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Összefoglaló: Közép-Ázsia szerepe több okból kifolyólag is egyre jelentősebbnek 
mondható az utóbbi időben. Ez részben a térség gazdasági potenciáljával, rész-
ben az ázsiai és csendes-óceáni régió nemzetközi stratégiai felértékelődésével 
függ össze. Ugyanakkor kiemelten fontos tényező ebben a folyamatban Kína és 
Oroszország, valamint az integrációs kezdeményezéseik és azoknak a térségbeli 
kölcsönhatásai. Az elemzés röviden összefoglalja a két integrációs projekt közötti 
eddigi kölcsönhatásokat és a nemzetközi kapcsolatokra való hatásukat.

Kulcsszavak: Közép-Ázsia, Eurázsiai Gazdasági Unió, Övezet és Út Kezdeménye-
zés, integrációk, kölcsönhatások

Abstract: The role and the international importance of Central Asia have been growing 
for several reasons in the recent years. This is partly due to the economic potential 
of the region and partly to the international strategic ascension of the Asia-Pacific 
region. At the same time, China and Russia, as well as their integration initiatives and 
their interactions in the region, are of paramount importance in this process. The 
analysis briefly summarises the interactions between the two integration projects 
so far in the region and their impact on international relations.

Keywords: Central Asia, �urasian �conomic �nion, �elt and Road �nitiative, integra�Central Asia, �urasian �conomic �nion, �elt and Road �nitiative, integra�
tions, interactions

BEVEZETÉS

Oroszország és Kína egy alternatív nemzetközi rendszer alapjait fekteti le Közép-
Ázsiában – szögezi le a Német Külpolitikai Társaság (Deutsche Gesellschaft 
für Auswärtige Politik, DGAP) elemzése. A két ország együttműködése, aho-

gyan az Eurázsiai Gazdasági Unió (EGU) és az Övezet és Út Kezdeményezés (�elt 
and Road �nitiative, BRI) összehangolása, nem nélkülözi a vitákat, ellentéteket és 
versenyzést, viszont az érintett szereplők egyre több tapasztalatot szereznek ab-
ban, hogy hogyan lehet akár jelentős érdekellentétek és verseny mellett is folytatni 
az együttműködést és a szükségszerű partnerséget.

Közép-Ázsia geopolitikai jelentősége az utóbbi időben növekszik, s nemcsak 
az integrációs kezdeményezések hatására, hanem a térség gazdasági potenciálja 
miatt is, hiszen ez az öt államból (Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Tádzsi-
kisztán és Türkmenisztán) álló térség összesen több mint 67 milliós lakossággal és 
300 milliárd dolláros összesített GDP-vel rendelkezik. A Boston Consulting Group 
(BCG) 2018-as elemzése szerint a térségben a külföldről beáramló közvetlen tőke-
befektetések (Foreign Direct �nvestment, FDI) összege a következő évtizedben eléri 
a 170 milliárd dollárt.

A régióban Kína és Oroszország a domináns szereplő, de Irán, Törökország, az 
Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és más aktorok is rendelkeznek közép-
ázsiai ambíciókkal. Az integrációs kezdeményezések részben a meglévő etnikai, 

https://dgap.org/en/research/publications/eurasia-playing-field-or-battle-field
https://www.bcg.com/en-ru/perspectives/205272
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nemzeti és vallási (pl. a Türk Tanács), részben geopolitikai törésvonalak mentén 
szerveződnek (pl. Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete, Sanghaji Együttmű-
ködési Szervezet vagy C5+1 párbeszéd).

Az elemzés célja két meghatározó integrációs folyamat, az Eurázsiai Gazdasági 
Unió (EGU) és az Övezet és Út Kezdeményezés (BRI) eddigi közép-ázsiai kölcsön-
hatásainak a bemutatása és a potenciális külpolitikai és külgazdasági hatásaik rövid 
értékelése.

Az elemzés elméleti hátterét a geoökonómiai megközelítés adja. A geoökonómia 
mint a külpolitikai eszköztár fontos eleme, lehetővé teszi a nemzetközi integrációs fo-
lyamatok jobb megértését. E megközelítés értelmében az államok arra törekszenek, 
hogy gazdasági előnyökhöz (viszonylagos gazdasági nyereséghez és hatalomhoz/
befolyáshoz) jussanak, és hozzáférjenek az erőforrásokhoz (köztük a természeti 
erőforrásokhoz). Ebben az értelmezésben az államok a nemzetközi kapcsolatok 
gazdasági dimenzióját a geopolitika/geostratégia részévé teszik, a gazdasági biz-
tonság pedig bekerül a stratégiai prioritások (nemzeti érdekek) közé, a hagyományos 
biztonsági prioritások mellé. Gondolhatunk itt olyan állami törekvésekre, mint pél-
dául „a piacaik növelése/kiszélesítése, a beszerzési láncaik biztosítása, a pénzügyi 
piacokhoz és az új technológiákhoz való hozzáférés lehetővé tétele”. E megközelí-
tésben az egyes szereplők közötti kapcsolatok lehetnek kompetitív vagy kooperatív 
jellegűek, a gazdasági hatalom pedig lehet cél és eszköz egyaránt a viszonyrend-
szerükben, ráadásul mindezeket idő és szituáció függvényében kombinálhatják 
is. Fontos továbbá, hogy a kisebb szereplőknek is van mozgásterük (pl. korábbi 
elemzésünk bemutatta, hogy az EGU tagországainak a döntései és érdekei képesek 
korlátozni az orosz befolyást).

