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Absztrakt
Az Északi-sark jelentősége egyre nagyobb a nagyhatalmi viszonyokban és a geopolitika egy új szín-
terévé válik, mivel a klímaváltozás következtében az északi-sarki jégtakaró olvadásnak indult, ami 
hozzáférhetővé teszi az ott rejlő, még fel nem tárt erőforrásokat, valamint ennek hatására a föld északi 
részén új ellátási útvonalak is alakulhatnak. A kitermelhető energiaforrások és a potenciális útvonalak 
energia- és időmegtakarítás mellett fontos biztonság- és geopolitikai szempontot is képviselnek egyes 
országok, többek között Kína számára is. Kína már több éve e térségbeli stratégiájának kiépítésén 
munkálkodik, 2018 elején pedig kiadta első északi-sarki stratégiáját tartalmazó fehérkönyvét, amely-
ben szerepel, mint stratégiai terv, hogy az Északi-sarkot is bekapcsolják az „Övezet és Út” (Belt and 
Road Initiative – BRI) projektbe. Kína tehát külön stratégiai célokkal rendelkezik az Északi-sarkot 
illetően, viszont sokkal gyengébb hatalmi pozícióval rendelkezik a térségben, mint a másik két nagy-
hatalom, az Egyesült Államok vagy Oroszország, így érdekei érvényesítéséhez komoly együttműkö-
désre és gazdasági befektetésekre lesz szüksége. A tanulmány célja, hogy bemutassa az Északi-sark 
fontosságát; miért kap egyre nagyobb szerepet a geopolitikában és a nagyhatalmi vetélkedésben; vizs-
gálja Kína, Oroszország és az Egyesült Államok stratégiai érdekeit, valamint a nagyhatalmi erőegyen-
súly alakulását.
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Abstract
The Arctic is becoming a new area for geopolitics and assuming an increasingly important geopolitical 
role among great powers. Due to climate change ice caps are melting, as the Arctic evolves, a vast 
amount of resources will become more accessible and new supply routes may also open in this 
frontier. These newly emerged trade routes can saves energy and time as a considerable security and 
geopolitical aspect. China has been working on building its regional ambitions for several years and 
released its first whitepaper about China’s Arctic Policy in early 2018, according to which the country 
would like to integrate this region into the Belt and Road Initiative, too. As China has a far weaker 
power position in the region than the United States or Russia, it will need cooperation and economic 
investment to enforce its interests. The aim of this paper is to illustrate the importance of the Arctic 
in the geopolitical processes, examines the strategic interests of China, Russia and the United States, 
and the evolution of the balance of power between great powers.

Keywords: Arctic, China, Russia, USA, geopolitics, balance of power

1. Bevezetés
A globális felmelegedés egyre nagyobb kihívást jelent világunk számára, ez pedig fokozottan igaz a 
föld két „sarkára” (ACIA, 2004, p. 2). Az Északi- és a Déli-sarkon is egyre gyorsuló fizikai változá-
sokat eredményez a globális felmelegedés (Dodds & Nuttall, 2016, p. 50). Ezek a változások kife-
jezetten intenzívek az Északi-sarkon, ahol az átlaghőmérséklet a világ többi részéhez képest kétszer 
olyan gyorsan emelkedett az utóbbi két évtizedben. A klímaváltozás egyes hatásai már jól láthatók 
a térségben olvadó gleccserek és jégtakarók formájában, bizonyos hatásai pedig még láthatatlanok 
(ACIA, 2004, p. 8). A jégtakaró nagysága 2007-ben és 2012-ben érte el az eddigi legkisebb kiterje-
dését. Sok szakértő állítása szerint már 2030-ban lehetnek olyan nyarak, amikor az Északi-sark jege 
teljesen elolvad és jégmentes lesz (CRS, 2018).

Az éghajlatváltozás következményeit azonban több ország is ambivalens módon ítéli meg. Például 
komoly környezetvédelmi kihívást jelent a Föld számára a jég olvadása hosszú távon, másrészről vi-
szont szintén a jég olvadása lehetővé teszi az ott rejlő fosszilis energiákhoz való hozzáférést, valamint 
a további olvadással potenciálisan új hajózási útvonalak és új halászati területek nyílhatnak meg. Eh-
hez több országnak is geopolitikai és gazdasági érdekei fűződnek, elég csak a tengeri kereskedelmet 
említeni, mivel az áruk hajóval való mozgatása számít a mai napig a szállítás legolcsóbb formájának, 
és a világ kereskedelmének csaknem 90%-a még mindig vízi úton zajlik (International Chamber of 
Shipping, é. n.).

