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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: „Hogyan alakult 
át Oroszország és Kína kapcsolata az elmúlt húsz évben?”

Salát Gergely

A kínai nézőpont

K ína számára az 1960-as évektől az 1980-as évek végéig a Szovjetunió je-
lentette a legnagyobb fenyegetést, s Peking főbb nemzetközi törekvéseit 
a szovjetek ellensúlyozása határozta meg, ennek volt köszönhető például 

az Egyesült Államokkal kialakított jó viszony. A Szovjetunió összeomlása után 
mindez okafogyottá vált, s az unipoláris pillanat lehetővé tette, hogy a két 
szomszédos nagyhatalom rendezze kapcsolatait. Ennek a folyamatnak volt 
mérföldköve a húsz éve aláírt s nemrég meghosszabbított jószomszédi és ba-
ráti együttműködési szerződés. 

Oroszország kínai nézőpontból mára tulajdonképpen kellemes szomszéd-
dá vált, már amennyire Oroszország az tud lenni. Egyrészt a valaha fennállt 
aszimmetria – amikor a Szovjetunió jóval fejlettebb, gazdagabb és erősebb 
volt, mint Kína – eltűnt, majd megfordult, s ma már nemcsak a kínai lakosság 
hét-tízszerese az oroszénak, de gazdaság is, a technológia legtöbb területén 
pedig a kínaiak lehagyták az oroszokat. Katonailag Moszkva még erősebb, 
de itt is zajlik a kiegyenlítődés. Ha a nyílt katonai konfliktus lehetőségével nem 
számolunk, akkor kijelenthető, hogy Oroszország a globális színtéren nincs egy 
súlycsoportban Kínával, ami azt jelenti, hogy alkalmas Kína számára egy olyan 
– retorikailag egyenlőséget hangoztató, de valójában aszimmetrikus – kapcso-
latra, amelyet Kína szívesen alakít ki más országokkal. Másrészt Oroszország 
abból a szempontból ideális szomszéd, hogy nagy mennyiségben rendelkezik 
mindazokkal a természeti erőforrásokkal, amelyekre Kínának szüksége van 
gazdaságának működtetéséhez – elsősorban energiahordozókkal, de a legkü-
lönbözőbb ércektől kezdve a fáig bármi más is említhető itt –, miközben fontos 
felvevőpiaca a kínai ipari termékeknek. Emellett évtizedekig a kínai haditechni-
kának is Oroszország volt a fő forrása. Harmadrészt ideológiai szembenállás 
nincs a két nagyhatalom között, egyik sem próbálkozik politikai berendezke-
dése vagy társadalmi-gazdasági modellje exportjával, miközben a legnagyobb 
veszélynek saját rezsimbiztonságukra nézve mindketten a nyugati – ideológiai 
vagy egyéb – beavatkozást, a liberális demokrácia értékeinek térnyerését, illet-
ve az Egyesült Államok és szövetségi rendszerének demokratizálási, feltartóz-
tatási és visszaszorítási kísérleteit tartják. Negyedrészt Kína számára előnyös, 
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hogy Oroszország figyelmének központjában nem azok a területek állnak, ame-
lyek Kínával konfliktusforrássá válhatnának (orosz Távol-Kelet, Közép-Ázsia), 
hanem inkább nyugatra figyel, s például a NATO-bővítés meggátolása a poszt-
szovjet területeken fontosabb számára, mint a kínai térnyerés akadályozása a 
„-sztánokban”. Mindeközben Kína prioritásai is máshol vannak, „mag-érdekei” 
között nem szerepel orosz vonatkozású. Ötödrészt a két szomszéd eszközei és 
törekvései különbözőek, és ez lehetővé teszi, hogy sok területen inkább kiegészí-
tői, mint versenytársai legyenek egymásnak (Közép-Ázsiában például egyfajta 
munkamegosztás alakult ki, Oroszország a biztonságot, Kína a fejlődést igyek-
szik biztosítani).