Ennek megfelelően a közép-ázsiai államok egyfelől arra törekszenek, hogy gaz-
dasági szempontból a legtöbb előnyhöz jussanak mindegyik integrációban, másfelől 
a több szerveződésben való részvétel révén növeljék az autonómiájukat is (példá-
ul a tárgyalások során ez javíthatja az alkupozíciójukat). Vagyis olyan helyzetben, 
amikor több különböző integrációs folyamat is hat a térségre, az államok általában 
igyekeznek mindegyikből kihozni a legtöbbet, és ezzel együtt nem veszélyeztetni 
az integrációk közötti konfliktust. Ez a törekvés tehát a legtöbb esetben elősegíti az 
integrációk közötti együttműködés kialakulását.

1. táblázat
A térség országainak három fő integrációban való érintettsége

Ország EGU BRI WTO
Kazahsztán tag résztvevő tag
Kirgizisztán tag résztvevő tag
Üzbegisztán tárgyalás (2021) résztvevő tárgyalás

Tádzsikisztán Tárgyalás
(határvita Kirgizisztánnal) résztvevő tag

Türkmenisztán nem csatlakozó résztvevő nem csatlakozó

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/240776/Geoeconomics_in_the_context_of_restive_regional_powers.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/240776/Geoeconomics_in_the_context_of_restive_regional_powers.pdf?sequence=1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10308-015-0442-x
https://kki.hu/en/eastern-partnership-countries-on-the-crossroads-of-the-eurasian-integration-processes/
https://kki.hu/en/eastern-partnership-countries-on-the-crossroads-of-the-eurasian-integration-processes/
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31043822
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31043822
https://cgc.law.stanford.edu/clc-spotlight/clc-1-201806-bandr-1-jennifer-ingram/
https://thediplomat.com/2020/03/uzbekistan-appears-to-settle-on-observing-the-eurasian-economic-union/
https://www.oboreurope.com/en/turkmenistan-strategic-corridors/
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AZ EURÁZSIAI GAZDASÁGI UNIÓ
ÉS AZ ÖVEZET ÉS ÚT KEZDEMÉNYEZÉS

KÖZÖTTI VISZONYRENDSZER

1. ábra
Közép-ázsiai konnektivitás

https://dgap.org/en/research/publications/eurasia-playing-field-or-battle-field
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A két integrációs projekt hAtékonyságA
és megítélése közép-ázsiábAn

A Gallup felmérése szerint tehát az EGU-ban részt vevő országok lakossága az in-
tegrációt összességében inkább előnyösnek ítéli (2. táblázat).

2. táblázat
A tagországok lakosságának véleménye az integrációról

Hasznosnak tartja 
(%)

Károsnak 
tartja (%)

Nem tudja/nem kíván 
válaszolni (%)

Kirgizisztán 57 10 21
Belarusz 51 11 20
Kazahsztán 47 12 30
Örményország 42 17 30
Oroszország 25 24 45

Az EGU gazdasági hatékonysága is egyértelműnek tűnik az eddigi adatok 
alapján, annak ellenére, hogy messze elmarad a teljes potenciáltól és a nála ered-
ményesebb integrációkétól, például az Európai Unióétól.

3. táblázat
A kereskedelem növekedésének mértéke az EGU-ban (százalék)

Év 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (jan.–okt.)
EGU-n belüli 
kereskedelem   95,1 90,7 74,6   94,2 127,4 111,1

Oroszország 100,8 93,1 66,5   88,8 124,6 120,9
Kazahsztán 100,0 91,6 61,0   80,3 124,8 127,2
Belarusz 82,9 96,7 75,4   84,9 123,5 121,0
Örményország 76,5 103,3 124,9 122,5
Kirgizisztán 72,9 110,7 110,1 113,7
Átlagos mérték   94,6 93,8 70,5   93,6 121,6 121,0
Átlagos mérték 2013–
2017 98,85

Hasonlóan lehet jellemezni az EGU-n belül a külföldről beáramló közvetlen 
tőkebefektetések helyzetét is, vagyis egyértelmű az EGU előnye az azt megelőző 
helyzethez képest (növelte az FDI-t), ugyanakkor a növekedés mértéke ez esetben 
is elmarad az elvárásoktól.