A felvázolt okok miatt a nagyhatalmi versengés is egyre jobban kiterjed erre a területre is, ami az 
Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és Kína szerepvállalásában nyilvánul meg a legjobban. Ré-
giós nagyhatalom fogalma alatt olyan államokat értek, amely nagyságánál, gazdasági, politikai és ka-
tonai erejénél fogva irányító szerepet játszik a térségben. Az Egyesült Államok és Oroszország nagy-



Eurázsia szEmlE ii. évfolyam 2022/1. szám, 80—97

Zoltai Alexandra
Az Északi-sark, mint a geopolitika új színtere –  

Kína helye a nagyhatalmi erőegyensúly alakulásában

84 85

hatalmi mivolta a térségben egyértelmű északi-sarki országokként, azonban Kína nagyhatalmisága 
megkérdőjelezhető. Tanulmányom egyik célja ezért, hogy segítségével rávilágítsak arra, hogy Kína 
miért tekinthető régiós nagyhatalomnak a térségben, milyen külpolitikai eszközökhöz folyamodik 
annak érdekében, hogy érdekei érvényesüljenek és ez hogyan befolyásolja az Északi-sark nagyhatalmi 
egyensúlyát.

2. Az Északi-sark
Az Északi-sark a föld legészakibb pontján elhelyezkedő, félig zárt óceán2, melyet a Jeges-tenger borít 
és szinte teljes egészében szárazföld veszi körül. Az Északi-sark jegének mérete folyamatosan válto-
zik, tehát a fizikai határai is folyamatosan mozognak (National Snow & Ice Data Center, 2020). Az 
itt lévő Jeges-tenger összeköttetést jelent Ázsia, Európa és Észak-Amerika számára, amely kontinen-
sek között a nemzetközi kereskedelem közel 90%-a zajlik (Gudjonsson & Nielsson, 2017). Az Észa-
ki-sark területének körülbelül harmadát teszi ki szárazföld, további harmada tengeri kontinentális 
talapzatokból áll, a fennmaradó harmadát pedig óceán borítja (LePan, 2020). Az Északi-sark rendel-
kezik külön intézménnyel, amit a térség országai 1996-ban hoztak létre Északi-sarki Tanács néven. 
Az Északi-sarki Tanács platformot biztosít a tagok közötti párbeszédre, jelenleg nyolc teljesjogú tag-
gal rendelkezik: Kanada, Dánia (beleértve Grönlandot és a Feröer-szigetek is), Finnország, Izland, 
Norvégia, Svédország, Oroszország és az USA. Fő feladatát tekintve a környezetre, tudományra és 
a gazdasági együttműködésre koncentrál, biztonsági feladatokat nem lát el (Wishnick, 2017, p. 15).

2.1. Energiaforrások
Az egyik legfontosabb ok, amiért az Északi-sark egyre nagyobb figyelmet kap a geopolitikában és 
az egyes országok szempontjából, az az ott rejlő fosszilis energia. Kutatások szerint ugyanis az Észa-
ki-sark jege alatt hatalmas olaj- és földgázképződmények találhatók. Az Északi-sark földrajzi mérete 
nagyjából megegyezik az afrikai kontinensével – a Föld felszínének körülbelül 6%-át teszi ki –, ugyan-
akkor a Föld olaj- és földgázkészletének 22%-át birtokolja (LePan, 2020). Az U.S. Geological Survey 
(USGS) szerint itt rejlik a világ legnagyobb még felfedezetlen olaj- és gáztartaléka, ez a világ még 
fel nem tárt olajforrásainak a 13%-át, és a földgázok 30%-át jelenti. Ezeknek a felfedezéseknek kö-
szönhetően jött létre az alaszkai Prudhoe Bay olajmező, az oroszországi Tazovskoye olajmező és több 
száz kisebb olajmező, amelyek közül sok az alaszkai északi lejtőn található (LePan, 2020). Mindezek 
mellett jelentős mennyiségű nemesfém is fellelhető az Északi-sarkon, úgymint arany, platina, vas, 
uránium, ólom és cink (Wishnick, 2017, p. 3). Nem utolsó sorban pedig mintegy ezer milliárd dollár 
értékű ritkaföldfém található a sarkvidéki jégben, ami pont geopolitikai szempontból különösen je-
lentősnek bizonyulhat. A ritkaföldfémeket a globális hatalmak egyre nagyobb stratégiai jelentőséggel 
kezdték el kezelni az elmúlt években. Ezeknek a fémeknek számos polgári felhasználása létezik, töb-
bek között a távközlésben és a megújuló energiaforrásokban, de a rakéták, a hiperszonikus fegyverek 

