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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Milyen érdekei 
vannak Oroszországnak a Koreai-félszigeten?”

Ilyash György

A z orosz külpolitikai gondolkodás szempontjából Dél-Korea a viszonylag 
magas stratégiai autonómiája révén, valamint a gazdasági-technológiai 
fejlettsége révén válik fontos stratégiai regionális partnerré. Az első pillér 

támogatja a többpólusú világrend kialakulását, a második pillér lehetővé teszi a 
kölcsönösen előnyös gazdasági kooperációt, regionális fejlesztést. 

Első pillér: stratégiai autonómia és regionális egyensúly

Oroszország szempontjából alapvető, hogy a Koreai Köztársaság fenntartja stra-
tégiai autonómiáját (részben katonai dimenzióban is), és deklaráltan stratégiai 
partnerségre (Strategic Cooperative Partnership) törekszik Oroszországgal is. 
Regionális hatalmi egyensúly szempontjából Oroszország számára fontos, hogy a 
bilaterális kapcsolat kiegészíti és részben ellensúlyozza más regionális hatalmak 
szerepét (Japán, Kína), ami egyben Dél-Korea számára is fontos. A legfontosabb 
orosz érdek és prioritás a térségben a potenciális Észak–Dél katonai (főleg nukle-
áris) konfliktus elkerülése, a regionális biztonsági stabilitás megőrzése, tekintve, 
hogy egy konfliktus/instabilitás, közvetve vagy közvelenül,szinte biztosan érintené 
az orosz távol-keleti régiót, kiemelten a Primorszk vidéke/Tengermellék Régiót. 

Az orosz külügyminiszter 2021. március 22–25. között látogatást tett Kínában 
és Dél-Koreában. Formálisan mindkét látogatás célja a kétoldalú ünnepségek 
megszervezése volt: Szöul vonatkozásában a diplomáciai kapcsolatok felvételének 
30 éves évfordulója a két ország között. Az orosz elemzők azonban a célok esetén 
átfogóbb stratégiai célokról beszélnek; eszerint Szergej Lavrov dél-koreai látoga-
tásának fő célja az ország stratégiai autonómiája aktuális határainak felmérése, 
tekintettel az USA és Kína erősödő szembenállására. 

Második pillér: gazdasági-technológiai kooperáció 
és regionális fejlesztés 

Oroszország érdekeinek megfelelő második pillér az általános gazdasági-techno-
lógiai együttműködés, és kiemelten Dél-Korea részvétele Kelet-Szibéria és orosz 
Távol-Kelet, valamint az orosz északi-sarkvidéki gazdaságfejlesztési projektekben. 

https://russiancouncil.ru/activity/workingpapers/rossiya-respublika-koreya-k-novoy-povestke-dvustoronnikh-otn/
https://tass.ru/armiya-i-opk/11017261
https://interaffairs.ru/news/show/29520
https://www.imemo.ru/publications/relevant-comments/text/rossiya-respublika-koreya-30-let-po-puti-razvitiya-sotrudnichestva
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novye-khody-na-staroy-doske/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/05/south-koreas-diplomatic-balancing-act-with-russia/
https://ru.valdaiclub.com/a/valdai-papers/razvitie-rossiyskogo-dalnego-vostoka-vzglyad-iz-korei/
https://ru.valdaiclub.com/a/valdai-papers/razvitie-rossiyskogo-dalnego-vostoka-vzglyad-iz-korei/
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A két ország közötti gazdasági partnerség összességében jól fejlődik, azonban 
jelenleg még jóval elmarad a kiaknázható potenciáltól. Dél-Korea nem támogat-
ja Oroszország ellen bevezetett nemzetközi gazdasági szankciókat, a két ország 
között vízummentességi megállapodás van érvényben (ennek köszönhető a turiz-
mus jelentős fejlődése), továbbá a Dél-Korea és Oroszország, valamint a Dél-Korea 
és Eurázsiai Gazdasági Unió közötti szabadkereskedelmi megállapodások egyez-
tetése is előrehaladott állapotban van. A két ország kereskedelmi forgalma 1992-ben 
nem érte el az 1 milliárd dollárt, 2019-ben megközelítette a 25 milliárd dollárt. 
Oroszország számára Ázsiában Dél-Korea a harmadik legnagyobb kereskedelmi 
partner, míg Dél-Korea számára globálisan Oroszország a hetedik legnagyobb 
kereskedelmi partner. A közvetlen külföldi befektetések (FDI) terén a partnerkap-
csolatok ugyanakkor minimálisak; a koreai befektetések 2011–2018 között 912 
millió dollárt tettek ki, míg orosz befektetések ugyanerre az időszakra 149 millió 
dollárt tettek ki. Ezen a helyzeten változtatni kívánnak a felek, például közös befek-
tetési ügynökség révén. 