https://news.gallup.com/poll/231383/eurasian-union-benefit-harm-member-states.aspx
https://www.researchgate.net/publication/337796751_Conjugation_of_the_Belt_and_Road_Initiative_and_Eurasian_Economic_Union_Problems_and_Development_Prospects
https://www.researchgate.net/publication/337796751_Conjugation_of_the_Belt_and_Road_Initiative_and_Eurasian_Economic_Union_Problems_and_Development_Prospects
https://www.researchgate.net/publication/337796751_Conjugation_of_the_Belt_and_Road_Initiative_and_Eurasian_Economic_Union_Problems_and_Development_Prospects
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4. táblázat
A külföldről beáramló közvetlen tőkebefektetések (FDI) egyensúlya az EGU-ban 

(milliárd dollár)
Befektető 

ország (sor) Örményország Belarusz Kazahsztán Kirgizisztán Oroszország

Örményország    0,0    0,0    0,0   57,7
Belarusz   1,6    2,0   -0,4 468,0
Kazahsztán   0,1 -0,7    1,3 466,7
Kirgizisztán   0,0  0,1 -26,1   14,4
Oroszország 15,0  8,1  73,7 -14,2 

Az Övezet és Út Kezdeményezés hatékonyságának több mutatója is arról árul-
kodik, hogy az integrációban való részvétel hozzájárul – például a tőkebefektetések 
révén – a részt vevő országok gazdasági növekedéséhez.

5. táblázat
Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank aktivitási indikátorai

Indikátor 2016 2017 2018
Befektetések (milliárd dollár) 1,69 4,22 7,50
Mozgósított magántőke (milliárd dollár) 0,05 0,57 0,72
Befejezett projektek 8 23 35

A táblázat adatai szerint – emelik ki a szerzők – a befektetések a vizsgált 
időszakban 108 százalékkal növekedtek. (A tanulmány szerint az Ázsiai Infrastruk-
turális Beruházási Bank [Asian �nfrastructure �nvestment �ank, AIIB] tevékenységi 
köre, hasonlóan a Selyemút Alapéhoz [Silk Road Fund], erősen kapcsolódik az Öve-
zet és Út Kezdeményezés megvalósításához. Az eddigi projektek, valamint a bank 
kapcsán megfogalmazott nemzetközi kritikák is ezt erősítik.)

Kína és a BRI általános megítélése a régió lakosságának a körében kevésbé 
pozitív, mint az EGU-é annak a tagországaiban. A Peking részéről az elmúlt években 
kifejtett erőfeszítések (pl. kulturális-tudományos és oktatási programok, Konfuci-
us Intézetek hálózata stb.) még nem értek el jelentős eredményeket a soft power 
terén. Ugyanakkor a Kína által vizionált gazdasági lehetőségek vonzóak a közép-
ázsiai országok, különösen a politikai és gazdasági elitjeik számára. A megvalósuló 
infrastrukturális beruházások pozitívan befolyásolhatják a részt vevő országok gaz-
dasági potenciálját és így az egész régió gazdasági erejét. A térségben az elmúlt 
időszakban a BRI által megvalósított (és potenciális) beruházások szinte az egyedüli 
fejlesztési lehetőséget jelentették. Az érintett országok nem nagyon válogathatnak 
a befektetések és a befektetők között. A beruházásokra pedig szükség van a tér-
ségben – még akkor is, ha azok potenciális veszélyt is rejtenek magukban (pl. az 
Övezet és Út Kezdeményezés keretében megvalósuló projektek adósságcsapdát is 
jelenthetnek a kisebb országok számára).

https://www.researchgate.net/publication/337796751_Conjugation_of_the_Belt_and_Road_Initiative_and_Eurasian_Economic_Union_Problems_and_Development_Prospects
https://www.researchgate.net/publication/337796751_Conjugation_of_the_Belt_and_Road_Initiative_and_Eurasian_Economic_Union_Problems_and_Development_Prospects
https://www.researchgate.net/publication/329310641
https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf
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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS IDŐBELI ÁTTEKINTÉSE

• Az Övezet és Út Kezdeményezést 2013-ban ismertette a pekingi kormány 
Kazahsztánban, ami önmagában is Közép-Ázsiának az integrációban való köz-
ponti szerepét jelölte ki.

• Az Eurázsiai Gazdasági Unió alapdokumentumát 2014-ben írták alá, szintén 
Kazahsztánban, és 2015. január 1-jén jött létre az új integrációs szervezet.

• A két integráció együttműködését a kínai és az orosz fél is azonnal kezde-
ményezte. 2015 májusában az orosz és a kínai vezetők Moszkvában közös 
nyilatkozatot írtak alá az EGU és a BRI közötti együttműködéséről és a közös 
eurázsiai térség létrehozásáról. 2015 decemberében Pekingben írták alá az 
első megállapodást a közös érdekekről és együttműködési területekről.

• 2016. februárban a felek megállapodtak az együttműködés ütemtervének ki-
dolgozásáról; egyetértettek abban, hogy a Sanghaji Együttműködési Szervezet 
egy olyan platform, amely felgyorsíthatja az EGU és a BRI kooperációjának a 
kialakítását.

