita Gopinath, Elhanan
Handbook of Inter- national Economics, 4. kötet,
Oxford, Egyesült Királyság: North-Holland, 2014.
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-ben is 74-szerese volt
Oroszországot, de még ebben a mé
-igényes
Oroszországnak.
A többi adottság

áruk beszállítójaként

esetében

a

minták

szolgál

kevésbé

jól

ad el olyan árukat, amelyekhez m

Az

egyetlen

határozott változá
aránya Kínában
csak 21 százaléka volt az oroszországinak. Ez 2012-re 76 százalékra
emelkedett. Hasonlóképpen, 1997zalékkal volt magasabb, mint
Oroszországé. Ez 2012-re 672 százalékkal volt magasabb. Ezek a
szakképzettségigényes termékeket).
Ideológia

kombinációjaként fogjuk fel: a hazai kormányzati rendszer, a világ
pol
struktúrájára és gyakorlatára
vonatkozó kijelentéseket tartalmazza, beleértve az 1991 utáni, USA
által vezetett világrend elfogadásának mértékét, valamint az Egyesült
Államok, az ENSZ és a multilaterális szervezetek, illetve más
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nagyhatalmak szerepét. A világgazdasági rend alatt Kína és
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és az IMF-ben, a WTO-ban, a Világbankban és más nemzetközi
gazdasági intézményekben való részvételre való törekvés. Az
alábbiakban részletesebben ismertetjük, hogy mit értünk ezeken az
A konvergencia értékeléséhez a fenti kategóriák mindegyikén
belül kódoltuk az egyes országok általánosított nézeteit ötéves
-külön megvizsgáltuk az orosz és a
kínai nézeteket a hivatalos dokumentumokban és nyilatkozatokban
ük az ideológia

összehasonlítottuk ezeket az összegzett eredményeket, és 1-5-ig
-es pontszám azt
jelentette, hogy Oroszország és Kína egy adott ideológiai kategórián
belül alig vagy egyáltalán nem egyezik, az 5-ös pedig azt, hogy
gyakorlatilag megegyezik. Például 1997 és 2002 között Oroszország és
Kína egyaránt WTO-tagságra törekedett, és nem támogatták a
a világgazdasági rend kategóriában 5-ös pontszámot eredményeztek. A
2012rtuális egyetértést találtunk a belföldi
kormányzásról vallott orosz és kínai nézetekben, amelyeket szintén 5ideológiai konvergencia átfogó mutatóját (15a. A bemeneti adatokat és az eredményeket e szakasz végén
egy sor grafikon és táblázat mutatja be.
Kína

hiteles
dokumentumokból, különösen a kínai miniszterelnök által az
Országos Népi Kongresszus
Céljainkhoz az 1998-as, 2003-as, 2008-as, 2013-as és 2018-as
miniszterelnöki
munkabeszámolókat
használtuk.33 Ezek
a
dokumentumok
33

Li Peng, az Államtanács miniszterelnöke, Jelentés a kormány munkájáról, elhangzott a
Kínai Népköztársaság kilencedik nemzeti népi kongresszusán, Peking, 1998. március 5.; Zhu
Rongji, az Államtanács miniszterelnöke, Jelentés a kormány munkájáról, elhangzott a
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kilencedik nemzeti népi kongresszuson, Peking, 2000. március 5.; Zhu Rongji, az
Államtanács miniszterelnöke, Jelentés a kormány munkájáról, elhangzott a Tizedik Nemzeti
Népi Kongresszuson, Peking, 2003. március 5.; Wen Jiabao, az Államtanács miniszterelnöke,
Jelentés a kormány munkájáról, 2003. március 5.
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- retorikai
értelemben vett - nézeteibe is. Az Államtanács Tájékoztatási Hivatala
(SCIO) által kétévente közzétett, kiválasztott védelmi fehér könyvek
betekintést nyújtottak Kína világpolitikai renddel kapcsolatos
nézeteibe. 34
A belföldi kormányzás tekintetében megfigyeltük, hogy
folyamatosan hangsúlyozzák a "szocialista demokrácia fejlesztésének
preferálását a Kínai Kommunista Párt vezetésével".35 Az egypárti állam
fenntartásának vágya szilárdan rögzült preferencia minden vizsgált
évben, a hiteles kínai kormányzati dokumentumok vizsgálata alapján.
összhangban maradtak az 1990-es évek végén meghirdetett Új
Biztonsági Koncepcióval. 36 A koncepció a hidegháború utáni új
világrend létrehozására összpontosított, amely a területi integritás és
szuverenitás kölcsönös tiszteletén, a kölcsönös meg nem támadáson,
az egymás belügyeibe való b
miközben elutasítja a katonai szövetségeket és ellenzi az egypólusú
nemzetközi rendszert. 37 Az 1990kínai biztonsá
alkotott kínai elképzelések többé-kevésbé az Új Biztonsági Koncepció
nagy vonalakban megfogalmazott elképzeléseihez igazodtak.
Végül, Kína régóta a globális gazdasági rendbe való integrációt
támogató nézeteket vall. Az 1990-es években aktívan lobbizott a
WTO-ben felvételt nyert volna.
Az akkori miniszterelnök, Zhu Zhu szavaival élve
a kormány munkájáról, elhangzott a 11. Nemzeti Népi Kongresszuson, Peking, 2008. március
5.; Wen Jiabao, az Államtanács miniszterelnöke, Jelentés a kormány munkájáról, elhangzott a
12. Nemzeti Népi Kongresszuson, Peking, 2013. március 5.; Li Keqiang, az Államtanács
miniszterelnöke, Jelentés a kormány munkájáról, elhangzott a Kínai Népköztársaság 13.
Nemzeti Népi Kongresszusán, Peking, 2018. március 5..
34

SCIO, 2015; SCIO, The Diversified Employment of China's Armed Forces, Peking, 2013.
április; SCIO, China's National Defense in 2008, Peking, 2009. január; SCIO, China's
National Defense in 2002, Peking, 2002. december; SCIO, China's National Defense in 1998,
Peking, 1998. július.
35

Lásd például Wen, 2008.

36 SCIO,

1998.

37 SCIO,

1998.

Kutatási módszertan

207

Rongji 2000-ben az Országos Népi Kongresszusnak írt jelentésében
WTO-ba való belépésének
felgyorsult folyamata által teremtett új helyzethez való
alkalmazkodásra".38 Azóta Kína - legalábbis retorikailag kinyilvánította, hogy szabadkereskedelmi övezeteket és regionális
gazdasági integrációt kíván kialakítani, és ellenzi a protekcionizmust
annak minden formájában. 39
Oroszország

Oroszországnak az egyes ideológiai kategóriákkal kapcsolatos nézeteit
dokumentumokból merítettük, mint például a Nemzetbiztonsági
Stratégia és a Külpolitikai Koncepció, amely utóbbi 1991 óta
-, gazdasági és
biztonságpolitikai gondolkodásmód alakulásába.
nézeteit illeti, még nagyo
állam" létrehozásának vágya,40 annak ellenére, hogy retorikailag
egy személy irányít, aki viszonylag mentes a valódi
és kritikától. Ennek a rendszernek a bizonyítékai közé tartozik
ormányzati
tett kísérletet. 41
Az 1990-es évek közepe óta Oroszország némileg
következetlenül állítja, hogy a világ fokozatosan többpólusúvá válik,
vagy már többpólusúvá vált. Mindenesetre a nemzetközi rendszer,
Oroszország szerint a
38 Zhu,

2000.

39

Egy friss példát lásd: SCIO, China and the World Trade Organization, Peking, 2018.
június. Lásd még: SCIO, China's Foreign Trade, Peking, 2011. december.
40

Lásd például a Putyin által használt kifejezéssel kapcsolatos vitát: Katja Ruutu, "The Concepts of State and Society in Defining Russia's Domestic Political Unity: A Research Note,"
Europe-Asia Studies, Vol. 69, No. 8, 2017.

41

1., 2016b.
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geopolitikai valóságnak, amelyben az Egyesült Államok nem az
kezdetben nem jelentette azt, hogy Oroszország az általunk vizsgált
Államokkal. A 2000-es évek elején Putyin kijelentette, hogy "a
konfrontáció kora lejárt", és Oroszországot a Nyugattal való stratégiai
jut, miközben a rendet is úgy alakítja, hogy az jobban képviselje az új
hatalmi központokat. 42 2007-re az orosz reto- rika az amerikai
külpolitika kemény elítélésévé vált, amelynek középpontjában a
"demokratizálás" állt, egy olyan politika, amely ellentétben állt
Oroszország azon vágyával, hogy a világ politikai rendje többek
között az államok belügyeibe való be nem avatkozáson alapuljon.
2014 óta Oroszország stratégiai dokumentumai egy olyan világrendet
írnak le, amelyet nagyobb verseny és instabilitás jellemez, mivel a
Nyugat megpróbálja megzavarni a többpólusú világba való
természetes átmenetet, amelybe
43

A globális gazdasági rend tekintetében Oroszország általában az
integráció útját követte, miközben a FÁK régión belüli gazdasági
a WTO-tagságra, és a 2000intézményeiben való "teljes és
közelmúltban Oroszország arra törekedett,
hogy felülvizsgálja a globális pénzügyi és gazdasági szervezetekben
44 A

rendszer anakronizmus, amely már nem felel meg többek között
azonban nem a globális gazdasági rendszer teljes felszámolására
törekszik, hanem egy olyan rendszerre, amely "nyitottabb,
kiegyensúlyozottabb és jobban megfelel a globalizálódó világ
valóságának "45 .
42

2002. április 18a.
43

Oroszország elnöke, "Az Orosz Föderáció nemzetbiztonsági stratégiája", 2015. december

31.
44

Oroszország elnöke, 2000a.

45

Oroszország elnöke, "Az Orosz Föderáció külpolitikai koncepciója", 2016a.

Kutatási módszertan

209

Id beli igazodás

következetes növekedését tapasztaltuk. Az 1990-es évek végén és a
2000-es évek elején kevesebb volt az átfedés Kínával, mivel
Oroszország kinyilvánított célja az volt, hogy végül a nyugati országok
mintájára viszonylag konszolidált demokráciát hozzon létre. Bár Kína
retorikailag felkarolta a "szocialista demokrácia kialakításának"
kommunista párt vitathatatlan szerepe. 2017-re alig vo
különbség Oroszország és Kína között abban az értelemben, hogy úgy
Általánosságban elmondható, hogy Kína és Oroszország
világrenddel kapcsolatos nézetei 1997 és 2017 között viszonylag közel
álltak egymáshoz. Kína rendkívül következetes maradt a
alkotott nézeteiben, és soha nem fogadta el teljesen a világrendet,
mivel Kína azt olyan egypólusú konstrukciónak tekinti, amely nem
szolgálja a kínai érdekeket. Oroszország szintén következetesen
elutasította az egypólusú nemzetközi rendszer gondolatát, és régóta
azt állítja, hogy a rendnek más hatalmi központokat kellene
tükröznie. Mindegyik ország több kulcsfontosságú alapelvet
hangsúlyozott, mint például a szuverenitás tiszteletben tartása és a
-2017
sült Államokkal és annak a
enségeség,ami
Végezetül, a világgazdasági renddel kapcsolatos orosz és kínai
nézetek nagyfokú konvergenciájá
hidegháború utáni korszakban aktívan törekedett a nagyobb
sérelmei is, és lépéseket tettek alternatív intézmények létrehozására
vagy az azokban való részvételre.
Az A.5., A.6. és A.7. táblázat a fent említett forrásokból
származó általánosított inputokat és a Kína és Oroszország közötti

A.5. táblázat
Kína ideológiája, 1997-2017
Kategória

1997-2002

2002-2007

2007-2012

Belföldi
kormány

Hangsúly a "szocialista
a kínai sajátosságokkal
rendelkező politika" és
a "szocialista
demokrácia fejlesztése
a
a Kínai Kommunista Párt
vezetése."

Folytatódik a hangsúly
a "Kínai Kommunista Párt
vezetéséről".

Folytatódik a hangsúly
a "Kínai Kommunista Párt
vezetéséről".

Világ

Új rendelet kihirdetése

politikai rend

A területi integritás
kölcsönös tiszteletben
tartásán alapuló
biztonsági koncepció
és szuverenitás,
kölcsönös meg nem
támadás, egymás
belügyeibe való be nem
avatkozás, egyenlőség
és kölcsönös előnyök,
valamint békés egymás
mellett élés. A katonai
szövetségek elutasítása;
az egypólusú
nemzetközi rendszer
ellenzése.

Folyamatos összpontosítás a Az alábbiak folyamatos
betartása
Új biztonsági koncepció,
az Új Biztonsági Koncepció,
valamint Kína "békés
bár az "alapvető nemzeti
felemelkedésének" és a
érdekek" védelmére irányuló
"harmonikus világnak"
határozottabb
az összehangolt
erőfeszítésekkel, a növekvő
hangsúlyozása.
tudatosság közepette.
kölcsönös tisztelet alapján.
a 2008-as pénzügyi
Az Egyesült Államok által
válság után Kína
vezetett globális rend 9/11
növekvő átfogó nemzeti
után megfogalmazott
ereje.
kritikája.

2012-2017
Folytatódik a hangsúly
a "Kínai Kommunista Párt
vezetéséről".

Hangsúly az "új modellre
az Egyesült Államokkal
fenntartott fő
országkapcsolatok",
valamint egy új regionális
biztonsági architektúra,
amely mentes a zéróösszegű
játszmáktól, tiszteletben
tartja a nemzetközi
jogállamiságot és normákat,
szövetségek helyett
partnerségeket, fejlődést, az
átfogó és többrétegű
regionális intézmények
hangsúlyozását, valamint a
közös fejlődés és jólét
előmozdítását.
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A.5. táblázat - folytatás
Category1997–20022002–20072007–20122012–
2017
Világgazda
sági rend

A növekv külföldi verseny
és protekcionizmus ellenére
Kína kitart a WTO-hoz való
csatlakozás mellett.

A WTO keretében folyó
kereskedelmi tárgyalások
dohai fordulójának
el mozdítása, aktív
részvétel a
a többoldalú kereskedelmi
szabályok kialakítása,
valamint a kétoldalú és
regionális
szabadkereskedelmi
övezetek kialakításának
folyamatos el mozdítása.

A globális gazdasági
kormányzás és
együttm ködés
folyamatos
fenntartása, a szabad
gazdasági és gazdasági
együttm ködés
fejlesztésének
el mozdítása mellett.
kereskedelmi övezetek és
regionális gazdasági
integráció,
valamint a
protekcionizmus minden
formájának ellenzése.

A globális gazdasági
együttm ködés és a
többoldalú kereskedelmi
megállapodások el mozdítása
melletti folyamatos
elkötelezettség (azaz a
gazdasági globalizáció
minden ország alapvet
érdeke).

Ku
ta
tás
i
m
ód
sz
er
ta
n
20
7

A.6. táblázat
Oroszország ideológiája, 1997-2017
Kategória
Belföldi

1997-2002

2002-2007

2007-2012

2012-2017

Az alábbiak újbóli
létrehozása
Az orosz államiság
központi
jelentőségű
a
jövőbeli
jólét
szempontjából.

Erős, hatékony állam

Erős, hatékony állam

A karbantartás egy

Oroszország politikai, gazdasági
és katonai hatalomként való
helyreállításához szükséges. A
"szuverén demokrácia"
korlátozza a független médiát,
a politikai ellenzéket és a
korrupt bürokráciát.

egyre nagyobb veszélyben
van a belföldi zavargások
szítására törekvő külső
hatalmak részéről.