Dél-Korea 2017-es vlagyivosztoki bejelentése óta implementálja az „új északi 
politikáját” (New Northern Policy), amelyben Oroszország kiemelt partnerként sze-
repel. Ez jól illeszkedik a régióra vonatkozó orosz stratégiai dokumentumokhoz. 
Az „új északi politikájához” kapcsolódóan a két ország közötti együttműködés 
szűkebb kontextusát a „kilenc híd stratégiája” (9-Bridge Strategy) biztosítja, amely 
kilenc kiemelt szektorban szorgalmazza a kooperációt. Érdemes kiemelni, hogy a 
szűkebben vett bilaterális együttműködés teljesen természetesen adódik. Orosz-
ország és Dél-Korea gazdasági és politikai érdekei összességében inkább kiegé-
szítik egymást, mintsem ütköznének, különösen, ha összevetjük a többi regionális 
szereplővel, például Kínával vagy Japánnal. Gazdasági export-import igények 
terén kiegészítik egymást, például Dél-Korea döntően nyersanyagokat importál, 
míg Oroszország döntően a gépeket és más technológiai termékeket importál. 
Technológiai téren Dél-Korea számos területen a domináns szereplő, ugyanakkor 
több olyan területen is együttműködnek, ahol erősek az orosz partnerek, így a nuk-
leáris technológiák, az űrkutatás, sőt a fegyvervásárlás kapcsán is. Összességé-
ben a két ország nem veszélyezteti egymás politikai és nemzetközi érdekeit, külö-
nösen, ha a jelenlegi status quo továbbra is fennmaradt. 

Koreai jövő az orosz külpolitikai gondolkodásban 

A geopolitikai (első pillér) és gazdasági (második pillér) dimenzióit egyesíti a poten-
ciális jövőbeli trilaterális együttműködés: Oroszország – Észak-Korea – Dél-Korea. 
Hosszú távon Oroszország érdeke lenne egy egységes, független, semleges és 
nukleáris fegyverekkel nem rendelkező egyesült Korea létrejötte, ugyanakkor az 
orosz külpolitikai realizmus arra összpontosít, hogy a jelenlegi körülmények kö-
zött is kezdeményezzen egyes potenciális közös projekteket, döntően a regionális 
infrastruktúra (áramellátás, energetika, közlekedés), a logisztika és a kapcsolódó 

https://en.yna.co.kr/view/AEN20200630000700320
https://keia.org/wp-content/uploads/2020/05/kei_aps_zakharova_191206.pdf
https://oec.world/en/profile/bilateral-country/kor/partner/rus
https://mgimo.ru/library/publications/south_korea_russia_economic_relations_focused_on_fdi_/
https://tass.ru/ekonomika/9832921
https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/02/356_283818.html
https://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=121&product=undefined&year=2018&tradeDirection=import&productClass=HS&target=Partner&partner=186&startYear=undefined
https://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=186&product=undefined&year=2018&tradeDirection=import&productClass=HS&target=Partner&partner=121&startYear=undefined
https://www.dailysabah.com/politics/2019/11/24/us-allies-continue-to-buy-russian-weapons-with-no-opposition
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gazdaságfejlesztés terén. Mindennek kapcsán olyan kiemelt projektekre kell gon-
dolnunk, mint például atranszszibériai vasútvonal, a transzkoreai vasútvonal, illet-
ve ezek összekötésének logisztikája, Khaszan–Raszon logisztikai fejlesztés, gáz-
vezeték-építés, ázsiai szuperhálózat (Asia Golden Ring/Asia Super Grid/Азиатское 
суперкольцо). Ezen projektek megvalósítása számos akadályba ütközik a két Ko-
rea közötti viszonytól kezdve az egyes nemzetközi szereplők akadályoztatásáig.

Összességében elmondható, hogy az orosz–dél-koreai kapcsolatrendszer po-
zitívan jellemezhető, ugyanakkor a bilaterális kapcsolat jelenleg nem valósítja meg 
a teljes potenciált, és így a két ország intenzíven keresi olyan új kooperációs módo-
zatokat, amelyek új minőségi szintre emelnék a két állam partnerségét (legalább a 
következő 30 évre). 