• 2017 júliusában bejelentették, hogy a gazdasági együttműködésről szóló 
megállapodás egyeztetése folyamatban van, és egy lista is készül a közös pro-
jektekről. Még akkor létrehoztak egy 10 milliárd dollár értékű közös alapot a 
határokon átívelő közös projektek támogatására (ez a Russia Direct Invetment 
Fund és a China Development Bank partnersége).

• 2018-ban Kína 10 milliárd dollár értékű hitelt biztosított az orosz Vnyeskconom-
bank részére az EGU integrációjának a támogatásához.

• 2018-ban aláírták (2019-ben pedig hatályba lépett) a Kína és az EGU közötti 
kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodást (nem szabadkeres-
kedelmi megállapodás!), amely nemcsak egyszerűsíti a felek közti kereskedelmet, 
de egyben ki is jelöli a gazdasági együttműködés kiemelt (pl. az agrár-, az 
energia-, a közlekedési, az ipari szektoron belüli, valamint számos más) közös 
fejlesztési területeit. A szerződéshez kapcsolódóan 40 logisztikai-közlekedé-
si infrastrukturális projekt egyeztetése van folyamatban. Az együttműködés a 
lengyel határtól a Sárga-tengerig terjedő, nagyjából egységes gazdasági teret 
hozhat létre.

• 2019-ben az EGU és Kína létrehozott egy közös bizottságot, amely megtervezi 
a két integráció közötti együttműködés bővítését, és segíti az eddigi megálla-
podások hatékony végrehajtását.

Mindazonáltal egyes elemzések kiemelik, hogy az EGU és a BRI együttműkö-
dése területenként is változhat (lehet kooperatív és kompetitív is). Ez részben a két 
kezdeményezés közötti aszimmetria (pl. kereskedelmi egyenlőtlenségek, a gazda-
sági szereplők eltérő kapacitásai) következtében alakul így. Ebből a szempontból a 
szektorális elemzés nagyon eltérő képet mutat a kereskedelem, az infrastruktúra, az 

https://jamestown.org/program/next-steps-in-the-merger-of-the-eurasian-economic-union-and-the-belt-and-road-initiative/
https://jamestown.org/program/next-steps-in-the-merger-of-the-eurasian-economic-union-and-the-belt-and-road-initiative/
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kasachstan/13620.pdf
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energetika stb. terén. Ez azonban nem meglepő, hiszen mind az integrációk, mind 
az együttműködésük nagyon korai stádiumának vagyunk a tanúi (legalábbis az eu-
rópai szektorális együttműködések összehasonlításában).

Érdemes leszögezni, hogy eddig az „integrációk integrációja” (összehangolása) 
nem volt ugyan túl gyors, sem problémamentes, de számottevően javult (lásd az 
eddigi felsorolást), és továbbra is jelentős potenciállal rendelkezik (vö. a többi integ-
rációs folyamat, pl. az EU történeti fejlődésének ütemével).

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYAI

A két integrációs projekt közötti együttműködés természetesen nem prob-
lémamentes, és az összehangolódásuk sem feltétlenül gyors: gyakran a 
politikai nyilatkozatok szintjén mozog (vagyis a közös implementáció ered-

ményessége részben megkérdőjelezhető). A kooperációjukat pedig nemcsak Kína 
és Oroszország határozza meg, hanem a térség szereplői közül Kazahsztán is, 
amely elég jelentős szereplő ahhoz, hogy önállóan tárgyaljon mindkét féllel (a politi-
kai rendszer átalakulása során is).

Az EGU gyengeségei között érdemes kiemelni a pénzügyi források szűkösségét, 
a nem megfelelő tervezési kapacitásokat, a lassú gazdasági fejlődést és az integrá-
ciónak az orosz gazdaság teljesítményétől való túlzott függését. A BRI esetében az 
intézményi háttér hiánya, a kínaiakon kívüli befektetők alacsony aránya, a projektek 
feletti kínai befolyás kapcsán jelentkező aggodalmak és a kínai vállalatoktól eredő 
erős konkurencia emelendő ki.

A két projekt közötti együttműködés főbb fejlesztési területeit a 2018-ban meg-
kötött és 2019-ben hatályba lépett szerződés jelöli ki. Ugyanakkor azokon belül – a 
gyengeségeiket figyelembe véve – az alábbi prioritások várhatóak:

• a pénzügyi szektorban: az Eurázsiai Fejlesztési Bank (�urasian Development 
�ank, EDB), a Selyemút Alap és az AIIB együttműködésének a megalapozá-
sa; a BRICS-országok által létrehozott Új Fejlesztési Bank (New Development 
�ank, NDB) bevonása az együttműködésbe; Oroszország és Kína fizetési 
rendszerének (Mir és China Union Pay) az összehangolása és promóciója; 
preferenciális valutamegállapodás; a nemzeti alapú fizetési rendszer ösztön-
zése;