Mindezek a tényezők lehetővé teszik, hogy Kína szoros együttműködésre töre-
kedjék Oroszországgal, s miközben Moszkva tisztában van a Kína felemelkedésé-
vel és megerősödésével járó veszélyekkel, ezeket egyelőre másodlagosnak tartja 
az amerikai törekvésekhez képest. A jó viszonyba a külső nyomás tulajdonképpen 
belekényszeríteni a feleket: mivel Washington szakított a kissingeri hagyománnyal, 
miszerint Pekinget és Moszkvát ki kell játszani egymás ellen, ehelyett a két nagyha-
talom egyidejű összeroppantását tűzte ki célul, a kínai és orosz vezetőknek nincs 
is más választásuk, mint összefogniuk az őket bekerítéssel fenyegető amerikai 
szövetséggel szemben. Ugyanakkor túlzás lenne azt állítani, hogy a kínai–orosz 
együttműködés csak a nyugati nyomás hatására jött volna létre; a két országnak 
enélkül is egyértelmű érdeke, hogy kialakítsanak valamiféle kölcsönösen előnyös 
modus vivendit, hiszen a tény, hogy szomszédok, egyrészt mindenféle külső ráha-
tástól független, másrészt tartós.

Ez persze nem jelent problémamentes kapcsolatokat: Oroszország érzi, 
hogy könnyen kiszolgáltatottá válhat Kínának, ezért például nem engedi, hogy 
oroszországi energetika projektekben a kínaiak többségi tulajdont szerezzenek, 
a különféle gáz- és olajvezetékek kiépítése is lassabban zajlik, mint ahogy azt 
a kínaiak szeretnék, az ártárgyalások elhúzódnak. Az orosz nacionalisták nem 
nézik jó szemmel a kínaiak bevándorlását az orosz Távol-Keletre vagy a kínai-
ak gazdasági térnyerését Közép-Ázsiában. Kínának történelmi sérelmei vannak 
Oroszországgal szemben, s bár a határvitáikat a 2000-es években rendezték, 
a történelmi emlékezetnek része, hogy jelentős, ma Oroszországhoz tartozó 
területek valaha a Csing Birodalomhoz tartoztak. Abban is különböznek a felek, 
hogy Kína a globalizáció elmúlt évtizedeinek legnagyobb nyerteseként nem tö-
rekszik a világrend felrúgására, és a nyílt Nyugat-ellenességtől is tartózkodik, 
miközben az orosz viselkedés jóval agresszívabb és provokatívabb. Nyugati 
elemzők hajlamosak ezen potenciális konfliktusforrások abszolutizálására, 
és a kínai–orosz szövetséget emiatt nagyon törékenynek tartják, ez azonban 
vágyvezérelt gondolkodás. Ha Kína és Oroszország nem is természetes szö-
vetségesei egymásnak, és fenn is állnak közöttük nézetkülönbségek, ma már 
mindketten hosszú távú stratégiai érdeküknek tekintik a jó viszony fenntartását, 
miközben tudják, hogy ennek feladásáért cserébe a Nyugattól nem kapnának 
komoly ellentételezést.

https://edition.cnn.com/2021/06/16/china/china-russia-ties-mic-intl-hnk/index.html
https://www.globaltimes.cn/page/202103/1219627.shtml
https://www.chathamhouse.org/2021/05/myths-and-misconceptions-debate-russia/myth-08-we-must-drive-wedge-between-russia-and-china
https://theasiadialogue.com/2018/03/13/the-asymmetry-of-china-russia-relations/
https://www.chinafile.com/conversation/are-china-and-russia-forging-new-ideological-bloc
https://theconversation.com/russia-and-china-present-a-united-front-to-the-west-but-theres-plenty-of-potential-for-friction-157934
https://thediplomat.com/2021/06/good-china-russia-relations-are-here-to-stay/
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Eszterhai Viktor

Az orosz–kínai kapcsolat jellemzése

Oroszország és Kína kapcsolata pontosan olyan, mint bármely más, egymás-
sal évszázadok óta határos két nagyhatalom viszonya, nem lehet egyszerű 
– barát vagy ellenség – kategóriákkal megragadni. Az ilyen viszony jellegze-