2 A magyar terminológiában Jeges-tenger néven ismert, azonban hivatalosan óceánnak számít.

és más katonai technológiák gyártásában is alapvető fontosságúnak tekintik őket (Friedman, 2021). 
A sarki jég olvadásának következtében egyre nagyobb hozzáférhetőség nyílik ezekhez az energiafor-
rásokhoz és nemesfémekhez, amelyek kitermelésére már meg is kezdődött az infrastruktúra kiépítése.

2.2. Új szállítási és ellátási útvonalak
A másik fontos tény, ami az Északi-sark jelentőségét adja, az az, hogy a sarkvidéki jég olvadásával a 
tengeri útvonalak hosszabb ideig maradnak hajózhatóak, ez pedig drasztikusan megváltoztathatja a 
nemzetközi kereskedelmet és a hajózást. A szeptemberi jégborítottság több mint 25%-kal csökkent 
1979 óta, bár az Északi-sarkon belüli területet még mindig szinte teljes egészében jég borítja no-
vembertől júliusig. Az Észak-Európából Kelet-Ázsiába történő szállítás általában a Szuezi-csatornán 
keresztül történik, ami körülbelül 30 napot vesz igénybe, míg a New York-ból, a Panama-csatornán 
keresztül Kelet-Ázsiába történő szállítás körülbelül 25 napot. Azonban Európa – Kelet-Ázsia vi-
szonylatban az Északi-tengeri útvonalat használva Oroszország északi partja mentén, az út 18 napig 
tartana, és a távolság kb.11 500 tengeri mérföldről hozzávetőlegesen 6 900 tengeri mérföldre csök-
kenne, az Egyesült Államok és Ázsia közötti út az Északnyugati átjárón keresztül pedig 25 helyett 21 
napot venne igénybe (LePan, 2020). Az Északi-sarkon jelenleg három útvonalat különböztethetünk 
meg: az Északnyugati-átjárót, amely Kanada északi partjai mentén, a Jeges-tengeren át köti össze 
az Atlanti- és a Csendes-óceánokat; az Északkeleti-átjárót, amely Oroszország partjai mellett fut és 
része az Északi tengeri útvonal (Yi, 2019), végül pedig a legkésőbb megnyíló Transzpoláris útvonalat, 
amely a Jeges-tenger közepén halad át az Északi-sark közepén, viszont az előrejelzések szerint várha-
tóan teljesen és biztonságosan csak a 2020-as években válik járhatóvá, akkor is csak a nyári hónapok-
ban, körülbelül nyolc hétre (Wishnick, 2017, p. 8). A Transzpoláris útvonal az Északi-sark part menti 
államainak kizárólagos gazdasági övezetein kívül halad, ami különleges geopolitikai jelentőségűvé 
teszi. Míg az Északnyugati-átjáró és az Északikeleti-átjáró útvonalain számos nemzetközi jogi nézet-
eltérés és bizonytalanság fordul elő, a Transzpoláris út nem tartozik egyik állam területi joghatósága 
alá sem (Humpert & Raspotnik, 2012, p. 284). Ezen alternatív útvonalak használata tehát jelentős 
előnyökkel járhat a versenyelőnyt kereső országok és vállalatok számára (LePan, 2020).