• a kereskedelmi szektorban: az akadályok további leépítése és a jó gyakorla-
tok egységesítése (e téren – különböző okok miatt – mindkét fél a lassabb 
előrehaladást preferálja: az oroszok aggódnak, hogy az erősebb kínai gaz-
daság még inkább előnybe kerülne a szabadkereskedelmi egyezmény révén, 
a kínaiak pedig szélesebb szabadkereskedelmi egyezmény szeretnének a 
Sanghaji Együttműködési Szervezet keretében);

• az energetikai szektorban: az infrastruktúra (gáz-, olaj- és villamosenergia-
vezeték-hálózat) fejlesztése – benne (részben LNG-szállítások miatt) az 
északkeleti átjáró – közös fejlesztése minkét fél számára fontos; a Kína által 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31036232
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31036257
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31036257
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC.aspx
https://www.researchgate.net/publication/337796751_Conjugation_of_the_Belt_and_Road_Initiative_and_Eurasian_Economic_Union_Problems_and_Development_Prospects
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javasolt, a BRI keretében létrehozandó szabályozó intézményt azonban 
Oroszország és az EGU többi tagja nem fogja támogatni, és a közös ener-
giapiac létrehozása sem tűnik reálisnak a következő időszakban (az EGU-n 
belül viszont a tervek szerint 2025-re megvalósul);

• a környezetvédelem terén: a régió és a két nagyhatalom számára a kör-
nyezetszennyezés és a környezeti problémák jelentős fejlődési akadályt 
jelentenek, melyek leküzdése közös koordinációt igényel;

• a humán szektorban: az oktatási rendszereik közötti átjárás erősítése és a 
civil konnektivitás növelése (csereprogramok stb.); ezek kapcsán fontos az 
innováció és a technológia terén való együttműködés, valamint a kulturális 
és a nyilvános diplomácia javítása is.

A két integráció közötti kölcsönhatások további alakulását az említett területe-
ken (és egyéb szempontok alapján) lehet majd lemérni, továbbá az eddig csupán 
deklarált partnerségnek a gyakorlati megvalósulása alapján jelezhető előre az 
együttműködés jövője.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRTÉKELÉSE

Oroszország és Kína nem szövetségesek, az együttműködésüket pragmatiku-
san a szükség és a körülmények (a geopolitikai realitások) diktálják, miközben 
eltérő célokkal és stratégiákkal vannak jelen a térségben – e megállapítások 

szinte minden elemzésben megjelennek. Mindegyik megállapítás jogos, akárcsak 
az, hogy a két ország a térséget illetően számos közös céllal is rendelkezik.

Az Eurázsiai Gazdasági Unió és az Övezet és Út Kezdeményezés ugyanígy 
eltérő célokkal rendelkező integrációs folyamat. Az EGU célja a vámunió létreho-
zása, a tagok gazdasági rendszereinek az összehangolása, a külső szereplőkkel 
való egységes, összehangolt tárgyalási pozíció kialakítása és így az orosz befolyás 
nemzetközi megerősítése. A BRI célja a kínai kereskedelem kiterjesztése (pl. az ex-
port támogatására hivatott logisztika révén) és a nyersanyagokhoz – kiemelten az 
energiaforrásokhoz – való hozzáférés biztosítása. Ugyanakkor ez a különbözőség, 
mint látható, nem feltétlenül hoz létre érdekellentéteket. Bizonyos körülmények kö-
zött ezek a célok nagyrészt összeegyeztethetőek.

Peking elismeri Oroszországnak a régióban játszott történeti és biztonságpo-
litikai kiemelt szerepét és egyben a nemzetközi szinten meglévő orosz befolyást. 
Moszkva a térség logisztikai fejlődésében, a nyersanyagok és az energiaforrások 
hasznosításában/eladásában érdekelt, továbbá részben a kínai export támoga-
tásában is, főleg a high-tech szektorban. Mindkét ország számára fontos, hogy 
Közép-Ázsia egy biztonságos térség legyen, és a jelentősebb konfliktusaik jelenleg 
más régiókban zajlanak: Oroszországé Európában (ukrán válság stb.), Kínáé pedig 
Délkelet-Ázsiában (elsősorban a dél-kínai-tengeri szigetekért). Támogatják a tér-
ségbeli stabil és erős kormányzatokat, és azokkal együttműködésben lépnek fel 

https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/245-central-asias-silk-road-rivalries
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/chinareport/index.html
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/chinareport/index.html
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három főbb biztonsági kihívással – a terrorizmussal, a szeparatizmussal és a vallá-
si extrémizmussal – szemben.

Oroszország továbbra is a legfontosabb biztonságpolitikai szereplő a térségben. 
E terület újabb lényeges terepe az együttműködésnek, hiszen a BRI miatt növekszik 
a kínai érdekeknek a kitettsége a régióban (pl. a Pakisztán és Afganisztán jelentette 
biztonsági kihívásoknak általában véve és a logisztikai útvonalak mentén különö-
sen), de az orosz partnerség segít neki e kockázat kezelésében. (Ugyanakkor Kína 
erősen növeli a térségbeli szerepét e téren is, ez viszont ott és azon kívül is növeli a 
nemzetközi feszültséget.)