tessége, hogy amíg a legmagasabb szinten a pozitív és negatív szakaszok a politikai 
döntésekkel akár drámaian is válthatják egymást, addig a felszín alatt a mélyebb 
struktúrák, mint amilyen a két társadalom közötti bizalom, lassabban változnak. 
Napjainkban a kínai–orosz állami szintű kapcsolatok az 1950-es évek eleje óta nem 
tapasztalható magasságba jutottak. Ennek alapja az „ellenségem ellensége a bará-
tom” elv. Az Egyesült Államokra ugyanis Kína és Oroszország is úgy tekint, mint ami 
kísérletet tesz stratégiai bekerítésükre és az instabilitás magját szórja el a környeze-
tükben annak érdekében, hogy energiáikat feleméssze. Kína és Oroszország ráadá-
sul több szempontból is kiegészítik egymást, Kína gazdasági, míg Oroszország kato-
nai értelemben tekinthető szuperhatalomnak, így együtt képesek nagyobb ellenállást 
tanúsítani az Egyesült Államok átfogó hatalmával szemben. A külső kényszerítő erő 
természetesen nem jelenti, hogy ne lenne bizalmatlanság a másik féllel szemben, 
vagy megszűnne a versengés. Az orosz és kínai társadalom történelmi emlékezete 
és a kapcsolatok alacsony szintje miatt, az egymás iránti bizalmatlanság egyértel-
mű. Az érdekek ráadásul sokszor összecsapnak az átfedő érdekszférákban, mint 
amilyen Közép-Ázsia. Emellett Oroszország aggódva tekint Kína növekvő hatalmá-
ra, amely egyre inkább aszimmetrikussá teszi a két állam viszonyát. Az orosz–kínai 
kapcsolatok ezen kétarcúsága miatt az elemzők folyamatos dilemmában vannak, 
hogy a serpenyő melyik oldalának tulajdonítsanak nagyobb fontosságot. A nyugati 
elemzők többsége amellett érvel, hogy az orosz–kínai kapcsolatok elmélyülése stra-
tégiai szempontból átmenetileg ugyan kedvezőtlen a nyugat számára, de a mélyben 
húzódó bizalmatlanság és versengés miatt valójában bármikor könnyen megrop-
pantható. Egyszerűen egy elfogadható ajánlatot kell tenni (ennek tartalmáról ter-
mészetesen komoly vita folyik) Oroszország felé, hogy beálljon a Kína-ellenes 
táborba. A kevésbé befolyásos ellentábor azonban a francia–német viszony 
történelmi jelentőségű javulásának a tükrében nem tartja kizártnak, hogy a 
kapcsolatok minősége tartósan átalakul, és bár Kína hivatalosan elutasítja a 
szövetségi rendszereket, lassan egy szövetségesi kapcsolat megszilárdulását figyelhetjük 
meg. Ez utóbbi lehetőségnek két előfeltételét azonosíthatjuk. Egyfelől a külső környe-
zetben, mindenekelőtt az USA magatartásában hosszabb távon ne történjen érdemi 
változás. Egy homlokegyenest ellentétes amerikai politikai irányváltás, bár nem telje-
sen kizárt (ismer ilyet az amerikai külpolitikai hagyomány pl. USA és Kína kapcsán), 
ma nehezen elképzelhető. A szovjet ellenségképet Oroszország örökölte meg, és 
az elmúlt másfél évtizedben az amerikai külpolitika legfőbb állami szintű kihívójaként 
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Oroszországot azonosította, mint az USA által képviselt értékek antitézise (Trump 
elnökségének vége felé ezt a szerepet egyre inkább Kína vette át). Az USA értékelvű-
séget hangsúlyozó külpolitikája, a hazai közvélemény által gyakorolt nyomás miatt 
csaknem lehetetlenné tesz egy ilyen pragmatikus fordulatot. Másfelől Oroszország 
a nyugati szankciók okozta elszigeteltség miatt egyre inkább Kína tőkéjére, techno-
lógiai ismereteire hagyatkozik, amely óhatatlanul a társadalmak közötti kapcsolatok 
elmélyítéséhez vezet. A növekvő kapcsolatok a gazdasági, tudományos, kulturális 
életben lassan hatást gyakorolnak a mélystruktúrákra és növelik a bizalmat a két 
társadalom között. Bár a folyamat nem azonnal megy végbe, a francia–német példa 
azt mutatta, hogy évtizedes távlatban érdemi hatást érhet el. Peking és Moszkva nö-
vekvő gyakorisággal bejelentett közös projektjei, a globalizáció jelentette könnyebb 
kapcsolattartási formákkal kiegészülve, ebbe az irányba hatnak. A növekvő bizalom 
a társadalmak között ugyan nem szünteti meg a versenyt (ahogy Németország és 
Franciaország között sem szűnt meg), a politika felhőrégióinak a mozgásterét és a 
drámai irányváltások valószínűségét csökkenti. Mindezek miatt, bár korai lenne még 
egy stabil kínai–orosz tengelyt vizionálni, a folyamatok ebbe az irányba mutatnak. 