Az erős állam megvéd a
puccsoktól, az anarchiától
és végső soron a külföldről
irányított államtól.

Világpolitikai

A világ fokozatosan

2002 és 2007 között Putyin

Folytatódó tendencia a

megrendelés

többpólusú. Oroszország
nagyhatalomként
elutasítja az egyoldalú
nemzetközi rendszert,
és kölcsönös tiszteleten
alapuló együttműködést
kíván.

a világrenddel kapcsolatos
retorika a világrendet hirdető
hogy "a konfrontáció korszaka
véget ért" 2002-ben, a 2007es éles hangú elítélésig a
Az Egyesült Államok
külpolitikája, az általa
fenntartani kívánt
egypólusú világrend és a
"demokratizálódás"
destabilizáló hatása.

Oroszország nagyobb
szerepe
a világrendben, mivel a
hatalom és a befolyás
átrendeződik a nem
nyugati országok
között.

Világ

Oroszország teljes körű és

2008 után Putyin

Oroszország nemzetközi

gazdasági

egyenlő részvétel, mint

Oroszország továbbra is
folytatja
WTO-tagság és regionális

monetáris és pénzügyi

megrendelés

fokozatosan integrálódik
a világgazdaságba és a
világintézményekbe.

a FÁK és a tágabb
szomszédság gazdasági
integrációja.

tétovább a WTO-hoz
fordulástól
csatlakozás, de 2011-re
Oroszország
megváltoztatja a
megközelítését, és 2012ben csatlakozik a WTOhoz. Oroszország nem
ellenséges a fennálló
világgazdasági renddel

kormány

policentrikus világ, amely
magában foglalja az
eurázsiai és ázsiai-csendesóceáni hatalmi központokat.

olyan rendszerek, amelyek
"nyitottabbak,
kiegyensúlyozottabbak és
jobban megfelelnek a
globalizálódó világ
valóságának".
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szemben. Aktívan dolgozik
a regionális gazdasági
integráción.
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A.7. táblázat
Kína és Oroszország ideológiájának konvergencia mutatói, 1997-2017
Kategória

1997-2002

2002-2007

2007-2012

2012-2017

Belföldi kormány

2a

3b

4c

5d

Világpolitikai rend

5

4e

5

4f

Világgazdasági rend

5

5

5

5

12

12

14

14

Összesen

MEGJEGYZÉS: 1 = nincs ideológiai konvergencia, 2 = kevés ideológiai konvergencia, 3
= szerény ideológiai konvergencia, 4 = jelent s ideológiai konvergencia, 5 = teljes
ideológiai konvergencia.
a

Oroszország ebben az időben még nem törekedett kifejezetten arra, hogy szocialista
ország legyen (ez Kína kijelölt útja), és még nem volt világos, hogy az erős államhoz
Oroszországban egy pártra vagy egy vezetőre van szükség, mint Kínában.
b

A szuverén demokrácia és a politikai verseny korlátozása egyértelművé tette, hogy
Oroszország a központosított uralom felé halad, ha nem is egy személy, de hasonló
gondolkodású vezetők által. Kína belpolitikai pályája változatlan maradt.

c

A Medvegyev-évek, bár bizonyos szempontból együttműködőbbek és liberálisabbak
voltak, nem eredményeztek változást a kormányzás megközelítésében vagy a
hatalom egy csoporton belüli konszolidációjától való elmozdulást, ami tovább
erősítette Oroszország útját a belföldi kormányzás kínai megközelítése felé.
d

Putyin visszatérése egy harmadik (és kés bb egy negyedik) ciklusra, azzal a
bejelentéssel együtt, hogy Hszi élethossziglani vezet lesz, azt mutatta, hogy a
nézetek er sen közelednek a konszolidált politikai hatalom irányába, amelyben az
ellenzéknek alig van helye.

e

Oroszország kritikusabbá vált az Egyesült Államok vezette renddel szemben az id szak
végén, míg Kína kevésbé kritikus, legalábbis kifejezetten.
f

Ebben az id szakban is megfigyelhetünk némi eltérést, mivel Oroszország szavakban
és tettekben is ellenségesebbé vált az USA által vezetett világpolitikai renddel
szemben, és ez az ellenségesség 2017-ig (vagy azt követ en) nem volt hasonló
mérték Kínával szemben.

B. FÜGGELÉK

Orosz nézőpontok Oroszország és Kína
kapcsolatáról

Amint azt a negyedik fejezetben bemutattuk, Oroszország és Kína
kormányzó
egyetértenek abban, hogy a harmadik és negyedik fejezetben tárgyalt
fontosságáról. Ráadásul az orosz
mozgató
Nyugattal Ukrajnával kapcsolatos szakítás hogyan befolyásolta az
Ez az elemzés a 2018
megmagyarázható beszélgetéseken

márciusában

folytatott,

nem

döntéshozatal megértéséhez. Oroszországban Putyin alatt centralizált
ly látszólag kevéssé veszi
veszélye annak, hogy az orosz tárgyalópartnerek nem teljesen
tudatában vagyunk ezeknek a kockázatokna
álláspontok tekintetében, mégis vannak fontos megosztottsági
pontok.
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zajló vitát
hogy Oroszország miért
Az orosz-kínai kapcsolatok legújabb korszakát a tágabb orosz
án megvizsgáljuk,
politkaiés
katonai dimenziójára, majd az ökológiai dimenzió következik. Ezt
orosz perspektívákat.
A Kínával kapcsolatos orosz nézőpontok kontextualizálása
országok közös történelme és a jelen kényszerei egyaránt alakítják. A
két szomszédos ország kétoldalú kapcsolatainak története több száz
évre n
kapcsolatok kezelésének és a konfliktuskerülésnek a hosszú
történelmével szemben mind az ideológiailag vezérelt szövetséget,
"normálistól való eltérésnek" tekintik.1 A kínai-szovjet szakítás hosszú
árnyékot vet, és az orosz gondolkodásban meggyökerezett az az érzés,
jukkal való
hangsúlyozzák, hogy a Kínával (és a tágabb ázsiai-csendes-óceáni
térséggel) való kapcsolatok javítására és elmélyítésére irányuló törekvés
hosszú történelmi múltra tekint vissz
korszakig. 2 Az oroszok úgy látják, hogy az orosz-kínai kapcsolatokban
az 1980Lukin professzor és a kínai3 Oroszország 1992szerint a kapcsolat azó
es külpolitikai koncepciója például egy olyan
1 Kashin,

2018, p. 2.

2
3 Lukin,

2018a, 174. o.; Kashin, 2018, 1. o.
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"[r]ealisztikus átalakítása a Kínával való kapcsolatainknak ... azon a
tényen alapul, hogy Oroszország számára nincs alternatívája a Kínával
való baráti, intenzív és érdemi kapcsolatoknak. A múltban a Kínával
való konfrontáció túl sokba került a Szovjetuniónak (és Kínának) "4.
Az orosz-kínai kapcsolatok kortárs orosz megközelítései
Az elmúlt évtized során az oroszok a Kínához való közeledést az orosz
külpolitika és belföldi fejlesztési stratégia általános irányvonalának
változásán keresztül szemlélték: Oroszország "keletre fordulása" vagy
ügyekkel foglalkoz
csoportja szerint a 2010nem volt Ázsia felé irányuló stratégiája. 5
egy ilyen stratégia megjelenését, amelyhez az orosz elit határozottan
ragaszkodik, és aktívan támogatja azt. 6 Bár a más ázsiai országokkal
való kapcsolatokat is a pivot fontos részeként üdvözlik, a Kínával való
egyre szorosabbá váló kapcsolat lett a "legélénkebb példa" és a pivot
valóságosságának egyik legfontosabb jele. 7 Bár a kapcsolatok 1980-as
évek óta tartó folyamatos
helyezik a hangsúlyt
öt évben, és ezt a változást Szergej Karaganov, az orosz külpolitika
mmentátora úgy jellemzi, mint "a geostratégiai
változás".

4

"Kontseptsia vneshney politiki RF 1992 g [Az Orosz Föderáció külpolitikájának
koncepciója 1992]", in Oroszország kül- és biztonságpolitikája, 1991-2002, 4. kötet, Moszkva:
MGIMO Egyetem, 2002, 39. o.
5

Szergej Karaganov, Oleg Barabanov, Alekszej Bezborodov, Timofej Bordascsev,
Anasztaszja Kazakova, Anasztaszja Lihacseva, Alekszandr Lukin, Igor Makarov, Anasztaszja
Pjatachkova, Andrej Skriba, Anna Szokolova, Dmitrij Szuszlov és Ivan Timofejev, A nagy
óceán felé 4: Kelet felé fordul, Moszkva: Valdai Discussion Club, 2016. május, 7. o.
6

Karaganov et al., 2016, p.7.

7

Karaganov et al., 2016, p. 12; Trenin, 2015, p. 8.
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gikus és geoideológiai pozícionálást az orosz uralkodó elitben. "8
Ugyanakkor, amikor az elitek Oroszország Kínával való kapcsolataira
kezdtek összpontosítani, új, magasabb prioritást adtak Oroszország
Távol-Keletének fejlesztésének is, igyekezvén ellensúlyozni a nyugati
torzítást a hazai gazdasági tájképben. Valóban, a keleti fordulat kül- és
belpolitikai dimenziója szorosan összefügg, és ez utóbbit számos
"Oroszország ázsiai-csendes-óceáni hatalommá válása" felé.9
Ugyanakkor hallgatólagosan elismerik, hogy Moszkva nem válhat
valódi ázsiai-csendes-óceáni hatalommá, és el kell fogadnia Kína
10

reakció a Nyugattal való egyre ellenségesebb viszonyra. Putyin egykor
egy "nagyobb Európa" vízióját idézte meg, egy olyan politikai teret,
amely Lisszabontól Vlagyivosztokig terjed. 11 Ez a vízió kezdett átadni
retorikai és intellektuális teret a "Nagy Eurázsia" gondolatának,
5 körül,
miután széles körben arra a következtetésre jutottak, hogy a
visszafordíthatatlanná vált. 12 A kapcsolatok megromlása a Nyugat
hanyatlásának és a Kelet felemelkedésének érzékelésével párosulva
indította el a Nagyelfoglalt helyének új metaforáját. Ennek ellenére az e kérdésekkel
foglalkozó
leggyakoribb
kommentátorok
közül
néhányan
hangsúlyozzák, hogy bár Nagy-Eurázsia koncepcionális alternatívája
Nagy-Európának, nem vezethet Oroszországot a Nyugattól való
n
13 A

Nagy-

8

Karaganov et al., 2016, 5. o.

9

Barabanov és Bordachev, 2012, 55. o.; Trenin, 2015, 4. o.

10 Ellings,

2018, p. 35.

11 Trenin,

2015, 1.o.

12 Lukin,

2018a, 183. o.
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Például Lukin, 2018a, 71., 77. o.; Barabanov és Bordachev, 2012, 9. o.
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változó globális realitások. 14 A Nagy-Eurázsia hívei elutasítják az
"Európa-centrikusságot"; ugyanakkor, ahogyan a Nagy-Eurázsia egyik
leghangosabb támogatója, Szergej Karaganov fogalmaz, "az érdekelt
európai partnereket be kell vonni az eurázsiai projektbe "15.
A Nagyoncepció egy
Nagy-Eurázsiát expanzív geo-grafikai fogalmakkal képzeli el, amelyek
kiterjednek az SCO, az EEU, az ASEAN és a Regionális Átfogó
Gazdasági Partnerség (RCEP)16 valamennyi országára, valamint
Törökországra, Iránra, Izraelre és Egyiptomra. 17 A Nagy-Eurázsia
nem rendelkezik intézményi formával, hanem inkább egy olyan
elképzelés, amely Oroszország Ázsia felé való átorientálódását és azt a
vágyát tükrözi, hogy felváltja az általa kudarcot vallott egypólusú
nemzetközi rendszert. 18
alapja".19 Ezek az integrációs törekvések a javasolt Nagy-Eurázsiai
Partnerség (Greater Eurasian Partnership, GEP) révén kerültek be a
hivatalos közbeszédbe. 20 A Putyin által 2015-2016 körül nyilvánosan
felvetett GEP az EEU, Kína és az SCO más tagjai, valamint egy nem
pontosan meghatározott számú más ország és tömb, többek között a
ad
hangot.

14

Karaganov et al., 2016, 35. o.; Barabanov és Bordachev, 2012, 9. o.

15

Szergej Karaganov, "Hogyan lehet megnyerni a hidegháborút?", Russia in Global Affairs,
2018b. szeptember 4.
16

Kína az RCEP, az ASEAN-nal és olyan nagy gazdasági hatalmakkal kötött
makroregionális szabadkereskedelmi megállapodás bajnoka, amelyekkel az ASEAN-nak már
vannak megállapodásai. A mostanra kudarcba fulladt Csendes-óceáni Partnerséggel
ellentétben, amely kizárta Kínát és Indiát, az RCEP kizárja az Egyesült Államokat.

17

avagy Nagy Eurázsia]", Orosz Gazette, 2016b. október 24.
18

Karaganov, 2016b.

19
20

Alexander Lukin és Vladimir Yakunin, "Eurasian Integration and the Development of
Asiatic Russia," Journal of Eurasian Studies, Vol. 9, No. 2, July 2018, p. 104; Vladimir Petrovsky, "Na puti k Bol'shomu Evraziyskomy Partnerstvu: Vyzovy I Vozmozhnosti [On the
path towards the Greater Eurasian Partnership]," International Affairs No. 6, 2017.
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az ASEAN-ban. 21
Nagy Eurázsia és a partnerség nagyrészt narratívaként létezik,
22 Ugyanakkor azonban hangsúlyozzák
fejleményekhez,
23

Egyes neves

Karaganov figyelmeztet: "Peking egy Kína-központú rendszer
létrehozása felé halad Ázsiában. Azt kockáztatjuk, hogy a periférián
maradunk, bár barátságosan, hacsak nem javasoljuk a saját
elképzeléseinket. "24
Orosz nézetek a politikai és katonai kapcsolatokról
Amint azt a negyedik fejezet dokumentálja, az orosz-kínai kapcsolatok
politikai és katonai dimenziói az 1950-es évek óta nem látott
kapcsolatokat a mai állapotukba hozták.
A hosszabb távú mozgatórugók szintjén az oroszok a Kínához
való közeledés politikai és katonai dimenzióit a változó globális
hatalommegosztásra való hivatkozással magyarázzák. Alekszandr
és mások megjegyzik, hogy mivel a hidegháború a

21

Lásd például Vlagyimir Putyin, "Plenarnoe zasedanie Peterburgskogo mezhdunarodnogo ekonomicheskogo foruma [A pétervári nemzetközi gazdasági fórum plenáris ülése],"
2016. június 17.
22
23

hozzászólók közül
néhányan ellenzik azt a felfogást, hogy a GEP nem több, mint egy ötlet, azzal érvelve, hogy
kiépítése felé. Lásd Mark Entin és Jekatyerina Entina, "Vseob'emlyuschee Bol'shoe
Evraziysk
All Europa,
Vol. 11, No. 115, 2016.
24

Karaganov, 2018b.
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Oroszországot arra ösztönözték, hogy jobb kapcsolatokra törekedjen
befolyást gyakoroljon. 25
tekintenek a kapcsolatra, mint amit valamilyen szinten a klasszikus
26

oroszok megfigyelték a globális gazdasági és kisebb
mértékben a politikai hatalom központjának
eltolódását. 27
Ugyanakkor az

az Egyesült Államok "elkerülhetetlenül arra készül, hogy visszalépjen a
28 az EU
Nyugat egésze "társadalmi-politikai zavargásokon" megy keresztül.29
eltolódását a változó globális tájra adott természetes válaszként30 írják
le, és nem csa
31

25

Lásd Lukin, 2018a, 175. o.; Dmitri Trenin, True Partners? How Russia and China See
Each Other, London: How Russia and China See Each Other, London: Centre for European
Reform, 2012. február, 3. o.; valamint Alexander Lukin és Sergei Sanakoev, "Rossiyskiy
podshod k Kitayu na rubezhe vekov: problemy i resheniya [Russian approach to China at the
turn of the century: problems and solutions]," Analytic Notes, Scientific Coordination
Council on International Research, 2005.
26

A hivatalos retorika tükrözi ezt a felismerést. Lásd például Putyin 2000-ben Pekingben

egye
Ribao kínai újságnak, a Hszinhua kínai hírügynökségnek és az RTR TV társaságnak", 2000b.
július 16.
27

Lásd például Davydov, 2015, 324. o.; Barabanov és Bordachev, 2012, 1. o.; Igor
Makarov, Oleg Barabanov, Tomofei Bordachev, Evgeny Kanaev, Victor Larin és Vladimir
Ryzhkov, Toward the Great Ocean-2, or Russia's Breakthrough to Asia, Moszkva: Valdai Discussion Club, 2014. február; és Aleksandr G. Larin, "Neskol'ko zamechaniy o vozrozhde- nii
Dal'nego Vostoka Rossii na fone vozrozhdeniya Kitayskoy natsii [Some comments about the
renaissance of Russia's Far East's renaissance against the background of the renaissance of the
Chinese nation]," in K. A. Kokareva, E. V. Sukhonina, and B. M. Volkhonskiy, szerk,
Ázsiai-csendes, Moszkva:
Oroszországi Stratégiai Tanulmányok Intézete, 2014, 22. o.
28

Karaganov et al., 2016, 5. o.