2.3. Halászat
Az Északi-sark jegének csökkenésével, új lehetőségek nyílnak a nyílt tengeri halászat számára is. 
A terület jelentős halpopulációval rendelkezik, amely a világ legtermékenyebbjei közé tartozik. Az 
Északi-sark jegének olvadásának ténye pedig egyfelől a halászati terület növekedését, valamin a víz 
hőmérsékletének és az óceáni áramlatoknak a változásai következtében a halpopuláció térbeli elosz-
lásának változását is eredményezheti. A vándorlási és elterjedési minták valószínűleg megváltoznak, 
ami hatással lesz a fogásokra bizonyos régiókban (Ocean economics, 2017). Ennek a ténye olyan 
országok figyelmét is felkeltette Kínán kívül, mint Japán vagy Dél-Korea, de a délkelet-ázsiai or-
szágokét is, hiszen mindegyikük a túlhalászat problémájával küzd, miközben a kereslet pedig egyre 
nagyobb a halászati termékek iránt.
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2.4. A nemzetközi konfliktusok új színtere?
Bár léteznek különféle testületek, például az Északi-sarki Tanács, és jogi eszközök is, például az 
ENSZ Tengerjogi Egyezménye, a központi szabályozó nemzetközi szerződés hiánya miatt a régió 
mégis tele van irányítási hiányosságokkal ideértve: korlátozott párbeszéd és hiányzó átláthatóság a 
katonai kérdéseket illetően, korlátozott képesség a kormányzati megállapodások végrehajtására, vala-
mint feszültség az integráció iránti növekvő igény és a sarkvidéki államok érdekei között.

Jelenleg nyolc ország tart igényt az Északi-sarkkörön belüli területekre: Kanada, Dánia (Grönland 
közigazgatása révén), Finnország, Izland, Norvégia, Oroszország, Svédország és az Egyesült Államok. 
Nincs egyetértés ezen nemzetek között a Jeges-tenger alatti olaj- és gázigényekkel kapcsolatban. Az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének Tengerjogi Egyezménye ugyan minden országnak kizárólagos 
gazdasági övezetet biztosít, amely a partvonaltól 200 mérföldre, bizonyos geológiai feltételek mellett 
pedig legfeljebb 350 mérföldre terjed ki. A bizonytalan geológiai és politika helyzet miatt azonban 
területi vitákhoz vezetett azzal kapcsolatban, hogy az egyes nemzetek hogyan határozzák meg és tér-
képezik fel követeléseiket a kontinentális peremek mentén. Például Oroszország álláspontja szerint a 
kontinentális perem a Lomonoszov-hátat követi egészen az Északi-sarkig. Egy másikban az Egyesült 
Államok és Kanada is igényt tart a Beaufort-tenger egy részére, amelyről úgy gondolják, hogy jelentős 
olaj- és földgázkészleteket rejt (LePan, 2020).

Szakértők úgy vélik, hogy a nyugati gazdasági érdekek visszahúzódtak az utóbbi időben a terület-
ről, ami pedig Oroszországra és Kínára, a kevésbé szigorú környezetvédelmi előírásokkal rendelkező 
országokra hagyhatja a térséget. Emellett a nyugati média részéről megjelent az a retorika is, hogy 
Oroszország ambiciózus tervet indított az Északi-sark remilitarizálására, továbbá bizonyítékokat 
keres az Északi-sark további részeire vonatkozó területi igényeinek bizonyítására, hogy északabbra 
tudja mozgatni sarkvidéki határvonalát – amely jelenleg több mint 14 000 mérföld hosszú (LePan, 
2020). Így az Északi-sark a geopolitikai feszültségek újabb színhelyévé válhat.

3. Kína az Északi-sarkon
Kína határozott stratégiai célokkal rendelkezik az Északi-sarkot illetően, ezeknek megvalósításához 
viszont elengedhetetlen, hogy szerepet vállaljon a nagyhatalmi versengésben a térséget illetően. Ah-
hoz, hogy meghatározható legyen Kína pozíciója az Északi-sarkon fontos tisztázni a stratégiai céljait, 
melyek a következőképpen körvonalazhatóak: 

•  hozzáférés biztosítása az ott található energiaforrásokhoz, nemesfémekhez, újonnan nyíló 
kereskedelmi útvonalakhoz, és halászati javakhoz; 

• annak megértése, hogy a klímaváltozás mit jelent a térségre és Kínára nézve; 

• tudományos érdeklődés (BeiDou szatellitrendszer, űrkutatás, időjárás előrejelzés); 

•  részvétel az Északi-sarkot érintő kormányzásban; a nem északi-sarki államok számára is 
fenntartani a jogot a régió elérhetőségére, hogy az északi-sarki államok ne tudják teljes szu-
verenitásuk alá vonni azt (Wishnick, 2017, p. 27-28). 