Bendarzsevszkij Anton

Oroszország és Kína – 
a szükség, az ambíció és az érdek találkozása

Oroszország és Kína kapcsolata tipikus esete annak, amikor a szükség, az 
ambíció és az érdek találkozik, és egy bizonytalan, veszélyesen robbané-
kony elegyet alkot. Hogy megértsük a két ország kapcsolatát az elmúlt két 

évtizedben, a következő állításokból indulok ki:

1.  Oroszország együttesen számolva a világ legnagyobb kőolaj- és földgázexportőre. 
Kína pedig a világ legnagyobb energiahordozó importőre; energetikai importfüg-
gősége tavaly meghaladta a hetven százalékot. Ez az, ahol az érdek találkozik.

2.  Kína az elmúlt két évtizedben a világpolitika meghatározó szereplőjévé vált; poli-
tikai, gazdasági és katonai ereje már az Egyesült Államok befolyásával vetekszik. 
Peking számára természetes folyamatnak tekinthető egyre növekvő befolyásá-
nak kiterjesztése Eurázsiában, azokban a régiókban is, amelyeket Oroszország a 
saját befolyási övezetének tekinti. Ez komoly feszültségkeltő tényező.

3. 2014 után az orosz külpolitika éles fordulatot vett (bár maga a folyamat már 
korábban elindult), és a nyugati, európai integrációt felváltotta a keletre fordu-
lás. A Kínával való szorosabb barátságot a kényszer szülte, de hosszú távon a 
kapcsolat a Moszkva által vezetett posztszovjet integráció leértékelődésével és 
ellehetetlenedésével járhat.
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A három közül az első állítás nevezhető egyértelműen közös érdeknek: az ener-
giahordozók kereskedelmében mindkét fél maximálisan érdekelt, ezért ez az 
orosz–kínai kapcsolatok alappillérének tekinthető. Moszkva már a kétezres évek 
elején felismerte Kína egyre növekvő gazdasági szerepét, ám a Szovjetunió ide-
jén Európával kiépített energetikai infrastruktúra, valamint a Nyugattal fenntartott 
jó kapcsolatok szükségtelenné tennék a drága ázsiai beruházásokat. Azonban a 
perspektívában egyre csökkenő európai kereslet és a diverzifikáció igénye ahhoz 
vezettek, hogy Oroszország 2009-ben végül megépítette a szibériai olajmezőkről 
a Csendes-óceánhoz vezető, 4740 km hosszú Keleti kőolajvezetéket, amely napi 
egymillió hordó kapacitással rendelkezik – ebből mintegy hatszázezer Kína felé 
irányul. Az ázsiai gázvezeték megépítése ennél sokkal keményebb dió volt, és több 
mint tíz évig tárgyaltak a feltételekről Pekinggel. 2014 májusában – közvetlenül 
az Oroszországgal szemben bevezetett nyugati szankciók után – Moszkva végül 
aláírta a szerződést, és a 2159 km hosszú, Kínába tartó „Szibéria ereje” gázveze-
ték 2019 decemberében készülhetett el. A Kremlnek a Kínával kötött kedvezőt-
len feltételek árán is muszáj volt demonstrálnia a Nyugatnak, hogy a szankciókkal 
Oroszországot nem fogják megtörni és izolációra kényszeríteni. Az új gázvezeté-
ken keresztül az idei tervek szerint tízmilliárd köbméter gázt küldenek Kínába, de 
ha a hálózat 2025-ben eléri a teljes kapacitását, akkor évi 38 milliárd köbméter 
gázexportra lesz képes.

Habár az érdek közös, ugyanakkor látszik, hogy az energetikai együttműködés 
teljesen Kína feltételei szerint valósul meg: a két ország közül Oroszország az, 
amely jobban rá van szorulva a másikra, és Peking meg is kéri a kapcsolat árát. 
Moszkva ellen játszik, hogy újabban Kína is nagy erőfeszítéseket tesz az energeti-
kai szektor fenntarthatóvá tétele felé, vagyis hosszú távon a kétoldalú kapcsolatok 
legnagyobb buktatója lehet, ha az egyik alappillérnek nevezhető energetikai együtt-
működés egyre jelentéktelenebbé válik.