A EGU és a BRI – éppen a céljaik különbözősége miatt – képes párhuzamo-
san és egymástól függetlenül is működni (egy bizonyos szintig kiegészítik egymást, 
azaz komplementer integrációk). A gyakorlat azt mutatja, hogy számos területen 
a saját belső logikájukat követve fejlődnek, és nem igényelnek összehangolást. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a teljes egyeztetés hiánya nem értelmezhető a két hata-
lom közötti ellentétként, hiszen ők nem szövetségesek, hanem stratégiai partnerek.

Abban egyetértés mutatkozik az elemzők között, hogy a két projekt külön-külön 
és együtt is növeli a térség gazdasági fejlettségét, szociális stabilitását és bizton-
ságát, ugyanakkor ezzel csökkentik az EU és az USA ottani szerepét, amely több 
mutató alapján amúgy sem jelentős; másfelől viszont a régió országainak az érde-
kei (pl. a hatalmi egyensúly kialakítása, a gazdasági lehetőségek maximalizálása 
stb.) éppen hogy növelik az Unió és az Egyesült Államok jelentőségét.

Az együttműködés során kialakuló konfliktusokat és érdekellentéteket (pl. a 
kínai termékek elleni vizsgálatokat) az orosz és a kínai fél ez idáig tudta mene-
dzselni. Talán éppen ez a két projekt és a két nagyhatalom együttműködésének a 
legfontosabb tanulsága: képesek az ellentéteiket megfelelően kezelni. Az eurázsiai 
területeken kialakuló együttműködések mindegyike stratégiai partnerség (Oroszor-
szág–Kína, Oroszország–Törökország, részben még az EGU is), s nem szövetség; 
az érintett szereplők egyre több tapasztalatot szereznek abban, hogy akár jelentős 
érdekellentétek és krízisek közepette is folytassák a kooperációt és a szükségsze-
rű partnerséget (hasonló példa az orosz–török együttműködés Szíriában). Ez a 
megközelítés a külpolitikában természetesen egyáltalán nem új. Ugyanakkor annak 
fényében, hogy a nyugati és az euroatlanti együttműködés szövetségi rendszerként 
és értékegyezésen alapuló külpolitikaként értelmezendő az utóbbi évtizedekben, 
sokan úgy vélik, hogy hosszú távon az érdek- és értékellentétek mellett megvalósí-
tott szövetség nem fenntartható.

Valóban: Oroszország nagyon óvatos Kínával szemben, hiszen nem érdeke, hogy 
túlságosan kiszolgáltatott legyen a gazdaságilag erősebb partnernek. Peking pedig 
nem szívesen vonja be Moszkvát a saját stratégiai terveibe és fejlesztési projekt-
jeibe, mert az korlátozhatná a mozgásterét. Ennek ellenére mindkét szereplő képes 
ezeken a szempontokon túllépni az együttműködés érdekében.

A két integrációs projekt kapcsolatának a teljes képe csak akkor rajzolódik ki, 
ha a többi szereplőt (EU, USA stb.) is figyelembe vesszük. Az elemzők többsége 
arra hívja fel a figyelmet, hogy az Oroszország elleni szankciós rendszer, valamint a 
Kínával szembeni kereskedelmi háború és biztonsági kihívások (akár a hagyományos 

https://carnegie.ru/commentary/81265
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védelmi, akár a technológiai szektorban, az 5G-hálózatok kapcsán) tovább erősítik a 
két ország együttműködését, és még inkább az EGU-nak és a BRI-nek (az érdekellen-
tétek és a kellemetlen történelmi tapasztalatok ellenére történő) összehangolására 
ösztönzi őket. Ennek fényében érthetővé válnak azok a francia, német és amerikai 
kezdeményezések, amelyek a két állam együttműködésének a kiegyensúlyozására 
irányulnak (pl. bizonyos területeken Oroszországgal való kapcsolatépítést szorgal-
maznak vagy a Moszkvával és Pekinggel való szituációs partnerségeket részesítik 
előnyben).

A két integrációs projekt együttműködését elősegítő tényező az is, hogy a Kö-
zép-Ázsiában jelen lévő nyugati szereplők vagy azok szövetségesei nem mutatják 
egy összehangolt stratégia jelét. Az Európai Unió gazdaságilag kiemelten fontos 
aktora lehetne a térségnek, de ott az egyes tagországok érdekei dominálnak az 
európai közös stratégia fölött (amelynek a külgazdasági pillére nem mondható 
erősnek). Az EU és az USA közép-ázsiai együttműködése eddig sem volt erős (az 
ottani stratégiájuk nem összehangolt), de az utóbbi idők gazdasági és politikai vitái 
sem a jövőbeni közös fellépést vetítik előre. A térség többi jelentős szereplője – Tö-
rökország, India, Japán és Dél-Korea – is láthatóan önálló közép-ázsiai politikával 
van jelen (ez alól kivétel Japán „szabad és nyitott indo-csendes-óceáni stratégiája” 
[Free and Open Indo-Pacific Strategy, FOIP]).