Ezeknek elérése érdekében az ország vezetése már évekkel ezelőtt megkezdte a térséggel kapcsolatos 
politikájának kialakítását. Egyes kínai szakértők egészen 1925-re datálják az ország Északi-sark irán-
ti elköteleződését, Kína ekkor írta alá a Svalbardi Egyezményt, amely elismeri, hogy a Spitzbergák 
Norvégiához tartozik (Wishnick, 2017, p. 30). Kína azonban sokáig nem rendelkezett egy konkrétan 
leírt és nyilvános stratégiával az Északi-sarkot illetően, erre csak 2018 januárjában került sor, amikor 
is kiadásra került Kína első Északi-sarki fehérkönyve, amely pótolta ezt a hiányt (Kína Északi-sarki 
fehérkönyve, 2018).

3.1. Stratégiai célok

3.1.1. Diverzifikáció és biztonságpolitika
Pekingnek először is komoly kihívást jelent Kína egyre növekvő energiaigénye. Habár GDP növeke-
dése lelassulni látszik, az ország energiafogyasztása mégis folyamatosan növekszik, 2020-ról 2021-re 
például 20%-kal növekedett (Crude imports rise, 2022). Az ilyen mértékű növekedés, valamint a 
belső energiaforrások hiánya arra készteti Kínát, hogy importból biztosítsa nyersanyagszükségletének 
nagy részét. Csak 2020-ban az olaj 73%-a, a gáz 41%-a külföldről érkezett az országba, vagyis nem 
meglepő, hogy Kína számára kiemelt prioritást jelent az ellátási láncának diverzifikálása (BP, 2021). 
Ezért Kína igyekszik növelni jelenlétét az Északi-sarkon befektetéseken és a kikötők fejlesztésén ke-
resztül, jelenleg ugyanis nagyban függ a Perzsa-öbölből és Afrikából érkező olaj- és gázimporttól, ami 
az amerikai haditengerészet által kontrollált utakon jön keresztül. Kína ennek megfelelően elkezdte 
diverzifikálni energiafüggőségét azáltal, hogy befektetéseket eszközölt a Yamal LNG orosz nagyvál-
lalatba, valamint norvég gáz- és olajmezőkön. Ez nemcsak egy alternatívát jelenthet Peking számára, 
de tapasztalatot is tud szerezni az arktiszi infrastruktúrát és technológiát illetően. Hasonló okok miatt 
komoly befektetéseket tervez Alaszkában, Kanadában és Norvégiában, valamint a nemesfémek tekin-
tetében a bányászatban is (Feng & Saha, 2018). Az újonnan megnyíló útvonalak nem csak az energi-
aszállítás szempontjából fontosak Kínának, de a kereskedelmi útvonalak szempontjából is. Nem csak 
időt tudna spórolni és profitot növelni, de diverzifikálni is tudná szállítási útvonalát, ami megoldást 
jelentene a Malaka-szoros dilemmájaként emlegetett fentálló komoly biztonsági kockázatra. Kína 
ugyanis komoly fenyegetésként tekint az ázsiai csendes-óceáni térségben az amerikai jelenlétre, mi-
vel ott az USA vagy szövetségesei is képesek lezárni az útvonalat a Kína számára nélkülözhetetlen 
energiaforrások előtt, amelyek a Perzsa-öbölből érkeznek a Malaka-szoroson keresztül az országba 
(Wishnick, 2017, p. 29). Becslések szerint 2030-ra a kínai kereskedelem mintegy 13,4%-a már az 
Észak-tengeri útvonalon keresztül fog irányulni (Friedman, 2021). Azonban azt a tényt sem szabad 
elfelejtenünk, hogy itt találkozik egymással az eurázsiai és az észak-amerikai kontinens, Amerika 
pedig olyan rakétákkal rendelkezik Alaszkában, amelyek képesek lennének elérni Kínát (Wishnick, 
2017, p. 29). Így tehát a biztonságpolitika az egyik fő ok, amely Kínát vezérli az Északi-sark straté-
giájával kapcsolatban.
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3.1.2. Hozzáférhetőség biztosítása
A kínai külpolitikai érdekek az elmúlt három évtizedben nagymértékben kibővültek, és a pekingi 
vezetés nagy hangsúlyt kezdett fektetni a kínai érdekek fejlesztésére a globális színtéren. Emellett 
az új külpolitikai irány miatt előtérbe került a szabályalkotásba való nagyobb beleszólás célja, amire 
az Északi-sarkon jó esélye van a pekingi vezetésnek hiszen itt még nagyjából kialakítatlanok a sza-
bályok, így lehetősége nyílhat szabályalkotó nagyhatalomként kipróbálnia magát és meghatározni 
azokat, nem pedig alkalmazkodni a már meglévőkhöz, ahogy ez korábban a nemzetközi kapcsolatok 
világának számos területén történt (Zhou, 2018). Kína szempontjából az Északi-sark az egyik olyan 
régió, ahol úgy gondolja, hogy komoly befolyásra tud szert tenni és nagyhatalmi státuszban tud jelen 
lenni (Ling & Wilson, 2020).