A második állítás szerint Kína növekvő ereje és befolyásának kiterjesztése már 
kifejezetten kínai érdek, amit Moszkva inkább csak kényszerűségből tűr. A kétezres 
évek elején Moszkva nem látott kivetnivalót Peking gazdasági felemelkedésében, 
hiszen meg volt róla győződve, hogy a hagyományosan a történelmi, kulturális, 
nyelvi, katonai és egyéb okok miatt orosz érdekszférának tartott posztszovjet tér-
ségben megingathatatlan pozíciókkal rendelkezik. Éppen ezért például nyugodtan 
hagyták, hogy a kínai tőke beáramoljon Közép-Ázsiába, és 2005-től kezdve kiépít-
sék az energetikai infrastruktúrát Kína felé. Inkább abból indultak ki, hogy a fonto-
sabbnak tartott európai piacról ezzel eltüntetik a közép-ázsiai konkurenciát. Azóta 
az ázsiai piac számukra is felértékelődött, az első riasztó jelek pedig a 2008-as 
világválság után jöttek: a bajba jutott posztszovjet államokat Kína támogatta se-
gélyekkel és hitelekkel, Moszkva semmit nem tudott ehhez hozzátenni. Így történt 
az, hogy egy évtized leforgása alatt Közép-Ázsiában gazdasági értelemben Kína 
megelőzte Oroszországot, és Kazahsztánon kívül a többi állam első számú ke-
reskedelmi partnerévé vált. 2018-ra Peking kereskedelmi forgalma Közép-Ázsiával 
meghaladta a 41,7 milliárd dollárt. 
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A második intő jel 2013-ban érkezett, amikor a kazahsztáni Asztanában Xi 
Jinping kínai elnök bejelentette Kína monumentális geopolitikai projektje, az Egy 
Övezet Egy Út indulását. Ez már egyértelműen kihívást jelentett a 2010-es években 
elindított orosz integrációs törekvések számára. Hasonló célokat szolgált a hivata-
los formában 2001-ben létrehozott Sanghaji Együttműködési Szervezet. Az eleinte 
biztonsági funkciókat betöltő, Kína, Oroszország, négy közép-ázsiai állam, majd 
2017-től India és Pakisztán részvételével működő szövetség egyre inkább keres-
kedelmi-gazdasági irányba tolódott el. Ez egyértelműen a kínai befolyást mutat-
ja a szervezetben, és miközben Oroszország elsősorban a Nyugattal szembeni 
szövetségi rendszer létrehozását várta a Sanghaji Együttműködési Szervezettől, 
Peking inkább a befolyásának a kiterjesztésére használja azt.

A harmadik állítás az Ázsia felé történt fordulat kényszerűségét mutatja a 
Krím-félsziget 2014-es orosz megszállása és a nyugati szankciók bevezetése 
után. Oroszországnak ki kellett törnie az elszigetelődésből, ráadásul mindenáron 
el kellett kerülnie a kétfrontos háborút is. Így a két rossz – az Észak-atlanti Szer-
ződés Szervezete (NATO) katonai terjeszkedése és a Nyugat-Ukrajna miatti fel-
háborodása, versus Kína növekvő befolyása és az Egy Övezet Egy Út geopolitikai 
projektje – közül az előbbit tekintette nagyobb veszélynek. Ez jól lekövethető pél-
dául a július 3-án megjelent új orosz nemzetbiztonsági stratégiában is, amelyben 
Moszkva a nyugati kulturális és politikai befolyást, valamint a NATO-t nevezi meg 
a legfontosabb kihívásnak az ország biztonságára nézve, megjegyezve, hogy a 
legutóbbi stratégiai dokumentum megjelenése óta eltelt öt és fél évben jelentő-
sen megnőtt a katonai összecsapás kockázata. Ugyanebben a dokumentumban 
a kínai befolyásról és magáról Kínáról egyetlen szó sem esik.

Ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy Oroszország és Kína gaz-
dasági kapcsolata az elmúlt két évtizedben dinamikusan fejlődött, és a 
kereskedelmi forgalom tizenötszeresével nőtt – a 2001-es 7,2 milliárd 
dollárról 2020-ra 107 milliárd dollárra. Kína Oroszország elsőszámú ke-
reskedelmi partnerének tekinthető, és amíg 2013-ban, a nyugattal való szakí-
tás előtt Kína 10,5%-kal volt jelen az orosz külkereskedelemben, 2019-re ez már 
16,7%-ra növekedett. A kereskedelmi forgalom 37,9%-át azonban 2019-ben 
energiahordozók és ásványi termékek tették ki.