A globális együttműködés terén kizárólag a pénzügyi szereplők tevékenysége 
jelentős. Közép-Ázsia kapcsán a Világbank (World �ank), az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (�uropean �ank for Reconstruction and Development, EBRD), az 
Ázsiai Fejlesztési Bank (Asian Development �ank, ADB) és az Ázsiai Infrastruktu-
rális Befektetési Bank (Asian �nfrastructure �nvestment �ank, AIIB) számos közös 
projektet valósít meg. Ezeket a közös érdekek határozzák meg, ráadásul a nyugati 
szereplők jobban ráláthatnak az EGU és a BRI működésére, az utóbbiak elismertsé-
gét és legitimitást pedig növelik e partnerségek, továbbá a nyugati és az eurázsiai 
szereplők egyaránt részt kívánnak venni a térség gazdasági potenciáljának a kiak-
názásában (a BCG 2018-as elemzése szerint a térségbe áramló FDI a következő 
évtizedben eléri a 170 milliárd dollárt).

KÖVETKEZTETÉSEK

Oroszország és Kína egy alternatív nemzetközi rendszer alapjait fekteti le 
Közép-Ázsiában – szögezi le a Német Külpolitikai Társaság (Deutsche 
Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP) elemzése. Ez az értékelés talán 

túlzónak tűnik az eddig leírtak fényében, ugyanakkor részben jogosnak mondha-
tó. Az EGU és a BRI együttműködésének az egyik fontos üzenete külpolitikai és 
külgazdasági szempontból az, hogy a közös fellépés lehet egyszerre kooperatív és 
kompetitív, s működhet az értékek és a célok különbözősége mellett is. Nyilvánva-
lóan egy ilyen kooperáció sok szempontból törékenyebb, mint a közös értékekre és 
célokra épülő, azonban épp az eltérő, esetenként ütköző célok adhatják az eurázsiai 
együttműködés alternatív jellegét.

https://lv.ambafrance.org/Ambassadors-conference-Speech-by-M-Emmanuel-Macron-President-of-the-Republic
https://dgap.org/en/research/publications/eurasia-playing-field-or-battle-field
https://www.cfr.org/report/implementing-grand-strategy-toward-china
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/17/central-asia-council-adopts-a-new-eu-strategy-for-the-region/
https://www.bcg.com/en-ru/perspectives/205272
https://dgap.org/en/research/publications/eurasia-playing-field-or-battle-field


E-2020/43.

13

KKI
E L E M Z É S E K

 Az EGU és a BRI kölcsönhatásai Közép-Ázsiában 

Az EGU és a BRI összehangolásának a potenciális geoökonómiai hatása, Orosz-
ország és Kína geopolitikai és geostratégiai együttműködésének a kibontakozása, 
valamint Közép-Ázsia központi szerepe a következő időszakban hatással lehet a 
nemzetközi rendszer egészére. Ennek fényében a két integráció együttműködé-
sének a további elemzése és értelmezése az egyik fontos napirendi pontja lesz a 
következő időszaknak.

MELLÉKLETEK
1. táblázat

A közép-ázsiai térség államai és a főbb partnereik viszonyrendszerét megvilágító 
külgazdasági adatok

Export Import
Kazahsztán, 2017

Kína 13,44% 32,60% Oroszország
Oroszország 10,20% 31,90% Kína
Franciaország   8,65%   4,08% Németország
Németország   8,30%   2,06% Törökország
Svájc   6,91%   2,03% Üzbegisztán

Kirgizisztán, 2017
Oroszország 19,19% 60,66% Kína
Kazahsztán 18,83% 15,42% Oroszország
Svájc 17,95%   5,82% Kazahsztán
Törökország   6,52%   3,91% Törökország
Kína   6,10%   2,87% EAE

Üzbegisztán, 2017
Svájc 26,84% 22,94% Kína
Kína 21,47% 21,85% Oroszország
Oroszország 14,91% 10,43% Kazahsztán
Törökország 12,01%   9,85% Dél-Korea
Kazahsztán 11,29%   5,68% Törökország

Tádzsikisztán, 2017
Kazahsztán 35,78% 39,16% Kína
Törökország 21,16% 20,67% Oroszország
Algéria   8,85% 13,79% Kazahsztán
Svájc   8,60%   6,53% Irán
India   5,08%   5,08% Törökország