Yin Zhuo kínai ellentengernagy 2010-es nyilatkozatában hangoztatta, hogy az Északi-sark az egész 
emberiség tulajdona, egyik államnak sincs szuverenitása felette, valamint Kínának megkerülhetetlen 
szereplőnek kell lenni a felfedezésénél, hiszen a világ népességének egyötöde Kínában él (Chang, 
2010). Lin Shanqing, a Kínai Állami Óceáni Intézet igazgatóhelyettese a 2017 októberében megren-
dezett izlandi Sarkköri Konferencián rámutatott, hogy meg kell erősíteni az északi-sarki és nem-sarki 
országokkal folytatott együttműködést az északi-sarki ügyekben (Yi, 2019). Ahhoz, hogy Kína tény-
leges szereplője lehessen az Északi-sarknak, fontos, hogy az intézményében is képviseltesse magát. 
2007-ben vett részt először Kína az Északi-sarki Tanács ülésén és azóta küld minden évben delegál-
takat az Északi-sarki Tanács Vezető Tisztségviselőinek találkozójára. 2013-ban sikeresen megfigyelő 
állam lett az Északi-sarki Tanácsban, amelyet a legtöbb kínai hivatalnok úgy értékelt, mint annak 
elismerése, hogy legitim a kínaiak érdeke a régióban. Azzal, hogy elnyerte a megfigyelői státuszt, hoz-
záférést kapott az Északi-sark vizeihez és légteréhez, valamint részvételi lehetőséget a régiót érintő 
nemzetközi kormányzásában (Wishnick, 2017, p. 30).

3.1.3. Környezetvédelem és halászat
A Jeges-tengerben rejlő halászati potenciál is az ország érdekei közé tartozik. Kína partjai mentén 
egyre kevesebb a hal, az igény iránta viszont ezzel szemben egyre nagyobb. Emiatt Kína ambíci-
ói között szerepel, hogy halászati jogot nyerjen nemzetközi vizeken. valamint a Kínai Tudományos 
Akadémia kutatója szerint Kína hosszútávú agrárfejlődéséhez elengedhetetlen az országtól távolabb 
eső tengereken való halászat, amibe így az Északi-sark térsége is beleilleszkedik (Pan & Huntington, 
2016). Kína a halászat szabályozását az UNCLOS által meghatározottak szerint kívánja kialakítani 
(Whishnick, 2019, p. 71).

Egyre fontosabbá váló célja közé tartozik az is továbbá, hogy regionális kutatásokat tudjon végezni az 
Északi-sarkon főleg a klímaváltozás tekintetében. Az eddigi kutatási eredményekre hivatkozva kínai 
tudósok úgy vélik, hogy a jég olvadása nagy hatással lesz Kínára, ahol emelkedni fog a tengerszint, és 
ennek következtében 20 millió embert kell majd kitelepíteni, nem is beszélve az ezzel járó mezőgaz-
dasági problémákról (Nong, 2018).

3.2. Nagyhatalmi pozíciók erősítése
Kína annak érdekében, hogy az ország stratégiai céljait teljesíteni tudja, pozícióinak erősítését is szük-
ségesnek látja a térségben. Ezt több eszközzel is igyekszik biztosítani: fejleszti az infrastruktúrát, 
stratégiai fehérkönyvet adott ki, bel- és külpolitikai narratívát fejleszt, a régió intézményeivel és a 
nemzetközi joggal összhangban való magatartást, multipolarizmust támogatja, valamint részt vesz a 
nagyhatalmi versengésben.