29

Barabanov és Bordachev, 2012, 7. o.

30

Barabanov és Bordachev, 2012, 8. o.

31

Orosz nézőpontok Oroszország és K í n a kapcsolatáról 219

A globális hatalommegosztásban bekövetkezett változások
hátterében az oroszok a fenyegetések változó megítélését tartják
kulcsfontosságúnak Oroszország Ázsia felé fordulásához és Kína
oroszok az Egyesült
Államokkal és a Nyugattal szembeni sérelmek szokásos listáját nevezik
-felfogás és a kapcsolatok romlásának
gyökereként, beleértve az iraki, koszovói és líbiai beavatkozásokat; a
NATO terjeszkedését; a ballisztikus rakétaelhárítás telepítését; és
33
Or
Az amerikai és nyugati politika 32 Az

politikát, amely a nyugati szövetségeket olyan területekre terjeszti ki,
amelyeket Oroszország létfontosságúnak tekintett biztonsága
szempontjából" - átformálta Oroszországnak a nyugati szándékokról
alkotott képét. 34 Ha Oroszország az 1990-es években úgy vélte, hogy
a hit egyre
- sin elnök már korán, szokatlanul
élesen és nyilvánosan megfogalmazta azt a gondolatot, hogy
Oroszországnak az Egyesült Államokról alkotott elképzelései fogják
alakítani az orosz-kínai kapcsolatokról alkotott nézeteit 1999-ben,
amikor a Jiang Zemin kínai elnökkel való találkozót választotta arra,
hogy Bill Clinton elnöknek a csecsenföldi konfliktus orosz kezelésével
kapcsolatos bírálatát leleplezze. Clinton - mondta Jelcin "megengedte magának, hogy nyomást gyakoroljon Oroszországra", de
"nem fogja egyoldalúan diktálni az egész világnak, hogyan éljen". A
egyedül".35
Az új évszáza
- köztük
Trenin, Alekszandr Lukin és mások - számára egyre világosabbá vált,
hogy "a Nyugat csak alárendelt pozíciót kínál Oroszországnak" a
nyugati rendben, ami ahhoz vezetett, hogy "olyan partnereket
kerestek, akikkel [Oroszország]

32
33

Lásd például Davydov, 2015, 327-328. o.; és Lukin, 2018a, 14-15. o.

34

Karaganov et al., 2017, 8. o.; lásd még Lukin, 2018a, 93. o.
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Jelcin, "Borisz Jelcin: pust' Klinton ne zabyvaetsya [Borisz Jelcin: Clinton ne

felejtse el magát]", Lenta.ru, 1999. december 9.

Orosz nézőpontok Oroszország és K í n a kapcsolatáról 221

Kínát és tágabb értelemben Ázsiát
tekintik a nyilvánvaló alternatívának, amely az Oroszországot is
magában foglaló, egyesült Európa elhagyott víziójának helyébe léphet.
36

37 Az

aggodalmakat

vezetett

ami további lendületet
kapcsolatoknak. 38 A

be

a
adott

kínaia

Kínával

való

szorosabb
a Kínából

39

elmagya
vezethették volna Oroszországot a Kínával szembeni egyensúlyozásra,
mint az Egyesült Államokkal szemben, de a relatív fenyegetettség
megítélése vezette Oroszország döntését. 40 A "kínai fenyegetés
megíté
ingadozott": A 2000akcióival és politkájávalOroszország volt szovjet szomszédságában, valamint
magával Oroszországgal szemben, Kína Közép-Ázsiával kapcsolatos
rezsimtípusokkal szembeni toleranciája mind azt biztosította, hogy a
Nyugatot közvetlenebb fenyegetésnek tekintették, mint Kínát. 41 Így
Kína Oroszország partnerévé vált az Egyesült Államokkal szembeni
moszkvai Carn- egie Központ orosz-kínai kapcsolatok egyik
felé
tett korai lépések Közép-Ázsiában akkor történtek, amikor Moszkva
térségben, miután a II.

36 Lukin,

2018a, 175. o.; Trenin, 2012, 3. o.; Davydov, 2015, 328. o.; Karaganov et al., 2016,

pp. 4, 7.
37 Lukin,

2018a, 175. o.

38

Államok és Kína között, amely a szénhidrogének alacsony árának fenntartására törekszik, ami
Oroszország érdekeit sértené.
39

.

40 Lee

és Lukin, 2015, pp. 104-106.

41 Lee

és Lukin, 2015, pp. 104-106.
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afganisztáni kampányt, és segített eltávolítani az amerikai
támaszpontokat Üzbegisztánból és Kirgizisztánból. "42
Az Egyesült Államok, a Nyugat és Kína megítélésének
alakulásában az ukrán válság határozott fordulópontot jelentett.
Oroszország és a Nyugat 2014-es, Ukrajnával kapcsolatos szakítása
átorientálódásának. A legtöbb orosz kommentátor-

-es ukrajnai

2014megfogalmazásban, az orosz kapcsolatok Kína felé való
elmozdulásának hosszabb távú tendenciáját figyelve. 43 Gabuev
"drámainak" nevezi az Ukrajna nyomán Kína felé forduló
fordulatot,44 míg Trenin megjegyzi, hogy a válság "a kínai-orosz
kapcsolatoknak teljesen más stratégiai kontextust adott".45 Egy másik
fordulás csupán retorikai maradt volna, ha nincs Ukrajna. 46 Más
kommentátorok, például Lukin, máshová helyezik az Ázsia és Kína
felé fordulás eredetét, de úgy látják, hogy a 2014-es válság
felgyorsította azt. 47
a gazdasági kapcsolatokkal ellentétben nem volt igazán fontos a
kapcsolat politikai dimenziója szempontjából. 48 Annak ellenére, hogy
egyesek ilyen bizonytalanok a kérdéssel kapcsolatban, sok minden utal
arra, hogy Ukrajna valóban fordulópontot jelentett az orosz vezetés és
elit gondolkodásában, ami Kína határozottabb felkarolásához vezetett,
mind a Nyugat helyettesítésére, mind a Nyugat ellensúlyozására. 49 A
politika általános hangvétele a
42 Gabuev,

2015a, 4. o.

43
44 Gabuev,
45 Trenin,

2015a, 1. o.

2015, 3. és 9. o.

46
47

Például Lukin, 2018a, 176. o.

48
49

Karaganov például azt írja, hogy csak Ukrajna után vált számára minden kétséget
kizáróan világossá, hogy a nyugati dominanciájú európai biztonsági architektúra nem hozhat
békét és stabilitást, és az orosz elit nagy része számára elfogadhatatlan; Szergej Karaganov,
"Prazdnovat' eschyo rano [Túl korai ünnepelni]", Russian Gazette, 2016. január 11., 2016a.
Az ukrajnai válság hatására visszavonulót fújt a Kínával való kapcsolattal kapcsolatos
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aggodalmakból, amelyeket a Kínával való kapcsolat kapcsán hangoztatott
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körei" felismerték
Kínával".50
vezetett a mérsékelt liberálisok körében" -

ni

Oroszországgal szemben, de általában úgy vélik, hogy Oroszország az
európai civilizációhoz tartozik, "és többségük elismerte, hogy a
körülmények között Oroszország Kína felé való sodródása
51 Hasonló
gondolatnak ad hangot Vlagyimir Portya- kov, Kelet-Ázsia egyik
szerint a nyugati orientációjú elitek nézetei
Ukrajna után aláásták magukat, mert "minden elfogulatlan ember
sokkal jobban megérti, mint korábban, hogy ma és holnap a
,
fenyegetés. "52 Egy másik beszámoló szerint az ukrán válság után
nyugati irányvonalát favorizálták, és bizalmatlanok voltak Kínával
szemben. 53
Ukrajnának, azt feltételezi, hogy "más körülmények között Moszkva

korábban: például, hogy Oroszország "Kína függelékévé fog válni , majd gazdaságilag és politikailag"; Szergej Karaganov, "Russia's Asian
Strat- egy," Russia in Global Affairs, 2011. július 2.-án.
50

Lukin, 2018a, pp. 90-91. Lukin azt is megjegyzi, hogy Oroszország Kínanagyobb az igény és a figyelem.
51

Lee és Lukin, 2015, 108. o.

52

Vladimir Portyakov, "Vozvyshenie Kitaya: chto dalshe? [Kína felemelkedése: mi lesz
ezután?],"
Oroszország a globális ügyekben, 2014. július 2.
53

elmél
után] mindenki elfogadja, hogy erre szükség van". Lukin (2018a, 89. és 93. o.) azt is

Oroszország partnerkapcsolatait az USA-val és az EU-val", és hogy "oroszellenes politikájával
a Nyugat már eddig is sokat tett azért, hogy aláássa az Oroszországon belüli nyugatbarát
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nagyobb visszafogottságot tanúsítottak" a Kína felé való határozott
54

Gabujev és Vaszilij Kaszin, a katonai kapcsolatok és Kelet-Ázsia
Gabujev és Kaszin két kockázat
újraértékelését emelik ki: az orosz Távol-Kelet (demográfiai vagy
katonai) kínai átvételének veszélyét és az orosz haditechnika kínai
55

nem fontosak. 56 Emellett az orosz döntéshozók átértékelték
Oroszország álláspontját Kína közép-ázsiai BRI-jével kapcsolatban. 57
elszakíthatják Szibériát és a Távolritkán lakott régiói kiszolgáltatottak a kínaiak demográfiai és/vagy
katonai dominanciájának. 58 A média és a kommentátorok az 1990-es
és 2000-es években továbbra is riadalmat keltettek a Távol-Keletet
fenyege
- ezt a riadalmat a regionális hatóságok
és esetenként a Kreml is osztotta. 59 Az orosz kommentátorok
megjegyzik, hogy a Távol-Kelet és Szibéria fejlesztésére irányuló
hatalmaktól) való félelem motiválta, amint azt Putyin 2000-ben tett
regionális fejlesztésért], akkor még az indigók is...".
54 Lukin,

2018a, 92. o.

55

Gabuev és Kashin, 2017, 18. o.; Gabuev, 2016, 23. és 26. o.

56

Gabuev és Kashin, 2017, 18. o.

57

Gabuev, 2016b, 26. o., az EEU-n keresztül a BRI-

gazdasági csapat 58 Kashin,
59

yek során a Suvalov által vezetett
- igyekezett

2018, pp. 6-7.

Az 1990-es évekbe
- sin alatt nagyobb hatalmat
élveztek, intézkedéseket szorgalmaztak a kínai jelenlét ellen a régiójukban. Lásd: Lukin,
2018a, 75-76. o. A 2000-es évek közepén a potenciális kínai terjeszkedéssel kapcsolatos
aggodalmak újra felszínre törtek, ami a távol-keleti-kínai határ közelében folyó kereskedelem
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fog beszélni. "60 A 2000távoli múlt örökségére" és a szovjet gerontokrácia által érzékelt fiktív
"sárga fenyegetésre"."61 A
továbbá, hogy a "kúszó demográfiai terjeszkedés" veszélye eltúlzott,
korlátozott, a távol-keleti kínai munkamigránsok csak átmenetileg
maradnak ott, és a rubel 2014döntött, hogy
elhagyja az országot. 62 A
lá
2014kínai
63
munkások nincsenek jelen. És bár Kína továbbra is hagyományos
Oroszország a Távol-Keleten bevethetne,64 a kínai érdek, hogy
bármilyen irányítást érvényesítsen Oroszország Távol-Kelete felett, a
szükség és a gazdasági indokok hiánya miatt újraértékelés szerint
nagyon alacsony. 65
Ami a haditechnikai transzferek által jelentett kockázatokat illeti,
Kína potenciális versenye Oroszországgal a fegyverexport terén (az
ilyen transzferek eredményeként) még 2010adott okot a Kremlnek és a fegyveriparnak, amint azt a negyedik
fejezetben is megjegyeztük. 66 A
60

Oroszország elnöke, 2000c.

61

Barabanov és Bordachev, 2012, 25. o.

62

Gabuev és Kashin, 2017, 18. o.

63
64 Kashin,

2018, 14. o.

65

részletesebb kifejtését lásd Kashin, 2018, 7. o.; valamint Gabuev és Repnikova, 2017. Az
kkal kapcsolatos

66

Ahogy Gabuev és Kashin rámutat, ez a kilátás eléggé nyugtalanította a Kremlt ahhoz,
hogy tanulmányt kérjen a kínai stratégiáról és a fegyverpiaci versenypiaci kilátásokról. Lásd
Ilya Azar, "Nagleet Vostok: Oroszország a fegyverpiacon versenytársat lát Kínában",
Gazeta.ru, 2010. július 8.
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Az 1990-es és 2000-es években Kína engedély nélkül másolta az orosz
katonai technológiát, ami arra késztette az orosz döntéshozókat, hogy
a legfejlettebb fegyverek kínaiaktól való visszatartásával "technológiai
szakadékot" teremtsenek. 67 2014-ben a Kreml újraértékelése azt
sugallta, hogy Kína technológiai felzárkózása elkerülhetetlen - és
bizonyos területeken Kína már most is technológiai fölénybe került
Oroszországgal szemben. 68
Kínának az orosz technológia visszafejlesztése tartott, Oroszország ki
Végül, ahogy Gabuev és Kashin kifejtik, Kína
egyre kevésbé támaszkodik az engedélyek megsértésére, és egyre
70 Hosszú távon Kína egyre
inkább saját fejlesztési
kevésbé fog függeni Oroszországtól a katonai technológia
69

az orosz fegyverek kínai visszafejlesztésével kapcsolatos félelmek
A kínai fenyegetés újraértékelését több, a harmadik és negyedik
fejezetben ismertetett kulcsfontosságú döntés követte, amelyek
irányába. Az egyik döntés az volt, hogy megkezdték a fejlettebb
vadászrepü
-400-as légvédelmi rendszerek eladását
71
Kínának. Bár ezt a döntést részben a gazdasági logika motiválta azaz a 2000vágya -kínai kapcsolatok
72

A második döntés a kínai BRIés hivatalossá tétele volt az EEU-n keresztül Közép-Ázsiában.
elindított
67 Kashin,
68

73

Az

2018, p. 15.