Csoma Mózes

A dél-koreai külpolitikai gondolkodást régre visszavezethető és ellentmon-
dásos viszony fűzi Oroszországhoz. A koreai Csoszon Királyság és a cári 
Oroszország 1884-ben létesített diplomáciai kapcsolatokat egymással, 

majd a XIX. század utolsó évtizedében úgy tűnt, hogy a növekvő japán fenyege-
tést Oroszország fogja ellensúlyozni a Koreai-félszigeten. 1896-ban Kodzsong 
koreai király a szöuli orosz követségre menekült, majd egy éven keresztül on-
nan irányította országát. Mint ismeretes, az orosz–japán háború végkimenete-
le azonban azt eredményezte, hogy Oroszország a második világháború végéig 
kiszorult a kelet-ázsiai térség ügyeinek intézéséből. A félsziget megosztásával, 
majd a hidegháborús konfliktus kialakulásával a Szovjetunió ellenséggé vált a 
mindenkori szöuli kormányzat számára.

Változás csupán 1988-ban történt, amikor a Szovjetunió részt vett a szöuli 
olimpiai játékokon. Két évvel később pedig, 1990. szeptember 30-án létrejöttek a 
diplomáciai kapcsolatok is Szöul és Moszkva között. A hidegháborús szemben-
állást felszámoló fejlemény elsősorban a dél-koreai gazdaság számára hozott 
korábban elképzelhetetlen eredményeket: a koreai gyártású gépkocsik és elektro-
nikai cikkek így a hatalmas eurázsiai ország valamennyi piacán megjelenhettek. 
Mindezt azonban nem követte az orosz termékek vagy nyersanyagok betörése 
a dél-koreai piacra, a távol-keleti orosz területekről Észak-Koreán keresztül Dél-
Koreába vezető gázvezetékek ötlete is egyelőre kivitelezhetetlen maradt. Hason-
lóképpen nem valószínű, hogy rövid- és középtávon bármi előrelépés történne 
abban a régóta dédelgetett elképzelésben, hogy a Korea-közi vasútvonalak újjá-
építésével a dél-koreai áruk a transzszibériai vasúton keresztül jóval gyorsabban 
jussanak majd el Európába, mint a körülményes tengeri hajóúton. A Korea-közi 
vasutakat ugyanis 2007-ben már összekötötték, 2018-ban egy dél-koreai próba-
szerelvény végig is haladt rajtuk egészen az orosz és a kínai határig. A forgalom 
tényleges megindítása ugyanis kizárólag a két koreai állam megegyezésétől és 
politikai döntésétől függ.

https://keia.org/wp-content/uploads/2020/05/kei_aps_zakharova_191206.pdf
https://ria.ru/20191113/1560874233.html
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Oroszország elsősorban munkavállalói révén van jelen Dél-Koreában, akik 
főként a távol-keleti orosz területekről érkeznek az országba. A Koreában elér-
hető orosz termékek közül a kiskereskedelemben kapható orosz élelmiszereket 
lehet kiemelni, amelynek vásárlóközönségét a posztszovjet köztársaságokból 
származó külföldiek adják. Szöul és Moszkva együttműködésének egyik kiemelt, de ke-
vésbé látványos területe az űrkutatás. A dél-koreai műholdakat rendszeresen a 
bajkonuri űrközpontból juttatják fel a világűrbe, valamint a Koreai Köztársaság 
saját rakétaprogramja is részben orosz technológiát használ. A két ország közti 
kooperáció kapcsán akár szimbolikusnak is tekinthető, hogy a 2021 áprilisában 
felbocsátott Szojuz rakéta – amely Jurij Gagarin űrrepülésének emlékére új kék-
fehér festést kapott – legfelső részén egy nagyméretű dél-koreai zászló látható.

A Koreai Köztársaság hagyományosan arra kéri Oroszországot, hogy töltsön 
be konstruktív szerepet a megosztott félsziget viszonyainak rendezésében. Ez az 
igény Csung Jui-jong koreai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 2021. már-
cius 23-án kezdődött szöuli tárgyalásai során is elhangzott. A koreai kérdésben 
érintett valamennyi fél számára egyértelmű ugyanakkor, hogy Oroszország már 
nagyon kevés ráhatással bír a félsziget viszonyaira. Szöul és Moszkva meg-
változott viszonyaiban érdekes fejlemény, hogy az elmúlt években egyre több 
orosz filmet és sorozatot lehet látni a koreai televíziós csatornákon, köztük 
olyan – az elmúlt évek orosz filmgyártására jellemző produkciókat is – amelyek 
a sztálini időszakot túlnyomórészt pozitív színben ábrázolják.