A megváltozott nemzetközi körülmények Oroszország külpolitikáját is más 
irányba tolták: a 2010-es években orosz vezetéssel elindított posztszovjet integ-
ráció, amelynek a kulminációja a 2015-ben Oroszország, Kazahsztán, Belarusz, 
Örményország és Kirgizisztán részvételével elindított Eurázsiai Gazdasági Unió 
létrehozására esett, fokozatosan a háttérbe szorult. Az új realitások – a poszt-
szovjet partnerek növekvő óvatossága és az orosz pénzügyi források hiánya – 
Kína növekvő fontosságával és ambícióival találkoztak. 2016-ban a Szentpétervári 
Gazdasági Fórumon már maga az orosz elnök, Vlagyimir Putyin beszélt a nagy 
eurázsiai együttműködés tervéről, 2017-ben a pekingi látogatása során pedig az 
Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig tartó együttműködés létrehozásának fontos-
ságát firtatta. “Életet kell lehelni az óriási eurázsiai kontinensbe” – mondta akkor 
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Putyin. Ez akár a különböző projektek (Eurázsiai Gazdasági Unió; Sanghaji Együtt-
működési Szervezet; Egy Övezet Egy Út; Független Államok Közössége; Kollektív 
Biztonsági Szerződés Szervezete) egyesítésével vagy összehangolásával is jár-
hat, ami biztosan katasztrofális lenne Washington szempontjából. Kérdés, hogy 
Moszkva számára meddig tolerálható a kínai befolyás növekedése a posztszov-
jet térségben, és mi lesz, ha egyszer a kockázatok és hátrányok meghaladják az 
együttműködésből fakadó előnyöket.

1. ábra. 
Oroszország áruforgalma Kínával, 2001–2020 között. 

Forrás: Orosz Állami Statisztikai Hivatal (Rosstat)

Ilyash György

Az orosz nézőpont

Az orosz–kínai kapcsolatok vizsgálatában két átfogóbb szakértői csoportot 
különíthetünk el: egyfelől vannak, akik azon érvekre összpontosítanak, me-
lyek alapján a kétoldalú kapcsolat nem teljesedhet ki, másfelől vannak, akik 

azon érveket helyezik előtérbe, melyek alapján a kétoldalú kapcsolat sikeres lehet 
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és befolyásolhatja a teljes nemzetközi rendszert. Az előbbi, többségi álláspontot 
képviselők között egyre növekvő számban bizonytalanodnak el, az alábbi érvelés a 
második csoport álláspontjához áll közelebb. 

Különböző megközelítések 

Az orosz–kínai kapcsolatok átalakulását számos megközelítés mentén elemez-
hetjük. Az objektívebb, adatalapú megközelítésben vizsgálhatjuk például a kül-
gazdasági statisztikai adatokat és megállapíthatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben 
jelentősen növekedett a két ország gazdasági együttműködése, ugyanakkor le-
szögezhetjük azt is, hogy a országok potenciálja alapján ennél is jelentősebb 
kooperációt valósíthatnak meg a jövőben (vagy negatív megfogalmazásban: eddig 
nem teljesedett ki maximálisan az együttműködés). Egy szubjektívebb, elméleti 
megközelítésben érvelhetünk arról, hogy az orosz–kínai együttműködés mennyire 
távol vagy közel van egy szövetség létrehozásától, és ez a fejlemény egyáltalán 
megjelenhet-e a két ország kapcsolatában. Ezen gyakori megközelítések mellett 
számos más dimenzió mentén is vizsgálódhatnánk. Nehezebb és egyben izgal-
masabb kérdés, hogy a két ország külpolitikai gondolkodásában és érvelésében 
hogyan jelenik meg a másik ország és a kétoldalú kapcsolatuk. 

A kétoldalú kapcsolat kontextusa 

Oroszország egyik kiemelten fontos sajátossága, hogy – földrajzi és történeti re-
áliáinak megfelelően – a kultúrájában és a politikájában a Kelet és a Nyugat egy-
szerre van jelen, hatással van az orosz stratégiai gondolkodásra és külpolitikájára. 
Az ország keleti orientációjának, a Kelet iránti nyitottságának jelentős előzményei 
vannak az orosz gondolkodásban és politikában. Ezek a tények adják a kontextu-
sát a mai politikának is, ezért a Kínával való szorosabb együttműködésnek szá-
mos támogatója van az orosz társadalomban és a (kül)politikai elitben egyaránt: 
az eurázsianizmus ideológiájától egészen a népszerű alternatív történelmi science 
fiction (sci-fi) művekig (Eurasian Symphony (There are no bad people)). Az orosz 
külpolitikai szakértői közösség egyik kiemelt projektje évek óta az idén hetedik 
alkalommal megjelenő, több száz oldalas éves jelentés létrehozása, az Orosz–kínai 
párbeszéd: 2021. évi modell címmel. 