Például az UAV-k tekintetében; Gabuev és Kashin, 2017, 20. o.

69
70

Gabuev és Kashin, 2017, 2. o.

71

Igaz, ahogy Gabuev és Kashin, 2017, 19-20. o. megjegyzi, ezek az ügyletek már 2010 óta
készülnek, de az ukrán válság felgyorsította az üzleteket. Kashin, 2018, 21. o., azt is
megjegyzi, hogy az ukrán válság nyomán "Oroszország megkezdte a kínai alkatrészek
korlátozott beszerzését néhány orosz gyártású platformhoz".
72

Gabuev és Kashin, 2017, 19. és 22. o.

73 Gabuev,

2016b, 26. o.
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A BRI részeként 2013-ban Kazahsztánban a "Selyemút Gazdasági
szerepvállalása felé a régióban, amelyre Oroszország beleegyezése
korántsem volt természetes vagy várható válasz. Valójában, ahogy
Gabuev kifejti, "Moszkva [kezdetben] ambivalens volt Peking középázsiai terjeszkedésével kapcsolatban", és nem fogadta el azonnal a
kezdeményezést. 74 Tekintettel a közép-ázsiai államok Kínától való
el kapcsolatos aggodalmaira - Oroszország
befolyásának rovására -, sokan arra számítottak, hogy Oroszország
ellenáll Kína azon kísérletének, hogy elmélyítse befolyását
Oroszország hátsó udvarában. 75 Így Oroszország 2015-ös döntését,
hogy felkarolja a BRI-t és az EEU-n keresztül hivatalosan is
jellemezték. Gabuev szavaival élve: "[a] Kreml hozzáállása az Övezet
76 Akárcsak a Távol-Kelet kínai
átvételével vagy a katonai technológiai versennyel kapcsolatos
fenyegetések esetében, az ukrán válság volt a
beszámolója szerint a hivatalos megbeszélések során a BRI-vel való
koordinációt pártolók szemben. 77 Azóta szinte minden, a kérdéssel foglalkozó orosz ana- lysta
hangsúlyozta, hogy a két hatalom között nincs konfliktus vagy
rivalizálás Közép-Ázsiában. 78
74 Gabuev,

2015a, 4. o.

75 Gabuev,

2015a, 4. o.

76 Gabuev,

2017c.

77 Gabuev,

2016b, 26. o.

78

and Andrew Small, Rossiya, Kitay i SShA v Tsentralnoy Azii: Balans Interesov I Vozmozhnosti
Sotrudnichestva [Oroszország, Kína és az USA Közép-Ázsiában: A Balance of Interests and
Possibili- ties for Cooperation], Moszkva: Valdai Discussion Club, 2016. szeptember.
Elismerjük, hogy e nézetek egyhangúsága a Kreml hivatalos álláspontjának dominanciáját
-nek nem voltak drámai gazdasági
következményei magára Oroszországra nézve, ami némi csalódást okozott Oroszországban,
"magánbeszélgetésekben" - számol be - az a konszenzus, hogy a BRI nem jelent fenyegetést
leír külföldön"; Gabuev, 2018b.
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tulajdonítanak a fenyegetés-felfogás változásának, amikor Oroszország
és Kína többoldalú
Lukin például azzal
Moszkva és Peking közötti geopolitikai közeledés" miatt jött létre,
hogy ellensúlyozza a nyugati dominanciát a nemzetközi rendszerben.
79

USA regionális szerepvállalásával szembeni ellen- kívánalmak
alapozták meg az SCO lazább csoportosulásból való létrehozását,
80 Ráadásul az oroszok szerint az Egyesült
felfogás korlátozza
az Oroszország és Kína közötti nyílt vitákat. Trenin szerint például
Kína azért nem ítélte el Oroszország ukrajnai akcióit, mert a kínai
tal támogatott színes forradalom, mint
az ukrajnai Euromajdan tüntetések, nagyobb veszélyt jelentett a
stabilitásra, beleértve potenciálisan Kína sajátját is, mint Moszkva
válasza "81.
Az oroszok szerint azonban az Oroszország és Kína között
kialakult kapcsolat politikai és katonai dimenzióit nem teljesen a
változó globális hatalommegosztás és fenyegetettség-érzékelés
magyarázza. Az
hogy a közös világnézet
kialakulásához. 82 A többpólusú rend, szemben az érzékelt amerikai és
nyugati hegemóniával, "amelyben a Nyugat minden kérdésben saját
belátása szerint dönt "83 ,
kommentátorok rámutatnak, hogy az általuk keresett multipolaritás
vagy pluralizmus84 - vagy ahogy a hivatalosságok jobban szeretik,
policentrizmus85 - egy "új" multipolaritás, nem pedig a 17. századtól
uralkodó, konfliktusokkal teli világrend megismétlése.
79 Lukin,

2018a, 176. o.

80 Lukin,

2018a, 88. o.; Gabuev, 2015a.

81 Trenin,
82 Ez

2015, 6. o.

a hivatalos orosz álláspontot tükrözi. Putyin például 2012-ben kijelentette, hogy "Peking

83 Lukin,

2018a, 175. o.

84

Például Lukin, 2018a, 176. o.

85

Például Davydov, 2015, pp. 199, 333.
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a 20. század közepéig. Az új multipolaritás a multilateralizmusra
támaszkodik, amelyben "a nyugati hatalmi központ befolyása
csökkenni fog, míg a másik központé ... növekedni fog".86 Ezt a
rendet a szuverenitás és a mások belügyeibe való be nem avatkozás
elvei fogják alátámasztani. Ezek az elvek magukban foglalják a
toleranciát és "az államok azon jogának tiszteletben tartását, hogy
-politikai
87
rendszerüket". Az orosz kommentátorok hangsúlyozzák ezen elvek
közös fontosságát, amelyeket sokak szerint megsértettek a
rendszerváltást célzó nyugati beavatkozások, a demokrácia és az
zítések,
kormányzásának nyugati bírálatai. 88 Az oroszok a Nyugat e politikáit
egyoldalú jogtalanságnak tekintik, amellyel szemben Oroszországnak
a nemzetközi jog és a nemzetközi intézmények, például az ENSZ
iránti preferenciáját állítják.
E közös világnézet pillérei az 1990-es évek óta
megfogalmazódtak,89 és az orosz kommentátorok a kínai-orosz
kapcsolatok számos fontos politikai pillanatát és fejleményét ezeknek
a nézeteknek tulajdonítják. 90 Puty
regionális és globális problémák", valamint "az ENSZ Biztonsági
Tanácsában, a BRICS-országokban, az SCO-ban, a G20-ban és más
91 A
multilaterális fórumokon be
nemzetközi rend
arra késztetik
Oroszországot és Kínát, hogy az orosz kommentátorok szerint számos
legyenek. Ez az egység
86

Például: Lukin, 2018a, 32. o.

87

Sergei Luzyanin, Zhao Huasheng, et al., Orosz-kínai párbeszéd: Moszkva: The 2017
Model, Moszkva: The 2017 Model, Moszkva: Oroszországi Nemzetközi Ügyek Tanácsa,
2017, 6. o.

88

hajlamos a
Nyugat kezét látni, amikor belpolitikai kihívásokkal vagy zavargásokkal szembesül. Lásd
például Trenin, 2015, 9. o., aki rámutat, hogy "[i]n 2011-2012-ben Vlagyimir Putyin a
moszkvai utcai tüntetéseket az orosz civil társadalom amerikai támogatására fogta", és "[i]n
2014-ben Peking külföldi kezet látott a hongkongi tiltakozó mozgalom mögött".
89
90

Lásd például: Lukin, 2018a, 82. o.
ivosztok, 2018. március.
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91 Putyin,

2012.
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magában foglalja a stratégiai stabilitással kapcsolatos nézeteket,
amelyeket az oroszok régóta úgy vélik, hogy az egyoldalú amerikai
politikák aláássák. Oroszország és Kína így képes közös ügyet találni
az amerikai ballisztikus rakétavédelmi telepítésekkel szembeni
ellenállásban, beleértve a THAAD rakétarendszer Dél-Koreába
92 Ez az egység magában foglalja a két
állam álláspontját az észak-koreai és iráni nukleáris pro- grammokkal
kapcsolatban is. 93 Az amerikai és nyugati egyoldalúsággal és a
szuverenitásba való beavatkozással szembeni közös ellenállás arra
késztette Oroszországot és Kínát, hogy számos kérdésben fokozzák
ét, beleértve az ENSZ BT-ben az olyan
országok, mint Irán, Mianmar, Szudán és Zimbabwe védelmét a
nyugati túlkapásoktól. 94
megemlítenek bizonyos, a
tartós gyakorlati
szükségszer
. Oroszországnak és Kínának hosszú határa
van, és a szomszédságuk is ingatag. Ezek a tények - a globális hatalmi
k,

együt,és senki sem
kínai-szovjet szakítás
tapasztalata Kashin szerint "valóban fájdalmas volt": A határ védelme
95 A

hidegháború második frontjának" megn
hanyatlásához hozzájáruló oknak tekintik. 96 Ennek a történelemnek a
k lendületét képezik. 97
92

Lásd például: Lukin, 2018a, 159. o.; és Luzyanin, Zhao, et al., 2017, 8. o.

93

Lásd például: Lukin, 2018a, 159. o.

94 Gabuev,

2015a, 2. o.

95
96 Kashin,

2018, p. 4.

97

1995-ben kijelentette, hogy Kína "a szomszédunk, akivel a leghosszabb határon osztozunk a
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világon".
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-Ázsiát olykor olyan területkénttárgyalják, ahol
A régió stabilitása mind Oroszország,
mind Kína számára fontos. Az Oroszországnak Közép-Ázsiával közös
hatalmas határa azt jelenti, hogy az ezekben az országokban
tapasztalható instabilitás könnyen átterjedhet Oroszországra, és egy
ilyen nagy határ védelme monumentális kihívást jelentene. 99 Ahogy
Gabuev megjegyzi, mindkét hatalom arra törekszik, hogy a nyugati
szövetség bevonása nélkül biztosítsa a régió stabilitását. 100 Ráadásul az
oroszok úgy vélik, hogy a "stabilitást" mindkét hatalom ugyanúgy
értelmezi - azaz a status quo fenntartását és a meg
képességét arra, hogy elhárítsák a potenciális kihívásokat és
felfordulásokat. 101
98

arra, hogy egyoldalúan hatékonyan érvényesítse céljait a régióban.
Az oroszok a vezetés fontosságát és a Putyin és Hszi elnök
közötti kapcsolatot az
további katalizátorának
Oroszország közötti kapcsolatok alakításában, beleértve a Hruscsov és
Mao közötti kapcsolatok elmérgesedését, valamint a Jelt- sin, majd
Putyin és Csiang Zemin közötti tisztességes viszonyt. Putyin és Jiang
utódja, Hu Jintao között semmiféle személyes kapcsolat nem volt

a világot, és akivel örökre egymás mellett k
98

március.
99

Lásd például Timofey Bordachev, "Rossiya i Kitay v Tsentral'noy Azii: Bol'shaya Igra s
Positivnoy Summoy [Oroszország és Kína Közép-Ázsiában: a nagy nyereményjáték]," Russia
in Global Affairs, 2016. július 1., 9. o.; és Vitalij Vorobjov, "Stykovka na strtegicheskoy
orbite [Dokkolás a stratégiai pályán]," Russia in Global Affairs, 2016. szeptember 8..
100 Gabuev,

101 Timofey

2016b, 27. o.

Bordachev, Anastasiia Kazakova, and Andrei Skriba, "Institutions for a Peaceful
Eurasia," International Organizations Research Journal, Vol. 11, No. 2, 2016, 24. o.
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Xi 2012-es (újbóli) hatalomátvétele a kétoldalú kapcsolatok új,
energikusabb szakaszát nyitotta meg. Hszi, ahogy Gabuev megjegyzi,
a víziója,
102
hogy országa ismét nagyhatalommá válik".
személyes kapcsolat alakult ki, és számos alkalommal mindketten
konkrét lépéseket.

103

104

elismerik az
.
Megjegyzik, hogy Oroszország és Kína nem minden kérdésben ért
egyet a nemzetközi színtéren, de még a saját közös vállalkozásaik
sem
támogatja - egymás
valódi feszültségek forrásává válhatnak, ha Kína nyomást gyakorol
Oroszországra, hogy támogassa olyan országokkal szemben,
amelyekkel Oroszország szintén jó kapcsolatokat kíván fenntartani,
mint például Vietnam, Japán és India. 105 A
SCO-ról, mivel Oroszország a biztonsági szerepére összpontosít, Kína
szinte egyetlen orosz hang sem tekinti ezeket a nézeteltéréseket
106

korlátait is meghatározzák.
technológiai nacionalizmusa".107

102 Gabuev,

2016b, 5. o.

103 Gabuev,

2016b, pp. 4-5.

104
105 Lee

és Lukin, 2015, 127-128. o.

106
107 Kashin,

2018, p. 22.
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mint például Karaganov, a Kínával való kapcsolatot "de facto
szövetségként" írják le,108 az
bármennyire is szoros katonai vagy politikai kapcsolatok alakulnak ki,
zok formális szövetséggé alakuljanak át.
Ennek a jóslatnak számos oka van, amelyek középpontjában
Oroszország (és Kína) rugalmasságra való igénye áll a merev
kötelezettségvállalások helyett. Egyik ország sem hajlandó támogatni a
másikat a vitás területi kérdésekben fennálló nézeteltérések
Oroszország igyekszik
fenntartani és kiépíteni a kapcsolatokat más ázsiai országokkal,
amelyek közül sokan szintén területi és határvitákban érintettek. Ha
109

vitában, az elkerülhetetlenül ártana a kapcsolatoknak néhány ilyen
más országgal. 110 Még a területi vitáktól eltekintve is veszélyeztetné
Oroszország kapcsolatait más országokkal, például Indiával, Japánnal
és Vietnámmal, ha hivatalos szövetséget kötne Kínával. 111
mellékesnek tekintik: ez nem a kapcsolat hiányossága, mert a
hagyományos katonai szövetség nem az, amit Oroszország (vagy az
oroszok szerint Kína) akar vagy amire szüksége van. Hasonlóan ahhoz
a különbségtételhez, amelyet egyes orosz hangok a történelmi és az
"új" multipolaritás között tesznek, hajlamosak a formális katonai
szövetséget anakronizmusnak, a modern kor követelményeinek nem
112 A formális szövetség a maga
kötöttségeivel és merev kötelezettségvállalásaival a szuverenitás
elvesztését jelenti, amit Oroszország és Kína elvben ellenez. 113
Mindketten önálló külpolitikát kívánnak fenntartani, és úgy látják,
hogy minden olyan kondominium, amely tükrözze
108

Karaganov et al., 2017, 6. o.