Mezei Tibor

Oroszország érdeklődése a Koreai-félsziget iránt Putyin elnök 2012-ben 
meghirdetett „új keleti politikája” nyomán éledt fel ismét. Ennek a politi-
kának három pillérét szokás emlegetni: az orosz Távol-Kelet gazdasági 

és infrastrukturális fejlesztésének célkitűzése, Moszkva befolyásának erősítése 
a volt szovjet tagköztársaságokban – ebből a célból hozták létre az Eurázsiai 
Gazdasági Uniót, amelyhez Kazahsztán, Kirgizisztán, Örményország és Belarusz 
csatlakozott –, valamint szorosabb együttműködés kialakítása kelet-ázsiai álla-
mokkal. Az utolsó pillér releváns a Koreai-félszigettel kapcsolatos orosz érdekek 
vizsgálatakor. Alapvető Oroszország számára a Koreai-félsziget stabilitásának 
megőrzése, tehát érdemes áttekinteni, mit is jelent ennek az elsődleges és álta-
lános jellegű érdeknek az érvényesítése Moszkva szempontjából.

A stabilitás jelenti mindenekelőtt a status quo, vagyis a jelenlegi államha-
tárok fenntartását, ami lényegében egyenértékű azzal, hogy továbbra is létez-
zen Észak-Korea, amely pufferzónaként helyezkedik el az Orosz Föderáció és az 
Egyesült Államokkal katonai védelmi szövetséget alkotó Dél-Korea között. A ha-
ditechnológia jelenlegi rohamos fejlődésének időszakában igencsak megkér-
dőjeleződik a szárazföldi „ütközőzónák” stratégiai-hadászati haszna, de ettől 
függetlenül továbbra is orosz érdek, hogy az amerikai befolyás ne terjedjen ki a 

https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/strategic-culture-and-russias-pivot-east-russia-china-and-greater-eurasia-0
https://www.chathamhouse.org/2017/05/eurasian-economic-union
https://www.chathamhouse.org/2017/05/eurasian-economic-union
https://www.gcsp.ch/global-insights/russia-and-north-korea-what-kind-alliance
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Koreai-félsziget északi részére, ami minden bizonnyal bekövetkezne egy Szöul 
égisze alatt megvalósuló koreai újraegyesítés esetén. Moszkva alapállása te-
hát az, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) fennmaradása 
elengedhetetlen biztonságpolitikai szempontból.

Az észak-koreai atomprogram töretlen előrehaladása azonban tovább bonyolítja 
ezt a viszonylag egyszerű képletet. Az, hogy a KNDK nyíltan dacol a nemzetközi kö-
zösség nukleáris nonproliferációt szabályozó szerződéseivel – az Atomsorompó és 
Atomcsend Egyezményekkel – valamint szervezetével – a Nemzetközi Atomener-
gia Ügynökséggel – egyértelműen sérti Moszkva érdekeit. Ugyanis a 191 ország 
által aláírt Atomsorompó Egyezmény meghatározza, hogy csupán öt állam, közöt-
tük Oroszország, rendelkezhet atomfegyverekkel, míg a többi csatlakozott ország 
lemond erről a lehetőségről. Ez a helyzet jelentős stratégia és politikai előnyt 
biztosít az Ötöknek (Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Egyesült Király-
ság, Franciaország), ebből kifolyólag mindnyájuk alapvető érdeke a nukleáris 
proliferáció megakadályozása, és ezzel megy szembe Észak-Korea. Bár ezen 
a téren erős érdekellentét feszíti Moszkva és Phenjan kapcsolatát, a Koreai-
félsziget stabilitásának megőrzése orosz szempontból fontosabb. Ez a kettős-
ség ad magyarázatot az észak-koreai nukleáris és ballisztikus programhoz való 
orosz viszonyulásra: míg minden alkalommal elítélik Phenjan erődemonstrá-
ciónak szánt kísérleti atomrobbantásait, és megszavazzák az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa KNDK-val szemben hozott szankcióit, egyben megértően tekintenek 
az Észak-Korea által hangoztatott biztonsági aggodalmakra, és diplomáciai 
megoldást sürgetnek, lehetőleg a hatpárti tárgyalások keretének felélesztésével. 
A két éve, 2019 áprilisában, Vlagyivosztokban tartott Putyin és Kim Dzsongun 
közötti csúcstalálkozó „üzenete” is az volt, hogy Moszkva nem ért egyet a KNDK 
egyoldalú denuklearizációját szorgalmazókkal, és kész egy Phenjan számára is 
elfogadható megoldást mellé állni. Észak-Korea úgy tekint Oroszországra, mint 
„baráti országra”, amelyre támaszkodhat a teljes, visszafordíthatatlan és ellen-
őrizhető denukleárizációt sürgető amerikai követelésekkel szemben. Bár Peking-
gel 2018-ban helyreállt a jó viszony, Kim Dzsongunt láthatóan zavarja a Kínától 
való egyoldalú gazdasági függés, és távlatilag szívesen állna több lábon, tehát 
ezen a téren is erősítené az Oroszországgal való együttműködést.  