A kétoldalú kapcsolat kerete az elmúlt húsz évben 

Az orosz–kínai kapcsolat új fejezetét a 2001-ben aláírt Az Orosz Föderáció és a 
Kínai Népköztársaság közötti jó szomszédságról, barátságról és együttműködésről 
szóló szerződés nyitotta meg. A szerződés idei húsz éves évfordulója alkalmat 

https://www.bruegel.org/2016/07/the-china-russia-trade-relationship-and-its-impact-on-europe/
https://www.wiley.com/en-us/China+and+Russia%3A+The+New+Rapprochement-p-9781509521708
https://link.springer.com/article/10.1057/s41311-020-00251-7#Sec6
https://link.springer.com/article/10.1057/s41311-020-00251-7#Sec6
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/lukinwp_01.pdf
https://brill.com/view/title/13251
http://old.russ.ru/krug/20020717_rodn.html
https://russiancouncil.ru/activity/publications/rossiysko-kitayskiy-dialog-model-2021/
https://russiancouncil.ru/activity/publications/rossiysko-kitayskiy-dialog-model-2021/
http://www.kremlin.ru/supplement/3418
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szolgáltatott arra, hogy mindkét országban alaposan kielemezzék az elmúlt idő-
szakot, felvázolják a potenciális jövőbeli forgatókönyveket és persze megújítsák 
a szerződést. Az említett szerződés valóban időszerűnek és látnokinak bizonyult, 
mert nemcsak lehetővé tette a főbb vitakérdések megoldását (pl.: a határvitá-
kat abban az időben sikerült kompromisszumok árán rendezni, amikor a két 
állam közötti különbségek minden téren kisebbek voltak, mint jelenleg, vagyis 
egyenrangúbb pozíciókból tárgyaltak), de megalapozta a mai helyzetet (amikor a 
két állam ellen egyszerre igyekszik fellépni az euroatlanti szövetség) azzal, hogy 
húsz évig lehetővé tette a bizalomnövelő lépések, fejlesztések megtételét a ko-
rábbi történelmi konfliktusok ellenére. Ez a keretrendszer egyben azt is lehetővé 
teszi, hogy a két ország rugalmasan együttműködjön számos területen anélkül, 
hogy a szorosabb szövetségből fakadó korlátokat magukra vállalják (bár az 
elmúlt hónapokban mindkét ország vezetői deklarálták, hogy szükség esetén, 
a körülményektől függően akár egy szövetség létrehozására is nyitottak). A tény, 
hogy ez a tudatos építkezés mindkét fél részéről abban az időben kezdődött el, 
amikor kiváló kapcsolatokat ápoltak az euroatlanti államokkal, bizonyítja, hogy 
az orosz–kínai együttműködés alapja mélyebb, mint a nyugati – döntően 
amerikai – hegemónia letörésének igénye.

A kétoldalú kapcsolat tartalma az elmúlt húsz évben 

Leggyakrabban a kétoldalú kapcsolatok indikátorait vizsgáljuk, vagyis azt, hogy 
egy-egy fontos részterületen milyen kooperáció mutatkozik az oroszágok kö-
zött, és a kapcsolódó eredmények milyen viszonyra utalnak. A gazdaságról 
már volt szó: dinamikus külkereskedelmi és befektetési növekedési ütem; je-
lentős együttműködési potenciál, regionális integrációs kezdeményezések a 
két ország gazdaságai és a két nagyhatalom által létrehozva (Övezet és Út kez-
deményezés, Belt and Road Initiative, BRI); az Eurázsiai Gazdasági Unió (Eurasian 
Economic Union, EAEU) komplementáris jellege stb. Ugyanakkor az orosz–kínai 
kooperáció több, nemzetbiztonsági szempontból érzékeny területen is zajlik: a ku-
tatás-fejlesztéstől egészen a katonai-védelmi együttműködésig. Számos kutatás 
rámutatott, hogy mindezeken a területeken jobb eredményeket értek el a felek, 
minthogy ezeket – a korábbi szokásnak megfelelően – lekicsinyeljék és irrele-
vánsként elvessék a szakértők. 