109
110

Dmitriy Streltsov, "Rossiyskiy podkhod k territorial'nym konfliktam v Vostochnoy Azii
[Russian approach to territorial conflicts in East Asia]," International Affairs, No. 9, 2017.
111
112

megjegyezte, egy hivatalos szövetség a nyugati szövetséggel szembeni ellensúlyozásra
113

Beszélgetés
p. 334.
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a nyugati szövetséget a világnézetükkel ellentétesnek tartja. Végül, az
orosz felfogás szerint a szövetség egy valaki ellen létrejött összefogás;
ahogy Bordascsov fogalmaz: "minden olyan nagyhatalmi összefogás,
amely kizárja az Egyesült Államokat, elkerülhetetlenül Amerika114 Az oroszok pedig kifejezetten kijelentik, hogy
a Kínával való kapcsolatuk nem egy közös ellenség ellensúlyozásáról
sugallva). 115
A gazdasági kapcsolatok orosz szemlélete
Kína közötti gazdasági kapcsolatokat, és hangsúlyozzák az 1990-es
évek óta elért eredményeket. 116 Ugyanakkor sokan elismerik, hogy a
.

117

tulajdonítják, amelyek a kapcsolatok
valamint a gazdasági komplementaritás és a gazdasági szükségletek
logikájának.
A kapcsolatok politikai és katonai dimenziójához hasonlóan az
oroszok a gazd
globális
hatalommegosztás változására mutatnak rá. Ázsia felemelkedése
tette Oroszország számára, hogy kapcsolatokat alakítson ki ázsiai
partnereivel "118 - vagy ahogy Putyin fogalmazott, "hogy elkapja a
kínaiakat".

114

Bordachev, 2016.

115

Lásd például Vorobyov, 2016.

116

Lásd például: Mikhail Titarenko, Vladimir Petrovsky, Vladimir Portyakov, Andrey
Ostrovsky, and Viktoria Kovalevskaya, Development of Russian-Chinese Trade, Economic,
Financial, and Cross-Border Relations, working paper, Moszkva: Orosz Nemzetközi Ügyek
Tanácsa, 2015, 4. o.

117
118 Lukin,

2018a, 70. o.
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szelet a gazdaságunk vitorláiba. "119 Az európai gazdasági térségen belül
várható lassulással együtt az oroszok az ázsiai piacokra való nagyobb
120
gazdasági
Oroszország pivotja a korábbi, fenntarthatatlan gazdasági
korrekciója, amelyet egy Valdai

és megalapozatlan kereskedelmi struktúrát ... amelyben az ország az
energiaforrásait viszonylag drága és kevésbé költséghatékony nyugati
121 A keleti fordulat és a
termékekre cseré
gazdasági kapcsolatok diverzifikálása a szükséges ellenszer, amely
122 Ráadásul,
amennyiben a globális piacok változása támogatta Oroszország
átorientálódását, az bizonyos mértékig független volt a Kreml politikai
óceáni térség felé való átorientálódás "objektív és elkerülhetetlen
és kevéssé függ a jelenlegi politikai kilátásoktól", mivel
"Európa fokozatos hanyatlásán és gyengülésén" alapul.123 Az orosz
fenyegetettség változó
megítélése több szempontból is befolyásolja a Kínával való gazdasági
kapcsolatokat. Hangsúlyozzák a változó fenyegetettség-felfogás
irányítójaként, különös tekintettel a fegyverkezési és az
energiaágazatra. Amint fentebb említettük, Oroszországnak a Kína
technológiai fölényre való törekvésével kapcsolatos aggodalmai arra
fegyverrendszerek értékesítésének visszatartásával technológiai
szakadékot alakítsanak ki Kínával szemben. A kínai-orosz határon
keresztül folyó szabályozatlan kereskedelem elterjedése és az orosz
oldalon a
által
-es években, amikor a kínai oldalon
még nem volt ilyen, ugyancsak táplálta az oroszok és a kínaiak közötti
kapcsolatokat.

119 Putyin,

2012.

120

Barabanov és Bordachev, 2012, 47. o.; Karaganov et al., 2017, 5. o.; Lee és Lukin, 2015,
p. 137.
121

Karaganov et al., 2017, 5. o.

122

Karaganov et al., 2017, 5. o.
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Vasily Kashin, "Povorot na vostok ne zavisit ot politikov [Pivot East does not depend on
politicians]," The Record, 2016. április 6.
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aggodalmak Oroszországban.

124

És, ahogy fentebb említettük, a kínai

és a Kínával határos régiók helyi hatóságai. Még a 2000-es években a
gazdasági k
félelmek, hogy Kína a Távol-Keletet és Szibériát nyersanyagipari
-leányvállalatává" teszi. 125
Ezek a félelmek arra késztették az orosz döntéshozókat, hogy
korlát
érzékeny ágazatokban, például az energetikában és az
ávol126

De ahogy a 2000-es években a Nyugat fenyegetésként való
megítélése ezzel arányosan csökkent. Az orosz Távol-Kelet fejlesztésére
vonatkozó hazai tervek az ázsiai hatalmak sakkban tartásának
módjából "az országnak az ázsiai gazdasághoz, és konkrétan Kínához
való kapcsolódásának eszközévé "127 váltak. Még akkor is, amikor egy (a
-ben Kínát értékelte
128 Putyin
Oroszországra
hangot adott az elit körében változó véleménynek azzal, hogy Kína
gazdasági felemelkedését összekapcsolta Oroszország érdekeivel részben Kína Szibéria és a Távol-Kelet fejlesztésében játszott
potenciális szerepe miatt. 129
Ahogyan a kapcsolat politikai és katonai dimenziója esetében, az
ukrajnai válság okozta. Amint azt a harmadik fejezetben megfigyeltük,
a szankciórendszer tisztán gazdasági hatásaitól eltekintve (amelyekkel
alább foglalkozunk), az orosz fellépésre adott nyugati válaszok az
orosz fenyegetettség-felfogás felülvizsgálatához vezettek, és ennek
eredményeként az oroszok hozzáállása az öko- és a
gazdaságpolitikához is megváltozott.
124 Gabuev,

2015a, 2. o.; Lukin, 2018a, 95. o.

125 Gabuev,

2015a, 2. o.

126 Gabuev,

2015a, 2. o.

127
128

Lukin és Jakunin, 2018, 104. o.

"Strategiya-2020: Stratégia-2020: Kína 2012. március 15.
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Putyin, 2012. Ez változást jelent ahhoz képest, amit Putyin 2000-ben a távol-keleti kínai
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nomikus kapcsolatok "drámaian megváltoztak".130 Ez a változás abban
nyilvánult meg, hogy - mint fentebb említettük - új hajlandóságot
mutattak arra, hogy fejlett fegyvereket adjanak el Kínának, és
visszavettek a kínai részvétel akadályaitól az orosz gazdaságban és a
távol-keleti fejlesztési tervekben. 2014-ben enyhültek a kínai
befektetésekkel kapcsolatos informális akadályok, és 2015-ben kínai
kapcsolatos eszközöket vásároljanak, és ajánlatot tegyenek az érzékeny
intézményeketis arra
ösztönöz
131
közös világnézetek - ebben
a kon- ferenciában
szöveg, a nemzetközi gazdasági rend tekintetében együtt - szintén szerepet játszott abban, hogy Oroszországot gazdasági
téren Kína felé terelte. Oroszország ellenállása a nemzetközi rend
nyugati dominanciájával szemben kiterjed a gazdasági intézményekre
gazdaságokkal szemben. Oroszország és Kína osztozik abban a
vágyban, hogy eltávolodjanak az Egyesült Államok és a Nyugat által
uralt Bretton-Woodsnemzetközi pénzügyi rendszer reformjának vállalkozásában, "az IMF
és [a Világbank] igazságosabb irányítási rendszerének létrehozására
helyett) keresésében. 132 Az
nomikus kapcsolatok
részben a gazdasági komplementaritás és Oroszország (és néha
Kína) gazdasági szükségleteinek termékének tekintik, bár nem
tárgyalópartnerek gyakran említik a komplementaritás fontosságát:

szüksége van a fin

A mai kétoldalú
kapcsolatok jellege bizonyosan tükrözi ezeket a
komplementaritásokat, amint azt a harmadik fejezet dokumentálja.
130

Gabuev, 2015a, 3. o.; Lee és Lukin, 2015, 108. o.

131

Lásd Gabuev, 2016b, pp. 5-6.

133
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"optimális partnernek" tartják Oroszország keleti belföldi fejlesztési
ipar Oroszország keleti részén fejlettebb, míg Kína keleti része a
134
állománya van.
Ezek a szempontok rámutatnak arra, hogy a kétoldalú ökológiai
kapcsolatok alapjait a hidegháború utáni korszakban a
komplementaritás és a kölcsönös szükségletek miatt fektették le.
Különösen sokan megjegyzik, hogy az 1990-es évek
fegyverkereskedelme az orosz haditechnikai termelési fölény, Kína
kereslete és képtelensége, hogy a Tienanmen tér után bevezetett
szankciók miatt máshonnan vásároljon fegyvereket, valamint az orosz
tudja tartani védelmi iparát. 135 Több mint egy évtizeden keresztül
Oroszországnak a védelmi vállalkozásai életben tartásához szükséges
piacokra való igénye tartotta fenn a Kínával folytatott
fegyverkereskedelmet. 136
gazdasági s
exportpiacok diverzifikációja és a szénhidrogén-bevételek növekedése
miatt 137

Az Oroszország ukrajnai fellépésére válaszul bevezetett
szankciórendszer újabb gazdasági kényszereket eredményezett
Oroszország számára. Oroszország nyugati piacoktól való függése
piacokra orientál
lehetett volna kielégíteni a Kína felé való határozott fordulás nélkül.
138

mi
partner, aki nem ment el
134

Titarenko et al., 2015, 7. o.

135

-8. o.;

Gabuev, 2015a, 2. o.
136 Kashin,
137

2018, p. 10.

Gabuev és Kashin, 2017, 14. o. A gazdasági szükséglet ereje ebben az esetben a
komplementaritások viszonylagos jelentéktelenségére utal, amelyek e kereskedelmi kapcsolat
javára tolják, az orosz kommentátorok azonban hajlamosak nem felhozni ezt a megfigyelést.
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Gabuev és Kashin, 2017, 17. o
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a nyugati szankciókkal együtt. Más ázsiai országok, ahogy Gabuev és
Kashin rámutat, "nem tudtak segíteni Oroszországnak, bármennyire
is akartak".139 Az orosz döntéshozók ezt nagyon jól megértették:
Gabuev beszámolója szerint a nyugati szankciók 2014-es várható
hogy Oroszországnak "nincs más választása, mint hogy egyre inkább
alkalmazkodjon Kínához - még akkor is, ha ez Moszkvát a kapcsolat
junior partnerévé teszi".140 Ezek a következtetések vezettek több,
fentebb említett döntéshez, amelyek a Kínához való gazdasági
fordulást eredményezték. A fegyvereladások újjáélesztése, a Kína
érzékeny ágazatokban való részvételére vonatkozó korlátozások
feloldása és a kínai BRI közép-ázsiai irányvonalának megfordítása
mellett korábban elakadt nagyszabású üzleteket kötöttek. Különösen a
számító kínai látogatása során, ami tükrözi Oroszország akut igényét
új szénhidrogénpiacokra, amint arról a harmadik és negyedik fejezet
beszámol. 141
A politikai és katonai dimenzióhoz hasonlóan a Putyin és Hszi
elnök közötti kapcsolat kulcsfontosságú volt a gazdasági

139

Gabuev és Kashin, 2017, 17. o.; Trenin, 2015, 14. o.

140

írja le:
Az ukrán válság kitörése után az orosz kormány azonnal elkezdte felmérni a gazdasági
vették a
Nyugat által az elmúlt években alkalmazott szankciós rendszereket, beleértve Iránt és
Észak-Koreát, és azonnal kiszúrták Oroszország három leggyengébb pontját: A nyugati
ó kritikus

Arra a
következtetésre jutottak, hogy ha a Nyugat szankciókat vezet be, Oroszországnak nem
lesz más választása, mint egyre inkább alkalmazkodni Kínához - még akkor is, ha ez
Moszkvát a kapcsolat junior partnerévé teszi.
141

zetett ügyletek
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dön

142

A

143

a gazdasági
Két, egymással
gazdasági
kapcsolatok kiegyensúlyozatlanságát és az Oroszországnak a
kapcsolatokkal kapcsolatos be nem teljesült elvárásait. Amint azt a
negyedik fejezet részletezi, a két ország közötti kereskedelem
kapcsolatok korlátaival és hiányosságaival.

144

oroszlánrészét nyersanyagok, a Kínából származó importét pedig
feldolgozott termékek teszik ki - ez a gazdasági kapcsolatoknak egy
olyan aspektusa, amelyet
azonosítanak.145
így Kína "nyersanyag- függelékévé" válhat. 146 Bár egy olyan természeti
-alku, mint a Sibe- ria Power of Sibe- ria, mindkét fél

147

Oroszországban is él a Kínával szemben támasztott
beteljesületlen elvárások érzése. Különösen az Ukrajna és a Nyugat
közötti szakítás és az EEUelmélyítéséhe
okoztak. 148 Oroszország a nyersanyagokon és a nagyszabású
infrastrukturális projekteken kívül más iparágakban is keresett kínai
befektetéseket, amelyek azonban elmaradtak. A megkötött ügyletek
papíron ma
egyes kínai bankok

142 Gabuev,

2016b, p. 4.

143 Gabuev,

2015a, 4. o.

144

Titarenko et al., 2015, 4. o.

145

Lee és Lukin, 2015, 139. o.

146

Barabanov és Bordachev, 2012, 28. o.; Titarenko et al., 2015, 22. o.; Larin, 2014, 21. o.

147
148 Lukin,

2018a, 172. o.; Gabuev, 2016b, 29. o.; Gabuev, 2018b.
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szándékukban állt betartani a szankciórendszert. 149 Hasonlóképpen,
Oroszország megtudta, hogy
az "OBOR" [azaz a BRI] márkanév hozzáadása egy projekthez

nyereséges projekteket kereste. Például a Nyugat-Kína és Európa
közötti közlekedési összeköttetést az EEU-államokon keresztül
támogató 40 projekt közül Peking egyetlen projektbe sem volt
hajlandó befektetni, fenntarthatatlan pénzügyi modellekre és
bizonytalan megtérülési kilátásokra hivatkozva. 150

korlátozásokra és arra, hogy miért nem fejlettebbek a gazdasági
kapcsolatok, mint amilyenek, amelyek két kategóriába sorolhatók.
gyakran állítják, hogy Kína orosz
gazdaságban való részvételének korlátai inkább "orosz problémákban",
mint "kínai problémákban "151 gyökereznek - azaz Oroszország
vonatkozó légkörében, tágabb értelemben. Ezek a problémák mind az
üzleti tevékenységet akadályozó bürokratikus akadályokra, mind a
korrupcióra és a haszonszerzésre vonatkozó szintre vonatkoznak,
különösen regionális szinten, a Kínával határos területeken. 152 Ahogy
Gabuev fogalmaz, Oroszországnak ahhoz, hogy növelje a Kínával való
gazdaságát és javítania kellene a befektetési klímát", és ha a gazdasági
kínaiak hibája".153 Ezeken az insti- váció
149

csak néhány stratégiai állami tulajdonú
150

Gabuev, 2018b.