Egyelőre azonban nem sikerült fellendíteni a két ország közötti gazdasá-
gi-kereskedelmi kapcsolatokat, annak ellenére, hogy Moszkva a 2010-es évek 
közepén komoly erőfeszítéseket tett ez ügyben. Ironikus módon Észak-Koreá-
nak jelentős szerepe igazából az Oroszország és Dél-Korea közötti gazdasági 
együttműködés fellendítésében lehetne. Három infrastrukturális beruházás-
ról lenne szó: a transzszibériai vasúti hálózat és a Koreai-félszigetet átszelő 
transzkoreai vasút összekötéséről, az orosz földgázt Dél-Koreába szállító és 
Észak-Koreán áthaladó gázvezeték megépítéséről, valamint az Oroszország-
ban termelt elektromos áramot Dél-Koreába juttató villamos hálózat létreho-
zásáról. Az észak-koreai helyzet konszolidálása tehát egybevág mind az orosz 
külpolitikai, mind a gazdasági érdekekkel. 
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Milyen érdekei vannak Oroszországnak a Koreai-félszigeten?8

Seremet Sándor

Oroszország, ha azt geopolitikai, nemzetbiztonsági vagy gazdasági érdekei 
úgy kívánják, hatalmas erőforrásokat képes bevonni, és komoly szankci-
ókat hajlandó elviselni. Ez a fajta magatartás azonban szigorúan a klasszi-

kusan orosz érdekszférára igaz, amely nagyjából a posztszovjet térséget jelenti. 
A Koreai-félsziget, és ezen belül a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) 
nem ilyen terület. Oroszországnak megvannak a maga érdekei, ezek azonban má-
sodlagosak, ebből kifolyólag viselkedése inkább óvatos, ráfordításai inkább takaré-
kosak. A két ország hagyományosan jó kapcsolatokat ápolt, és a huszadik század 
folyamán élénk gazdasági kapcsolatokat tartott fenn, az utóbbit inkább politikai 
megfontolásból. Mára a két gazdaság nem kompatibilis, és az orosz fél már nem 
hajlandó – mint egykor – a szocialista internacionalizmus jegyében dotációs cél-
zattal erőltetni azokat. 

A KNDK és Oroszország közös határa csupán 14 km hosszú a Tyumeny-folyó 
mentén, amin át mindössze egy vasúti híd köti őket össze. Ezen az egyetlen ösz-
szekötőn át távoztak jellegzetes módon – hajtányon – az orosz diplomaták 2021 
februárjában a Covid-19-járvánnyal kapcsolatos szigorítások miatt. Az ország el-
helyezkedése azonban lehetőséget nyújtana több infrastrukturális projekt meg-
valósításához, amelyeknek köszönhetően Oroszország olcsón és gyorsan tudna 
földgázt és villamos energiát szállítani Dél-Koreába. Ezek a megoldások azonban 
csak tervek szintjén léteznek, és inkább pusztán a médiában. Észak-Korea mind-
össze passzív résztvevő. Az ilyen projektek magas kockázattal járnának az orosz 
vállalkozók és beruházók számára, mivel bármilyen politikai krízis, vagy szankció 
esetén komoly veszteségekkel néznek majd szembe. így orosz oldalról az aktivitás 
is elenyésző e tekintetben.

A KNDK legfontosabb export „árucikke” Oroszország számára az olcsó mun-
kaerő. A távolkeleti régiókban több tízezer észak-koreai vendégmunkás dolgozik, 
akikre fegyelmezettségük és szakképzettségük miatt nagy igény van az építőipar-
ban. Ugyanakkor Oroszország eleget tett az ENSZ BT 2019 határozatának, amely-
nek értelmében az észak-koreai vendégmunkásoknak haza kellett térniük, és 
felfüggesztette számukra a munkavállalási vízumok kiadását. Az orosz vállalkozók 
folyamatos szankciós fenyegetésnek vannak kitéve az észak-koreai legális üzleti 
tevékenységük miatt, így ezeket – kínai kollégáikkal ellentétben – inkább kerülik. 