Fontos azt is vizsgálni, hogy egyes régiókban hogyan alakul a két ország 
kapcsolata: Közép-Ázsia és más posztszovjet államok (Belarusz, Ukrajna stb.), 
Közel-Kelet, Afrika, Nyugat-Balkán stb. Gyakorlatilag a két nagyhatalom minden 
régióban úgy építi fel a külpolitikáját, hogy tekintettel van a másik érdekeire, köl-
csönösen tiszteletben tartják a stratégiai prioritásaikat. Vannak persze arra uta-
ló jelek, hogy vetélkednek is, de az inkább coopetition formában jelentkezik, és 
távolról sem olyan éles az említett vetélkedés, mint más szereplőkkel (USA, EU, 
Japán stb.) szemben. 

https://rg.ru/2021/07/16/sergej-lavrov-moskva-i-pekin-storonniki-policentrichnoj-sistemy-miroustrojstva.html
http://russian.news.cn/2021-06/29/c_1310032875.htm
https://www.kommersant.ru/doc/4900093?from=author_mir
https://apnews.com/article/beijing-moscow-foreign-policy-russia-vladimir-putin-1d4b112d2fe8cb66192c5225f4d614c4
https://kki.hu/az-eurazsiai-gazdasagi-unio-es-az-ovezet-es-ut-kezdemenyezes-kolcsonhatasai-kozep-azsiaban/
https://www.aspi.org.au/report/new-sino-russian-high-tech-partnership
https://www.aspi.org.au/report/new-sino-russian-high-tech-partnership
https://warontherocks.com/2020/08/the-emperors-league-understanding-sino-russian-defense-cooperation/
https://www.usni.org/magazines/proceedings/2021/june/sino-russian-military-exercises-signal-growing-alliance
https://dgap.org/en/research/publications/eurasia-playing-field-or-battle-field
https://www.fiia.fi/julkaisu/chinas-policy-towards-belarus-and-ukraine?read
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/can-russia-and-china-cooperate-middle-east-21833
https://russiancouncil.ru/en/activity/publications/china-russia-bilateral-cooperation-in-africa/
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/there-life-beyond-eu-russia-turkey-and-china-western-balkans-20528
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Legalább ilyen meghatározó azonban a stratégiai szint, vagyis az, ahogy a két 
ország látja a nemzetközi rendszert: milyen érdekeik vannak és azokat hogyan tud-
ják összehangolni. Mindezt jól összefoglalja az a közös nyilatkozat, amelyet a két 
ország külügyminiszterei fogadtak el közvetlenül az elhíresült amerikai–kínai ta-
lálkozó (Anchorage-találkozó) után: A Kínai Népköztársaság és az Orosz Föderáció 
külügyminisztereinek közös nyilatkozata a globális kormányzás egyes kérdéseiről a 
modern körülmények között. 

Újdonság az orosz–kínai kapcsolatokban: 
az átalakuló külpolitikai gondolkodás.

Az euroatlanti államok legújabb külpolitikai döntései segítettek leküzdeni néhány ko-
rábbi akadályt az orosz–kínai kapcsolatokban. Az orosz nézőpont (A. Lomanov) szerint, 
a kínai politikusok és szakértők korábban arról értekeztek, hogy az orosz konfliktus 
a Nyugattal abból adódik, hogy az oroszok „harcias nemzet”, akik a nemzeti érde-
keiket gyakran erővel védik meg. Ezzel szemben Kína, mely a harmónia évezredes 
hagyományát követi, képes kompromisszumosan megoldani minden nézeteltérését 
a nyugati országokkal. A megváltozott nemzetközi viszonyok között – nevezetesen 
a Kína feltartóztatását célzó politika körvonalazódásával – a kínai partnerek újraérté-
kelik a fenti érvelést, és elveszítik a korábbi illúzióikat. Az 1990-es években Kína szá-
mára az USA és az EU voltak a kiemelt partnerek (ahogyan Oroszország számára 
is), míg az Oroszországgal való kapcsolat inkább a problémamentességet garan-
tálni képes biztonsági kapcsolat volt. Mára ez stratégiai partnerséggé alakult át. 
Korábban a kínai Oroszország-politika alapelvei a következők voltak: 1) nem lépni 
szövetségre, 2) nem konfrontálódni, 3) nem szövetkezni harmadik országok ellen. 
2021 elején Wang Yi három új alapelvet fogalmazott meg, ezek szerint az orosz–
kínai stratégiai együttműködésnek 1) nincsenek korlátai, 2) nincs tabuterülete, 
3) a kiterjedésének nincs határa. („The year 2021 is a year of special importance 
for China-Russia relations, as both countries will enter a new development stage. 
In developing China-Russia strategic cooperation, we see no limit, no forbidden 
zone and no ceiling to how far this cooperation can go.”) A stratégiai három-
szög átalakulása egyértelmű. 

https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4647776
https://www.interfax.ru/world/757541
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1844079.shtml