151
152

rendeleteket
etségi Migrációs
Szolgálat ellenzi a vízummentességet Kínával. Lásd még: Karaganov et al., 2017, 5., 23. o.
153

Gabuev, 2018b.
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a határ menti infrastruktúra fejletlensége az orosz oldalon gátolja a
154
határon átnyúló kereskedelmet és a Kínából
oroszországi
Továbbá, és ami talán még ennél is
fontosabb, Oroszország gazdasága túl lassan növekszik, így kevés
155

156

Oroszország ellenáll az olyan infrastrukturális projektekre vonatkozó
javaslatoknak, amelyeket kínai vállalatok valósítanak meg
felhasználásával, ami a kínaiak által
preferált modell. 157 A távolTávol-Kelet csak korlátozott gazdasági potenciállal rendelkezik, annak
ellenére, hogy a Kreml nemzeti prioritássá kívánja tenni a fejlesztését.
158

159 A

közeli orosz

gátolják a szilárdabb öko- nomikus kapcsolatokat. Bár a sinofóbia már

154

Titarenko et al., 2015, 17. o.

155

Karaganov et al., 2017, 23. o.

156

Moszkva és Vlagyivosztok, 2018. március.
157

"Sopryazhenie evraziyskoj integratsii i Ekonomicheskogo poyasa Shelkogo puti: vozmozhnosti dlya Rossii [Az eurázsiai integráció és a Selyemút gazdasági övének dokkolása:
l
International Organizations Herald, Vol. 11, No. 2,
2016.
158
159

zág
egyik leggazdagabb embere, Viktor Vekselberg fogalmazott: "Volt egy bizonyos fokú
optimizmus a kínai vállalatokkal kapcsolatban. Úgy gondolták, hogy azért jönnek az orosz
piacra, hogy nagy pénzeket költsenek. De a kínaiakról kiderült, hogy nagyon racionális és
nagyon jó üzletemberek, így nem adnák a pénzt ingyen"; idézi Alexander Gabuev: A Pivot to
Nowhere: The Realities of Russia's Asia Policy," Carnegie Moscow Center, 2016. április 22.,
2016a.
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az üzleti kultúra, valamint az oroszok általánosan rosszul értik a kínai
kultúrát. 160
Másrészt egyesek hangsúlyozzák, hogy a gazdasági
problémát a szélesebb értelemben vett orosz-kínai partnerség számára.
161 Bordachev például úgy érvel, hogy "még mindig nyitott kérdés,
hogy a kereskedelem és általában a gazdaság mennyiben garantálja az
rámutatva a Nagy-Britannia és Németorszá
162

Ráadásul a

érdekeit, mert az utolsó dolog, amire Oroszországnak szüksége van,
163

Oroszországnak diverzifikálnia kell öko- nomikus partnereit,
különösen más ázsiai országokkal való szorosabb kapcsolatok
kiépítésével. 164 (Valóban, az a felfogás, hogy Oroszországnak
diverzifikálnia kell gazdasági kapcsolatait, még arra is ösztönzött
beruházási projektekben való újbóli részvételére.

) Bár Kína nagy

165

hiányosság pótlásában, az orosz-

160

Beszélgetés a sz

161

162

Timofey Bordachev, "Oroszország-Kína: Kína-Kína: Szövetség a békéért vagy
háborúért?" Oroszország a globális ügyekben, 2017. június 20.
163
164 Például:

165

Gabuev, 2015a, 8. o.

Sajtóértesülések szerint javaslatot tettek arra, hogy a szankciók feloldásáért cserébe az
Egyesült Államok és Európa is részt vehetne ezekben a megaprojektekben. Lásd Jelizaveta
Kuznyecova és Denis Skorobogat'ko, "Dirizhabli podnimut $200 mlrd [A Dirigibli 200
milliárd dollárt fog bevonni]", Üzletember, 2016. augusztus 11.; lásd a további tárgyalást
Lukin és Jakunin, 2018, 13. o.
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166

kiindulva az orosz döntéshozók nem biztos, hogy szándékosan
mindent megtesznek Kína akkom- modifikálása érdekében, hogy
gazdasági kezdeményezésekhez való csatlakozás iránt, különösen, ha
ezek szabadkereskedelmi övezeteket hívnak életre, valamint arra, hogy
Oroszország vonakodik attól, hogy az SCO érdemi gazdasági szerepet
játsszon. 167 Oroszország saját regionális gazdasági integrációra
vonatkozó javaslatait - nevezetesen a Nagy Eurázsiai Partnerséget egyesek túlnyomórészt szimbolikusnak és határozott tartalom
nélkülinek tartják. Gabuev például a GEP-et "geoökonómiai
kiméraként írja le, amelynek a TTP-vel vagy az RCEP-vel ellentétben
nincs világos formája. Az ázsiai és európai diplomaták nevetnek, mert
Moszkvában senki sem tudott megnevezni legalább három konkrét
csatlakozni
akarna hozzá. "
pontok némelyike tehát azt az érzést
közvetíti, hogy a gazdasági kapcsolatok jelenlegi jellegét és
Oroszország gazdasági és tágabb politikai érdekeit tekintve a gazdasági
kapcsolatok vérszegény mutatói nem utalnak a kapcsolat komoly
hiányosságára.
Összefoglalva, a Kínával való kapcsolat gazdasági dimenziójával
magyarázó
168

dimenziókat is meghatározzák, hangsúlyt fektetve a (gazdasági)
s a fenyegetettségi percepciók változására. A gazdasági
komplementaritás szükségletek Kínával való öko- nomikus kapcsolatok korlátaival: Egyesek ezeket a
korlátokat az orosz gazdaság és üzleti környezet hiányosságainak

166

március.

167

Lukin, 2018a, 85-86. o.; Alexander Gabuev, "Bigger, Not Better: Russia Makes the SCO
a Useless Club," Carnegie Moscow Center, 2017b. június 23.
168

Alexander Gabuev, "Vmesto Ameriki. Kak Tramp dal Kitayu shans na global'noe liderstvo [Amerika helyett. Hogyan adott Trump Kínának esélyt a globális vezetésre]," Carnegie
Moscow Center, 2017a. január 25.
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Orosz értékelések a jövőről
A jöv kilátásai

általában
jósolják. Trenin szavaival élve, a pálya "egy kvázi szövetség és kvázi
integráció felé tendál", ami "egy olyan Eurázsiához vezet, amely
szorosabban kapcsolódik egymáshoz, mint bármikor a modern
történelemben, kivéve az 1950-es évek rövid kínai-szovjet
szövetségét."169 Portyakov reményteljes jóslattal szolgált, hogy
-es
e
170 És bár az oroszok általánosan
tagadják, hogy Oroszország hivatalos szövetséget akar, több hang is
megjegyezte, hogy a kínai fél felvetette a kérdést, azt a véleményüket
közvetítve, hogy Kína érdeke az Oroszországgal való
171

megnövekedett kölcsönös bizalomra.

172

Ezek az optimista kilátások

után bekövetkezett áttöréseket a folyamatos és szorosabb katonai
úgy látja,
hogy a kapcsolat túllép az aszimmetrián, és közelebb kerül "egy
kiterjesztésével "a védelmi ipar legérzékenyebb ágazataira, például a
ballisztikus rakétavédelmi technológiára és a ballisztikus
hosszú távú

169 Trenin,
170

2015, pp. 3-4.

Portyakov, 2014.

171

megjegyzi, hogy "az elmúlt egy-két évben, az Egyesült Államok és szövetségesei által Kínát

172

A hivatalos konszenzus leírás
Moszkva, 2018. március.
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"173
Keleten zajló konfliktusokra adott válaszlépésekben, valamint más
kiemelt biztonsági kérdések - például az iráni nukleáris program vagy
a Koreai-félsziget biztonsága - kezelésében. 174 Hasonlóképpen, a
multilaterális fórumokon, beleértve az ENSZ-t és az ENSZ BT-t,
valamint az Egyesült Államokat és a Nyugatot kizáró szervezetekben,
ami azt tükrözi, hogy mindkét állam hangsúlyt fektet a
multilateralizmusra, szemben a nyugati egyoldalúsággal. 175 Az olyan
s
176

gy Karaganov
rámutat, az orosz elit "eurocentrizmusa", amely szerint Oroszország
-Eurázsiai projektet és a
177 Ezek az eurocentrikus
zág lassabban alakítja ki azt a
fajta ismeretséget Kínával és annak kultúrájával, amit Oroszország
Európával. 178 Ráadásul egyetlen kommentátor sem állítja, hogy
Oroszország és Kína valaha is teljesen harmonizálni fogja politikáját
vagy megoldja az összes nézeteltérést. Az olyan kérdésekkel
kapcsolatos nézeteltérések, mint a Krím Oroszország általi
annektálása, más "befagyott konfliktusok" a volt szovjet térségben és
Kína területi követelései kétségtelenül fennmaradnak. Az ilyen
nézeteltérések - a legtöbb s
- kezeltek maradnak, és nem
fogják beszennyezni a tágabb értelemben vett kapcsolatot. 179 Van egy
szabad173 Kashin,

2017, 3. o.

174 Trenin,

2015, 12., 18. o.; Kashin, 2017, 3. o.

175

n, 2015, 12. o.

176

Trenin (2015, 4. o.) például azt jósolja, hogy "[m]inden kontinentális Ázsia nagy részét
bevonják a gazdasági integráció és a politikai közeledés folyamatába, és az Európai Unió (EU)
og szembenézni".
177

Szergej Karaganov, "Svoboda v vybore puti [Szabadság az út megválasztásában]," Orosz
Gazette, 2018a. június 6.

178

kiépült, mások nem értettek ezzel egyet;
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A Bizottság nemrégiben kifejtette, hogy az elmúlt évek során kialakult
bizalmi szint elég magas ahhoz, hogy megakadál
viszálykodás kialakulását minden igazán fontos kérdésben. 180 Ez a
bizalmi szint - biztosítja, hogy Kína nem
cselekedne szándékosan Oroszország érdekei ellen, és fordítva. 181
Ezekkel az optimistább kijelentésekkel ellentétben olyan
tartósan fennálló szintjét állapítják meg.

182

Ezen és hasonló okokból

várakozásokat fogalmaznak meg. Artyom Lukin (egy amerikai
-a
bizalom és a kölcsönös rokonszenv". Katonai téren Kashin, bár a
kapcsolat további elmélyülését jósolja, arra figyelmeztet, hogy az
183

Államok közötti együttm
szövetségi rendszerben".184 A
orosz gazdaság
stagnálása a védelmi szektorban is érezteti majd hatását. 185 A Kína által
e
szembeállítva - sugallja
az ilyen vélemény - várható, hogy Oroszországnak hamarosan talán
nem sok mindent tud majd felajánlani partnerének. 186
Beszélgetéseink összességében azt mutatják,

A gazdasági kapcsolatok tekintetében a fent leírt korlátok
miatt az optimizmus némileg visszafogottabb. Egyesek azt jósolják,
hogy
180
181
182 Gabuev,
183 Lee

és Lukin, 2015, 130. o.

184 Kashin,
185
186

2016b, 30. o.

2018, p. 22.
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a kétoldalú gazdasági kapcsolatok valamelyest javulhatnak, de nem
drámaian. 187 Legalábbis a jelenlegi oroszországi viszonyok között nem
kell számítani nagyobb kínai befektetésekre vagy a kereskedett áruk és
szolgáltatások profiljának megváltozására. 188
nye
érdekeltségét.

189

Egy másik megfigyelte, hogy a kínai befektetések

megengedi Kínának, hogy úgy járjon el, ahogyan az afrikai
országokban teszi (nagyobb cselekvési szabadságot biztosítva Kínának
vagy ha az orosz gazdaságot megreformálják vagy más módon
nagyobb növekedésre ösztönzik. 190 Összességében Lee és Artyom
Lukin a
gazdasági és demográfiai magja diktál, amely az Uráltól nyugatra
fekszik. "191
a kétold
másikra leváltja a Nyugatot, és a fokozatosság az egyetle
elvárás. 192
meg: Még látványos közös vállalkozások hiányában is a bizalom, az
elkötelezettség szintje, valamint az Oroszország és Kína által aláírt
kétoldalú megállapodások száma arra utal, hogy a gazdasági
"közeledés kevésbé szenzációs, de annál gyakorlatiasabb, rutinosabb,
szilárdabb és visszafordíthatatlanabb formát ölt".193 Hacsak nem
- például a szankciórendszer
reformok Oroszországon belül -

187

-30. o.

188
189
190
191 Lee

és Lukin, 2015, 138. o.

192 Lukin,

2018a, p. 177.

193 Lukin,

2018a, p. 177.
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fokozatosan "egyre inkább Kína ölelésébe fog csúszni, legalábbis
gazdasági téren "194 .
Befolyásoló tényez k

Az oroszEgyesült Államok és a nyugati országok politikája, valamint (2) az
Mivel az orosz nézetek hajlamosak nagy súlyt tulajdonítani a
változó fenyegetettség-felfogásnak mint az orosz-kínai közeledés
amerikai és nyugati
politika kérdése nagy súllyal esik latba. Az oroszok következetesen
hangsúlyozták, hogy az Egyesült Államok vagy a Nyugat
Oroszországgal vagy Kínával szemben ellenséges fellépése, valamint a
Nyugat és a két ország közötti kapcsolatok általános romlása közelebb
sodorja Oroszországot és Kínát egymáshoz (legalábbis politikai és
katonai téren). 195
Oroszország inkább fenntartaná a függetlenebb külpolitikát, de az
Oroszországra és Kínára gyakorolt
arra késztetné, hogy feladják a függetlenség egy részét a szorosabb
összefogás érdekében. 196 Egy másik - csak félig tréfásan - azt sugallta,
hogy csak az amerikai ellenségeskedés billenthetné Oroszországot és
Kínát katonai szövetségbe. 197
Érdekes módon orosz kommentátorok azt állítják, hogy
természetesen Oroszország számára elfogadható feltételek mellett. 198
Még Karaganov, a Nagy-Eurázsia egyik legtermékenyebb támogatója
is azt sugallja, hogy ennek az egységnek a megalakulása és az Ázsia felé
való fordulás nem jelenti a Nyugattal való örökös szakítást. 199
194 Gabuev,

2016b, 31. o.

195

sszija i
Kitaj: sbyvshiysya koshmar SShA [Oroszország és Kína: Az USA rémálma életre kelt]",
Gazeta.ru, 2018. február 5.
196
197
198
199 Karaganov,

2018b.
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Oroszország Egyesült Államokkal és/vagy Nyugattal való
kapcsolatainak feltételezett javulása milyen hatással lehet a Kínával
fenyegetés függvénye, hajlamosak az oroszOroszországot a nyugatiak szemében a nemzetközi közösség teljes
jogú tagjává rehabilitálják. 200
lelassulását, de nem visszaesését jósolják, ami azért következhet be,
mert a Kínára és Ázsiára való folyamatos összpontosítás a szakértelem
felmelegedése ezt megakadályozná. 201 Az Egyesült Államokkal való
jobb kapcsolatok arra késztethetik Oroszországot, hogy átértékelje a
Kínához való igazodást bizonyos nemzetközi kérdésekben: Lee és
Artyom Lukin például azt sugallja, hogy elvileg az Egyesült
-Koreával kapcsolatban
202

Alekszandr Lukin rámutat, hogy a

kormány és az elit nyugatbarát tagjainak is visszaadná az elveszített
befolyás egy részét, ami potenciálisan bizonyos nyugat-orientáltabb
politikát eredményezhetne. 203 Sokan azonban ragaszkodnak ahhoz,
hogy a status quo ante-hoz való teljes visszatérés lehetetlen, nagyrészt
204

Alekszandr Lukin például nyersen megfogalmazza ezt a nézetet,
amikor egy olyan hipotetikus amerikai tervvel foglalkozik, amely az
Oroszország és Kína közötti éket akar verni azáltal, hogy helyreállítja a
[A] iaki Washingtonban azt hiszi, hogy az Egyesült Államok

Oroszországot bábuként használhatja a Kínával való
konfrontációban, az nagyot téved. Oroszország Ázsia felé
fordulása, amely a tényleges
200
201
202 Lee

és Lukin, 2015, 214-215. o.