Nemzetközi politikai szempontból Oroszország viszonylag semlegesebb állás-
pontot tud képviselni anélkül, hogy jelentősen ellentmondana a kínai érdekeknek – 
éppen azért, mert a félsziget nem tartozik elsődleges érdekszférájába. Történelmi 
alapú jó diplomáciai kapcsolatai révén hatást tud gyakorolni Phenjanra, ugyanak-
kor hangsúlyozza, hogy a feszültségek rendezésében a párbeszéd híve.

Oroszország egyike a „hivatalos” nukleáris hatalmaknak így elsődleges ér-
deke, hogy ez a kör ne bővüljön. Az észak-koreai nukleáris arzenál nyugtalanító 
Moszkva számára, és ennek megfelelően elkötelezett támogatója az atomprogram
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visszafogásának. 2003 óta aktív részese a nukleáris lefegyverzést célzó intéz-
kedéseknek, amelyeket hat-, és négyoldalú – elsősorban tárgyalásos – keretek kö-
zött igyekezett megvalósítani, ugyanakkor nem emelt hangot a Phenjanra mért 
szankciók ellen. Fontos azonban megjegyezni, hogy az orosz álláspont az ENSZ 
BT szankcióit illetően következetes: a szankcióknak névleges jellegűeknek kell 
lenniük, és nem vezethetnek Észak-Korea további elszigeteléséhez, mivel az 
ennek következtében kialakuló esetleges gazdasági összeomlás humanitárius 
katasztrófához vezethet. Egy instabil, válságba zuhanó Észak-Korea jelenlétét 
Oroszország komoly kockázatként kezeli.

Moszkva stratégiájában Andrei Lankov Korea-szakértő három fő prioritást 
emel ki: Észak-Korea stabilitása, a két Korea egyesülésének elkerülése, és a 
denuklearizáció. Oroszországban senki sem érdekelt az észak-koreai helyzet vál-
tozásában elsősorban amiatt, mert az orosz vezetés nem rendelkezik azokkal 
a lehetőségekkel, amelyek segítségével valós előnyt tudna kovácsolni magának 
egy bármilyen reálisan bekövetkezhető változásból. Még kevésbé érdekelt egy 
észak-koreai válságban, amely Kína beavatkozásához vezetne. Peking további 
térnyerése a régióban nem kívánatos a Kreml számára, ahogyan egy olyan szce-
nárió sem, amely következtében megszakadna a Kim-dinasztia uralkodása, 
és hatalmi vákuum alakulna ki. A nagy mennyiségű (többek közt nukleáris) fegy-
ver miatt egy ilyen válság nyílt fegyveres konfliktusba torkollhat; háború kiala-
kulása a félszigeten pedig nem elfogadható opció az orosz külpolitika számára, 
még akkor sem, ha egy stratégiai szempontból másodlagos régióként tekint rá. 
A két Korea egyesülése, bár kimondatlanul is, de ellentmond az orosz érdekeknek, 
hiszen egy a német minta szerinti egyesülés következtében egy gazdaságilag 
erős, etnikailag konszolidált állam jönne létre az orosz határon, amely komoly 
amerikai befolyás alatt áll; az ebből következő esetleges gazdasági előnyök pe-
dig kérdésesek. A fentiek tekintetében Észak-Korea nukleáris lefegyverzése csak 
a nukleáris hatalmi státusz exkluzivitásának fenntartása miatt fontos.

Oroszország tehát Észak-Korea tekintetében a status quo fenntartásában 
érdekelt a leginkább. Lévén, hogy másodlagos érdekek fűzik a régióhoz, viszony-
lag független játékosként tud szerepelni, ugyanakkor a fontos kérdésekben in-
kább Peking felé orientálódik. Következetes Észak-Korea politikájával inkább a 
többi politikai szereplő felé igyekszik mutatni, hogy ugyan kisebb tétekkel, 
de részt vesz régiót érintő játszmákban, és egyike azoknak, akikben Phenjan 
megbízik. Elsősorban a tárgyalásos és diplomáciai rendezést hangsúlyozza egy 
esetleges válság elkerülése érdekében, amelynek bármilyen kimenetele bizton-
sági kockázatot jelentene számára.
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