Türkmenisztán, 2017
Kína 83,67% 23,86% Törökország
Törökország   5,14%   9,64% Németország
Olaszország   1,79%   9,60% Irán
Georgia   1,52%   8,46% Kína
Azerbajdzsán   1,47%   7,89% Oroszország

http://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=115&product=undefined&year=2017&tradeDirection=import&productClass=HS&target=Partner&partner=undefined&startYear=undefined
http://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=117&product=undefined&year=2017&tradeDirection=import&productClass=HS&target=Partner&partner=undefined&startYear=undefined
http://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=232&product=undefined&year=2017&tradeDirection=import&productClass=HS&target=Partner&partner=undefined&startYear=undefined
http://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=217&product=undefined&year=2017&tradeDirection=import&productClass=HS&target=Partner&partner=undefined&startYear=undefined
http://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=219&product=undefined&year=2017&tradeDirection=import&productClass=HS&target=Partner&partner=undefined&startYear=undefined
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Külkereskedelmi szempontból vizsgálva a közép-ázsiai országok főbb partne-
reit, elmondható, hogy Kína és Oroszország dominanciája egyértelmű, ugyanakkor 
az Európai Unió (annak egyes tagországai) és Törökország szerepe sem elhanya-
golható. A többi külső szereplőnek a térségbeli kereskedelmi jelenléte jelentősen 
kisebb.

A következő fontos tényező, hogy a térség országainak a körülményeit meg-
értsük, annak áttekintése, hogy a munkavállalóik mely szomszédos országokba 
mennek dolgozni, és GDP-arányosan mennyi pénzt utalnak haza.

2. táblázat
A hazautalások GDP-arányos áttekintése

Ennek kapcsán érdemes kiemelni, hogy a munkavállalói migráció domináns 
célországa továbbra is Oroszország, vagyis a közép-ázsiai államok többsége a ke-
reskedelmi partnerség mellett e téren is jelentősen kötődik az orosz gazdasághoz. 
2018-ban az európai és közép-ázsiai hazautalások mértéke 11,2 százalékkal nőtt az 
orosz gazdaság regenerálódásának köszönhetően, s ebből Kirgizisztán, Tádzsikisz-
tán és Üzbegisztán profitált a leginkább. Oroszországból 21 milliárd dollárt utaltak 
haza a térségbe, Kínából pedig további 16 milliárd dollár dollárt.

Az FDI szempontjából viszont az orosz gazdaság közép-ázsiai szerepe kisebb. 
E mutató terén az Egyesült Államok a jelentősebb, de az európai és a kínai jelenlét 
is számottevő.

3. táblázat
A térségbe érkező FDI, 2017 (millió dollár)

Kazahsztán Kirgizisztán Tádzsikisztán
Teljes beérkező 
FDI 141.904 100% Teljes 

beérkező FDI  - 100% Teljes 
beérkező FDI  - 100%

Hollandia   62.859   44% Kína 1.299   27% Kína 235   66%

USA   24.035   17% Kanada 1.145   23% Oroszország   63   18%

Franciaország   13.020     9% Oroszország 1.110   23% USA     13,8     4%

Kína     9.484     7% Egyesült 
Királyság     322     7% Irán       9,2     3%

Japán     5.812     4% Törökország    172     4% Egyesült 
Királyság        6,1     2%

Ország Hazautalások GDP-aránya, 2018

Kazahsztán 0,20%
Kirgizisztán 33,60%
Üzbegisztán 9,00%
Tádzsikisztán 31,00%
Türkmenisztán 0%

https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/commentary_237.pdf
https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/commentary_237.pdf
https://www.knomad.org/sites/default/files/2019-04/Migrationanddevelopmentbrief31.pdf
https://www.state.gov/reports/2018-investment-climate-statements/kazakhstan/
https://www.state.gov/reports/2018-investment-climate-statements/kyrgyz-republic/
https://www.state.gov/reports/2018-investment-climate-statements/tajikistan/
https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-31
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4. táblázat
Kína és Oroszország szerepének összevetése

a Közép-Ázsiába érkező FDI teljes állománya terén, 2018

 Kína részesedése a teljes 
FDI-állományból (%)

Oroszország részesedése
a teljes FDI-állományból (%)

Kazahsztán   7%   3%
Kirgizisztán 27% 21%
Tádzsikisztán 43% 17%
Türkmenisztán
Üzbegisztán 15% 34%

A táblázatból is látható, hogy a térség országaiban az FDI-re vonatkozó ada-
tok gyakran nem állnak rendelkezésre, mint például Türkmenisztán esetén. A kínai 
befektetések azonban egyértelműen dominálnak a régióban, főleg az Övezet és Út 
Kezdeményezés hatására.

Az adatok alapján egyértelmű, hogy Közép-Ázsiában a geoökonómiai dimen-
zióban Kína és Oroszország a domináns szereplő (egyébként más területeken is 
meghatározóak, kiemelten a biztonságpolitikai szférában), és ennek megfelelően 
az Övezet és Út Kezdeményezés és az Eurázsiai Gazdasági Unió szervezi a térség 
gazdasági működését.

https://www.ebrd.com/risk-assessment-mitigation-central-asia.pdf
https://www.ebrd.com/risk-assessment-mitigation-central-asia.pdf
https://www.ebrd.com/risk-assessment-mitigation-central-asia.pdf