203 Lukin,
204

2018a, 93. o.
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érdekei, valamint a Nyugat ellenséges hozzáállására adott reakció,
nagyrészt ........................ visszafordíthatatlan.Bármilyenkihívást
is jelentsen Kína
Oroszország számára ez nem jelent egzisztenciális fenyegetést,
ellentétben a
Nyugatáltal jelentett fenyegetésselEzért
Oroszország soha nem fog csatlakozni a Nyugathoz.
Egyesült Államok Kína ellen. 205

Összefoglalva, a konszenzus súlya az, hogy az amerikai és nyugati
politika tovább ösztönözheti a kapcsolatot, de nem biztos, hogy
sikerül megfordítani azt.
partnerek közötti
- és
hallgatólagosan vagy kifejezetten felismerik, hogy ez a
i
feszültségek magvát rejti magában. 206 A szovjet korszakkal ellentétben
Oroszországnak most egy olyan Kínával kell szembenéznie, amely
relatív hanyatlása példátlan gyorsasággal történ
hagyott Oroszországnak arra, hogy megbirkózzon az új realitásokkal.
207 A

"Moszkva a végén kíméletlen
katonai tec
hozzáférésre), amelyekre Pekingnek szüksége van, hogy gazdasági és
pénzügyi
szerepére irányuló törekvéseit. "208 Ez a helyzet nem biztos, hogy
tetszeni fog a státusz-tudatos Oroszországnak. 209 Végül is, ahogyan azt
-re adott orosz válasz
kapcsán, "Oroszország nem tartja nagyhatalomhoz méltónak, hogy
csatlakozzon mások kezdeményezéseihez. "210
egyensúlytalanság azonban egyre inkább azt jelentené, hogy
Oroszország a
205 Lukin,

2018c, pp. 24-25.

206

2015, 9. o.; Gabuev, 2016b, 30. o.
207 Trenin,

2012, 8. o.

208 Gabuev,
209

2016b, 4. o.

Mint Trenin (2015) rámutat, a kínai-szovjet szakadásért részben a másik irányú státusbeli
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210
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orosz saját projektjével, az EEUfolytatott beszélgetések, Moszkva, 2018. március.

-ázsiai BRI-jéhez, és az
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hogy csatlakozzon (vagy ne csatlakozzon) Kína kezdeményezéseihez.
És ahogy fentebb említettük, Oroszország Ázsia és Kína felé fordulását
az motiválta, hogy olyan partnereket keresett, akik a Nyugattal
ellentétben egyenrangú félként kezelik Oroszországot. 211 Ugyanabban
kapcsolatos hivatalos és elitvélemények változásának, arra is utalt,
hogy Oroszország Kínával kapcsolatos jobb megítélését "Kína
világszínpadon tanúsított magatartása" ösztönzi, amely "nem ad okot
212 Így,
arra, hogy dominanciaahogy
Karaganov és más Valdai-kínai
marad-e a nyílt hegemónia213
t
alkalmazkodott Oroszország érzékenységéhez, tiszteletet tanúsított
Közép-Ázsiában, és szimbolikusan egyenrangú félként kezelte
Oroszországot. 214 Az
Kína képes lesz-e fenntartani az egyensúlyt érdekei érvényesítése és
Oroszország egyenrangúként való kezelése között, valamint attól,
hogy Oroszország képes lesz-e megbirkózni a junior partneri státusz
ítések.
Következtetés
anak, amelyek a hidegháború vége
állnak: a változó globális hatalommegosztás, a fenyegetések változó
megítélése, a közös világnézet, valamint a Putyin és Hszi elnök közötti
jó kapcsolat. A közelség, a gazdasági komplementaritás és a gazdasági
Nyugattal Ukr
fenyegetés-felfogást, és akut gazdasági szükségletet teremtett, így
katalizátorként szolgált az általános kapcsolat kialakulásához.
211 Lukin,

2018a, 175. o.; Trenin, 2012, 3. o.; Davydov, 2015, 328. o.; Karaganov et al.,

2016,
pp. 4, 7
212 Putyin,
213

2012.

Karaganov, 2018; lásd még Karaganov et al., 2017, 5. o.; Karaganov et al., 2016, 6. o.
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214
együttm
ködés Gabuev, 2016b, 25. o.
Lásd például:
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orosz-kínai

befolyásolhatja az
Egyesült Államok vagy a Nyugat mindkét országgal szembeni
politikája, valamint az, hogy a partnerek miként kezelik a közöttük

C. FÜGGELÉK

Kínai nézőpontok Kína és Oroszország
kapcsolatáról

Ebben a függelékben a kínai elit Oroszországgal kapcsolatos nézeteit
vizsgáljuk áttekintjük a kétoldalú kapcsolatok történetével és tendenciáival
kapcsolatok természetére és jellegére vonatkozó kínai értékeléseket.
Harmadszor, megvizsgáljuk a kapcsolat politikai dimenziójának kínai
értékelését. Negyedszer megvizsgáljuk a kapcsolat katonai
dimenziójának kínai értékelését. Ötödször a kétoldalú kapcsolatok
Végül
akadémikusokkal folytatott megbeszélésekre, valamint a kínai tudósok
támaszkodik.
Az
Oroszországgal
kontextualizálása

kapcsolatos

kínai

nézőpontok

Oroszország jelenlegi kapcsolatát a kétoldalú kapcsolatok hosszú és
viharos történetének értékelése befolyásolja. Egy prominens volt kínai
diplomata szerint a kínai-orosz kapcsolatokat "gyakran a rivalizálás és a
bizalmatlanság szaggatta".1 Két epizód különösen fontos, és
1

me

253

254 Kína-Oroszország
együttm ködés

szemben. A legfrissebb és ezért legélénkebb epizód a KNK
Szovjetunióval kapcsolatos tapasztalatai, amelyek összességében nem
formális szövetséget foglalt magában, amely kínai szempontból rosszul
2 Levéltári feljegyzések rögzítik
Mao Ce-tung és Nyikita Hruscsov 1958. júliusi beszélgetését,
-szovjet szövetség a
kínaiak valóban "vörös imperialistáknak" tartják-e az oroszokat. Mao
elfoglalta Port Arthurt [Daliant] és félgyarmattá tette Hszincsiangot és
Mandzsúriát "3.
A második epizód már elavultabb és homályosabb, de sok kínai
zaklatása a gyengébb Kínával szemben, valamint Oroszország
is
visszhangzik, mert összhangban van a történelemtankönyvekben
külföldi hatalmak megfélemlítették és megalázták. 4 Ez a két
történelmi epizód arra készteti a mai Pekinget, hogy Moszkvával
szemben mé

égesen felhánytorgatjuk a kínai-orosz kapcsolatokról
akadémikusok csoportgondolkodását és/vagy nem ismerjük fel, hogy a kínai kül- és
biztonságpolitikai közösség visszhang

koherensek, arra a
árnyalt és egyedi ahhoz, hogy megtestesítse szakmai álláspontját.
2 Fu,

2016. Lásd még Lo, 2008a, 2. fejezet.

3

Vladislav M. Zubok, "The Mao-Khrushchev Conversations, July 31-August 3, 1958, and
October 2, 1959," Cold War International History Project Bulletin, No. 12-13, 2001, p. 254.
4

Zheng Wang, Soha ne felejtsd el a nemzeti megaláztatást: New York: Historical Memory in
Chinese Politics and Foreign Relations: Columbia University Press, 2012.
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A legtöbb kínai kutató szerint Kína és Oroszország
kapcsolatának mozgatórugója és alapja a pragmatizmus. Peking úgy
véli, hogy Moszkva nagyon hasznos a céljai szempontjából a
szinten a szívélyes és stabil kapcsolatokat Oroszországgal Kína
létfontosságú nemzeti érdekeinek tekintik. Fu Ying, a KNK
nyugalmazott nagykövete szerint "Peking reméli, hogy Kína és
Oroszország úgy tudja fenntartani a kapcsolatát, hogy a két nagy
szomszéd számára biztonságos környezetet teremtsen a [saját]
fejlesztési céljaik eléréséhez. "5 Peking valóban nagyon is motivált arra,
hogy elkerülje a vitát vagy konfliktust Moszkvával, mert az
lennének Kína számára. A területi viták rendezése és közös határaik
demilitarizálása (lásd a második és harmadik fejezetet), valamint a
közeli régiókban, például Közép-Ázsiában folyó, viszonylag jó
koordinációval kombinálva azt jelenti, hogy Kínának nem kell
északi vagy nyugati határaira.
A kínai-orosz kapcsolatok kortárs kínai megközelítései
ábrázoláshoz, amely szerint a Kína és Oroszország közötti kapcsolatok
"átfogó stratégiai koordinációs partnerség". Részben azért használják
ezt a terminológiát, mert ez a hivatalos jellemzés. De a "stratégiai
partnerség" kifejezést azért is használják, mert ezek az egyének nem
A kínai-kínai kutatók szerint a kínai-orosz kapcsolatok nem
rövid távú kapcsolat. Valóban, minden kínai
kétoldalú

kapcsolatának

valódi

tartalma

és

kitartása

van.

kapcsolat nem felel meg egy tényleges szövetségnek. 6 Néhány KNKkutató szerint azonban sok orosz nagyon szívesen alakítaná át a
partnerséget egy
5 Fu,
6

2016.

Fu, 2016; beszélgetések Pekingben, Sanghajban és Nanjingban, 2018.
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Xuetong professzor a Tsinghua
, azt állítják, hogy ezt a lépést
nem szabad azonnal kizárni, kollégáik többsége nem mutatott
egy pragmatikus és nyitott nézetet fogalmaz meg, miszerint Kínának

úgy véli, hogy Moszkva értékes partner Peking számára több területen
is
megnyilvánulásokat sem szabad figyelmen kívül hagyni: Kína nem
aggódik az orosz fenyegetés miatt. Ahogy Fu volt diplomata
megjegyzi: "Az a tény, hogy barátok lehetünk, és már nem félünk
8 Több kutató szerint a kínai-orosz
egymás
kapcsolatok "a legjobbak a ... történelemben. "9
pedig azt írja, hogy a kétoldalú kapcsolatok "elmélyülnek "10.
2018 közepén
mindegyike megemlítette az Egyesült Államokat, mint a kínai-orosz
kapcsolatok egyik
Washington mennyire fontos a pekingi-moszkvai kapcsolatokban.
Egyesek az amerikai befolyás és nyomás ellensúlyozását a kétoldalú
kapcsolatok kulcsfontosságú elemének tartották, míg mások
minden kínai kutató megjegyezte, hogy Kína és Oroszország
kapcsolatát lehetetlen teljesen elválasztani az egyes országok Egyesült
Államokkal való kapcsolatától.
7

Lásd például: Yufan Huang, "Q. and A.: Yan Xuetong Urges China to Adopt a More
Assertive Foreign Policy," New York Times, 2016. február 9.
8

Idézi a "Kína és Oroszország: 2017.

9

8 közepe. Lásd még Feng Yujun és
Chen Yu, "Zhong-E guanxi: zai shijie dabianju jixu shenhua [China-Russia relations: deepening as the world undergoes great transformation]," Journal of Boundary and Ocean Studies,
Vol. 2, No. 1, 2017.
10

Feng és Chen, 2017.
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Peking úgy látja, hogy Kína és Oroszország kapcsolata
elkerülhetetlenül kapcsolódik az Egyesült Államokhoz. Fu szerint
"Kína, Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolatai
összefonódnak".11 A háromszög geometriáját gyakran használják a
KNK és Oroszország kapcsolatainak konceptualizálására. Fu szerint "a
Kína, Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jelenleg
egy szkalén háromszöghöz hasonlítanak, amelyben a három pont
közötti legnagyobb távolság Moszkva és Washington között van. "12 Az
-as beszélgetések során több ana- lysta
és tudós a sanjiao guanxi [háromszögkapcsolatok] kifejezést használta
a Kína-Oroszország kapcsolatok, a Kína-USA kapcsolatok és az
Oroszország-USA kapcsolatok közötti kapcsolatok értelmezésére. 13
Amikor megkérdezték, hogy ez azt jelenti-e, hogy a zhanlue sanjiao
ez nem pontos módja a 21. század eleji geopolitika ábrázolásának.
és tudós szerint, bár mindegyik kétoldalú kapcsolat
-orosz szakadás következzen be (ellentétben
a hidegháború idejével), és ezután vagy Oroszország, vagy Kína az
Egyesült Államokkal szövetkezzen a másik ellenében. Ez a nézet azon
a logikán alapult, hogy Moszkva és Peking egyaránt sokkal
prominens nyugalmazott PLA tábornok 2017-ben azt állította, hogy
Oros
14

E relatív fenyegetettség-felfogás ellenére szinte minden kínai
kutató azt mondta, hogy Kína és az Egyesült Államok kapcsolata
sokkal fontosabb Peking számára, mint a Moszkvával való kapcsolata.
11 Fu,

2016.

12 Fu,

2016.

13

Lásd például: Liu Fenghua, "Yukelan weiji yilaide Zhong-E-Mei sanjiao guanxi:
diaozheng yu zouji [Triangular relationship between China, Russia and the US after the
Ukraine Crisis: adjustments and trends]," International Economic Review, No. 4, 2017.
14

Wang Haiyun, "Teyipu shangtaihou E-Mei guanxide zouxiang jiqi Zhong-E guanxide
keneng yingxiang [Trends in Russia-US relations after Trump's election to the presidency
and its possible influences on China-Russia relations]," Journal of Russian Studies, No. 1,
2017.
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A világszervezet sokkal nagyobb, mind partnerként, mind
versenytársként, mint Moszkva. A legtöbben éppen azért tartják
Oroszországot fontosnak, mert Kínának egyfajta ellensúlyt biztosít az
Egyesült Államokkal szemben. Mindazonáltal ez nem egy monolitikus
t mondta,
hogy "Kína és Oroszország kapcsolata az országom legfontosabb
nagyhatalmi kapcsolata". Ez összhangban van azzal, amit egy kínai
-ben) mondott egy amerikai
tudósnak: "Oroszország a legfontosabb ország Kína számára a kínai
diplomácia mind a négy fontos dimenziójában: szomszédos országok,
15

tekinti a Moszkvával való kétoldalú kapcsolatát - h
számúnak, de a kínai-amerikai kapcsolatok után a másodiknak.
közötti szoros kapcsolat azonban nem jelenti azt, hogy Peking és
Moszkva mindig egyetértene a nemzetközi kapcsolatokban. A kínai
kutatók kitartanak amellett, hogy Peking független külpolitikát
átfedésekre a perspektívákban (amelyeket a harmadik és negyedik
fejezetben említettünk), miért tagadják a
nagyrészt egységes világnézetet? A válasz az, hogy Peking hivatalosan
ragaszkodik ahhoz, hogy a KNK független nagyhatalom, amely
formálisan nem szövetkezik, illetve nem áll szoros kapcsolatban
egyetlen más nagyhatalommal sem. Következésképpen Kína nem
- logikailag egyetlen hatalommal sem
szorosan igazodónak.
folytatott beszélgetésekben hangsúlyozta, hogy Peking és Moszkva
nem osztozik egyetlen közös világnézetben. Több kutató szerint
azonban a két nemzeti elit több kérdésben is hasonló vagy egymást
Mégis, amikor konkrét példák
számos kínai civil és katonai kutató nem tudott
olyan konkrét kérdéseket megnevezni, amelyekben Kína és
Oroszország teljes mértékben egyetért. Az elitek inkább azt tudták
meghatározni, hogy mi ellen van mindkét ország, mint azt, hogy mi
mellett. Moszkva és Peking például határozottan ellenzi a
terrorizmu
kulcsfontosságú kérdés
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Shambaugh, 2002, 83. o. Kiemelés az eredetiben.
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ami a két országot összeköti, az az ellenállás azzal szemben, amit
Kínára és Oroszországra
gyakorolt nyomásnak tart.
A politikai kapcsolatok kínai szemlélete
közötti politikai kapcsolatok szilárdak és az 1990-es évek óta
n és Moszkvában, hogy
Washington egyre ellenségesebbé vált a két nagyhatalommal szemben.
Fu szerint "[a] nemzetközi kapcsolatokban a hidegháború vége óta
bekövetkezett változások ... közelebb hozták egymáshoz a két országot
[azaz Kínát és Oroszországot]. "16 Több kutató az ukrán válságot
2014-ben a Nyugat és az Egyesült Államok nyomására "keletre [azaz
Kína felé] fordult". 17 Dip- lomatikusan Oroszország hasznos társ
állandó tagja az ENSZ BTközött rendszeresen, évente legalább négyszer-ötször sor kerül
konzultációkra. Egy ana- lysta szerint Kína és Oroszország
18
A kínai-orosz diplomáciai koordinác
két- és többoldalú csúcstalálkozókat, nagyon hasznos az amerikai
nyomásgyakorlás ellensúlyozásában. A kínai kutatók a kétoldalú
interakciókat tartják a legfontosabbnak, de azt is megjegyzik, hogy
Oroszország szerepe az SCO-ban
nem csak presztízskérdés Peking számára - egy sikeres és nagy
-,
hanem rendkívül hasznos helyszín Kína északi, nyugati és déli
kal való kapcsolatainak managerezéséhez is
(2017-ben Indiát és Pakisztánt is felvették teljes jogú tagnak). Egy
tudós szerint az SCO nagyon is
16 Fu,

2016.

17

Ma, 2017; lásd még Liu Debin, "Zhong-E guanxi yu OuYa bianju [Sino-Russian
relations and the Eurasia transformation]," Northeast Asia Forum, No. 2, 2017.
18

Wang Zhichen, 2017.
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hasznosnak, és "segített elkerülni egy esetleges regionális összeütközést
Kína és Oroszország között".19 Ez az ítélet, bár spekulatív, mégis
-Ázsiával kapcsolatos kétoldalú
elismertek (lásd alább).
A kínai kutatók szerint a Kína és Oroszország közötti partnerség
l. Talán
többek között KözépOroszországtnernek tekinti
Oroszországot Közép-Ázsiában, és igyekszik fenntartani a pozitív
kapcsolatot".20
és ezt a valóságot a kínai tudósokkal és ele
arra, hogy az oroszok nem lelkesedtek a kínaiakkal való közép-ázsiai
tartozónak tekintették, és Pekinget nemkívánatos betolakodónak

nagyrészt a középre és fejlesztésre
összpontosított. Kínai kutatók a gazdasági szférát Oroszország és Kína
közötti vitás kérdésként azonosították Közép-Ázsiában. 21
-orosz kapcsolat
-amerikai kapcsolatokhoz képest. Az
kapcsolatokkal és kölcsönhatásokkal szemben a kínai-orosz üzleti és
kereskedelmi kapcsolatok rendkívül szerénynek bizonyultak.
Továbbá, az Egyesült Államokat és Kínát összeköt
-orosz
kapcsolatokból.
19 Zhao,
20

2013, 459. o.

Zhao Huasheng, "Central Asia in Chinese Strategic Thinking", in Thomas Fingar, szerk.,
The New Great Game: China and South and Central Asia in the Era of Reform, Stanford,
Calif.: Stanford University Press, 2016, 183. o.
21
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Oroszország-Kína kapcsolatok. A legszorosabb kölcsönhatások az
elitre korlátozódnak - nevezetesen a moszkvai és pekingi politikai
elitre. Több kínai kutató megjegyezte, hogy a Vlagyimir Putyin és
Hszi Csinfontos a kétoldalú kapcsolatok szempontjából.
Több kínai
Peking kapcsolataiban bizalomhiány és tartós gyanakvás van. Wang
Cungang, egy sanghaji aca- demikus 2017-ben írt írásában
megteremtésére, majd fenntartására a kapcsolatokban.

22

Xu

"kölcsönös bizalom" "kérdés" a kétoldalú kapcsolatokban. 23 Cao
Jianfeng, a Kínai Népköztársaság Külügyi Egyetemének professzora
kapcsolatokban".24 A kapcsolatokat a gyanakvás csökkentése érdekében.
A katonai kapcsolatokról alkotott kínai nézetek
Kínai szempontból Kína és Oroszország kapcsolatának egyik
legélénkebb és legértékesebb dimenziója a katonai kapcsolatok voltak.
A katonai dimenzió
konzultációkat, az orosz fegyverek értékesítését, a terepgyakorlatokat és a
katonai szakoktatási intézmények közötti cseréket. A Kínai
Népköztársaság 2015-ös védelmi fehér könyve szerint a kínai
-katonai kapcsolatokat alakítanak ki,
amelyek szövetségen kívüliek, nem konfrontatívak, és nem irányulnak
harmadik fél ellen". A dokumentumban csak két államot említ név
szerint a "Katonai és biztonsági" fejezetben
22

Wang Cungang, "Xinquanqiuhua shidai daguo zhanlue huanxinde shengcheng yu
weihu-juyu Zhong-E guanxi to yanjiu [A stratégiai bizalom kialakítása és fenntartása az új
globalizáció korában: kutatás a kínai-orosz kapcsolatokról]," International Review, No. 5,
2017.

23

A. G. Larin és Xu Xiangmei, "Dangdai Zhong-E guanxizhongde xinren wenti [Kölcsönös
bizalom a kortárs kínai-orosz kapcsolatokban]," Russian, Central Asian and East European
Markets, No. 6, 2017.
24 Cao,

2017.
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hogy Kína ezt a két országot tekinti legfontosabb partnerének a
katonai-katonai szerepvállalás
is fenn kívánja tartani. Oroszországgal Kína hivatalosan azt kívánja,
hogy "átfogó,
25.

Bár Peking ak
Moszkva sokkal nagyobb lelkesedést mutat egyes kínai tudósok és
biztonsági partnerséget kétoldalú katonai szövetség szintjére emeljék.
Peking azonban udvariasan visszautasította ezeket a közeledéseket,
mivel Kína nem érdekelt abban, hogy kizárólagos vagy korlátozó katonai vagy egyéb - kapcsolatokba kössék.
2018 közepén
beszélt
-Oroszország közötti katonai kapcsolatok
minden téren tovább javultak, és a kutató külön kiemelte a közös
orosz-kínai fegyvergyártást. Egy pekingi tudós szerint ezek a közös
fegyvergyártá
Oroszországtól a védelmi technológiák terén. Ugyanez a tudós
megjegyezte, hogy az oroszok felháborodtak azon, amit úgy
tekintettek, hogy Kína ellopta az orosz technológiát. Ugyanakkor
több kínai kutató úgy vélekedett, hogy Oroszország nem volt
hajlandó eladni legjobb fegyvereit Kínának, és nem volt felkészülve
arra, hogy a legfejlettebb katonai technológiáját megossza Kínával.
Ugyanakkor ugyanezen kutatók közül többen úgy vélték, hogy
Oroszország az utóbbi években hajlandóbbnak mutatkozott a
voltak biztosak abban, hogy mi vezette ezt a változást. Úgy vélték,
hogy az orosz hadiipar kétségbeesettebbé válhatott a külföldi valuta
iránt, vagy talán Putyin zöld utat adott az agresszívabb külföldi
eladásoknak.

25

SCIO, 2015, VI. szakasz.
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A Kína és Oroszország közötti aktív védelmi kapcsolatok másik
látható jele a 2003 óta tartó rendszeres terepgyakorlatok. Ezek egy
része kétoldalú, más része többoldalú, és a legtöbbet, de nem mindet
az SCO égisze alatt tartották. 26
mechanizmusaként, és megjegyezte, hogy az SCO hasznosnak
bizonyult a hadgyakorlatok szervezésében. E kutatók közül többen
megjegyezték, hogy ezek a gyakorlatok az elmúlt években a szárazföldi
kétoldalú, számítógépes szimulált rakétavédelmi parancsnoksági
gyakorlatát, amelyet 2017 decemberében Pekingben tartott második
gyakorlat követett.27
Az 1990-es évek óta a jelentések szerint a PLA több ezer
katonája tanult Oroszországban, és orosz tisztek vettek részt
képzéseken a Kínai Népköztársaságban, többek között a kínai
Nemzeti Védelmi Egyetemen. 28 A PLA személyi állományának ez a
becslése összhangban van az orosz védelmi miniszter által 2016 végén
közölt számadattal.29
A gazdasági kapcsolatok kínai megítélése: Belt and Road
kezdeményezés: Energetikai együttműködés, Övezet és
út kezdeményezés
Kínai kutatók szerint bár Kína nagy
tulajdonít a
kapcsolat gazdasági dimenziójának, Oroszországot sokkal inkább a
politikai és katonai dimenzió érdekli. Ugyanezen kínai kutatók közül
néhányan megjegyezték a "komplementer-

26

A 2002 és 2013 közepe között az SCO égisze alatt végzett terepgyakorlatok listáját lásd
Scobell, Ratner és Beckley, 2014, 38-39. o.
27

SCIO, China's Policies on Asia-Pacific Security Cooperation, Peking, 2017. január; FranzStefan Gady, "China, Russia Kick Off Anti-Ballistic Missile Defense Exercise," The Diplomat, 2017. december 12.
28 Fu,
29

2016.

Lásd: Kashin, 2018, 20. o.
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tary" jellegét a két gazdaságban.

30

Az energia területén például
g Kína az egyik
- és cseppfolyósítot

földgáz (LNG) importforrásait.
Pekingben, Sanghajban és Nan- jingban azonban tudósok és

besz
lelkesek

a

tárgyalásokban,

cikkében
másik

és

lassúak

az

energiaügyletek
2017-ben írt
31 Egy
32

partnernektartják, tekintettel az ország Kínához való közelségére. Az egyik
arra panaszkodott, hogy a bürokrácia tehetetlensége és a korlátozott
orosz infrastruktúra súlyosan korlátozta és késleltette a Kínába
irányuló gázexportot. Ezek az akadályok miatt a kínai-orosz
felgyorsítani látszott a folyamatot, az volt, amikor Putyin személyesen
is bekapcsolódott, de a helyzet ennél sokkal bonyolultabb (lásd a
negyedik fejezetet). A kritikus fordulópontot 2014-ben az ukrán
válság jelentette. Putyin 2014 májusában azonnal Sanghajba repült, és
elkötelezte magát a Kínával való kapcsolatok minden területre
tt, beleértve az energiaügyet is.

30

Lásd például Shi Zhi, "Eluosi dongbu kaifa: Zhong-E hezuo de shijiao [Oroszország
: a kínaiInternational Studies,
No. 1, 2017.
31

Larin és Xu, 2017.

32 Cao,

2017.
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Oroszország és Kína között - a Kelet-Szibéria-csendes-óceán vonal csak 2011 januárjában készült el, és a második vezeték - amely a
Kelet-Szibéria-csendes-óceán vonallal párhuzamosan fut az orosz
határtól Daqingig mport-szállítójává vált.
Hasonló a helyzet a földgázexport esetében is. Oroszország
sokáig ragaszkodott ahhoz, hogy Kína ugyanazt az árat fizesse a
LNG iránt, és lépéseket tett az orosz LNG importjára. A Jamal LNGPetroleum Corporation által 2014 végén aláírt megállapodás
értelmében a kínai állami tulajdonú energiakonglomerátum 20
százalékos részesedést szerzett a Jamal LNG-ben, és 20 éves
33 Ezt az
LNG-t tengeri úton szállítják Kínába a JamalOroszország északi partjainál a Jeges-tengerbe nyúlik. 34
Három kínai
Oroszország vegyes üzeneteket küld a BRI-vel kapcsolatban. Egyrészt
Másrészt több
-projektekkel
szemben, és úgy látja, hogy Kína stratégiája arra irányul, hogy
Oroszország kárára növelje hatalmát és befolyását Közép-Ázsiában és
máshol. Egy 2017-je
összeférhet a kínai BRI-vel, de megjegyezte, hogy

33

A 2014-es megállapodást összefoglalja: James Henderson és Tatiana Mitrova, Energy
Relations Between Russia and China: Playing Chess with the Dragon, Oxford, United Kingdom: Oxford Institute for Energy Studies, 2016. augusztus, 17-18. oldal. A Selyemút Alap
-projektnek.
34

Az LNG általában tartályhajókkal érkezik Kínába a Szuezi-csatornán keresztül, ami közel

keresztül érkezett Jiangsu városába, ami mindössze 15 napot vett igénybe. Lásd: "Russia's
Novatek Ships First LNG Cargo to China via Arctic", Reuters, 2018. július 19.
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a GEP továbbra is inkább "koncepció", mint valóság. 35 Egy másik
kutató azt állította, hogy az orosz EEU összekapcsolódhat vagy
"dokkolhat" a kínai Selyemút gazdasági övezetével. 36
A jövőre vonatkozó kínai értékelések
A
mindegyike úgy véli, hogy a kapcsolat wending [stabil] vagy bijiao
wend- ing [viszonylag stabil], és arra számít, hogy a kapcsolatok
van azzal, amit Fu Ying volt diplomata írt 2016-ban, aki a Peking és
e
konszenzusos értékelése mögött az a logika húzódik meg, hogy mind
Oroszország, mind Kína nemzeti érdekeit szolgálja a kapcsolat, és
továbbra is szolgálni fogja.
37

Oroszország kapcsolatában. Ide tartozik Fu és azok a kutatók is,
-ban beszélgetett. Több civil és katonai
kutató azonban egy fenntartással együtt adta ezt az értékelést: Az
ha Washington Moszkvával és Pekinggel való viszonya drasztikusan
megromlana, egészen a nyílt konfrontációig vagy tényleges katonai
konfliktusig; akkor lehetséges, hogy Kína és Oroszország egy USAellenes biztonsági szövetséget hozna létre.

35

Li Ziguo, "Da Ouzhou huoban guanxi: Chongxing Ou-Ya xinxuyu? [A Nagyobb Eurázsiai Partnerség: az eurázsiai rend átalakítása?]" International Studies, No. 1, 2017.
36 Cao,
37 Fu,

2017.

2016.
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Következtetés
ytatott
kapcsolatáról nagyjából egységes és koherens értékelés született. A
kínai kutatók mindenütt figyelemre méltóan tiszta szemmel és
rendkívül pragmatikusan értékelik Peking és Moszkva kapcsolatát.
-orosz
kapcsolatok azért hasznosak, mert a kínai érdekeket szolgálják,
amelyeket a folyamatos szívélyes kapcsolatok és a diplomáciai, katonai
vélik, hogy a kínai-orosz gazdasági komplementaritás és a közös
törekvés arra, hogy ellensúlyozzák azt, amit mindkét elitcsoport a
militarizmus, az intervencionizmus és az amerikai értékek más
egymáshoz közelítik. A kínai és orosz összefogást mozgató
tük az amerikai kemény és puha
hatalommal szembeni egyensúlyozás. A politikai, katonai és gazdasági
pekingi közös felfogás áll, hogy Washington az elmúlt években
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