Kína gyakran jellemzi úgy az Északi-sark ügyeit, mint globális kérdéseket, amelyekkel kétségtelenül 
pozícióját akarja erősíteni a térségben. Az egyik legfontosabb eszköz a kül- és belpolitikai narratíva, 
amellyel legitimálja a köztudatban Kína északi-sarki érdekeit. Ehhez jelentősen hozzájárult az, hogy 
2013-ban sikeresen megfigyelő állam lett az Északi-sarki Tanácsban, ez pedig megalapozta, hogy 
a 2018-ban kibocsátott Északi-sarki fehérkönyvében Kína úgy azonosítja magát, mint „sarkközeli” 
állam, amellyel nem csak a nemzetközi közösség, de Kína társadalma számára is világosan jelezte, 
hogy komoly stratégiai szándékokkal rendelkezik az Északi-sarkot illetően. Kína azzal érvelt, hogy 
a klímaváltozás miatt az Északi-sark már nem csak a térség államainak gondja. Kína politikai céljai 
az Északi-sarkkal kapcsolatban világosan lefektetésre kerültek, melyek a következők: az Északi-sark 
megértése, védelme, fejlesztése és abban való részvétel, hogy megóvják az Északi-sark valameny-
nyi országának és a nemzetközi közösség közös érdekeit, és elősegítsék az Északi-sark fenntartható 
fejlődését (Kína Északi-sarki fehérkönyve, 2018). A Kínai Kommunista Párt nemrégiben kiadta 14. 
ötéves tervét, amely 2025-ig meghatározza az ország gazdaságpolitikáját mind belföldön, mind pedig 
külföldön. Az idei tervben az előző évekhez képest egy szokatlan elmozdulás történt, mégpedig egy 
rövid, de igen sokatmondó nyilatkozattal Peking megerősítette az elköteleződését az Északi-sarki Se-
lyemút kapcsán, amely az „Övezet és Út” kezdeményezés egyik ága lenne és kijelentette, hogy tovább 
erősíti kapcsolatait az Északi- és a Déli-sarkon. Ez a lépés azt is megerősíti, hogy Peking gazdasági 
szempontból nagyobb szerepet fog szánni a sarkvidékeknek (főleg az Északi-sarknak), a tudományos 
diplomácia mellett, ami pedig főként az éghajlatváltozás kutatására irányul (Kínai Népköztársaság 
Nemzeti Reform és Fejlesztő Bizottsága, 2021).

Viszont Kína mintegy 1500 kilométer távolságra van az Északi-sarktól, így stratégiai céljainak eléré-
séhez elengedhetetlen, hogy legalább egy térségbeli ország támogatását élvezze, és szoros kapcsolatot 
alakítson ki vele északi-sarki céljait illetően. Ez az ország pedig nem más, mint Oroszország, aki je-
lenleg a nyolc arktiszi ország közül az egyetlen, aki partnere az „Övezet és Út” kezdeményezésnek. 
A két ország kapcsolatában amúgy is jelentős szerepet tölt be az Északi-sark: Xi Jinping 2017-ben 
Oroszországba látogatott, ahol közös nyilatkozatot adott ki a két ország vezetője, melynek keretein 
belül az Északi-sarki Selyemutat és az Északi tengeri útvonalat nevezték meg az együttműködésük fő 
helyszínének (Kína és Oroszország északi-sarki, 2017). Nem meglepő, hogy Xi Jinping az Északi-sarki 
Selyemút ötletét először 2017-ben Moszkvában jelentette be (Yi, 2019).

Kína további fontos eszközei a pozíciójának erősítésére az infrastrukturális és logisztikai kapacitásá-
nak a fejlesztése. Immár két jégtörő hajóval rendelkezik, a Xuelong 1-gyel és a 2018-ban megépített 
és vízrebocsátott Xuelong 2-vel, ami immár teljes egészében kínai gyártású (Zhen, 2018). 2017-ben 
a Xuelong 1 megtette az Északnyugati átjáró útvonalát, a 20 000 tengeri mérföldes út 83 napot vett 



Eurázsia szEmlE ii. évfolyam 2022/1. szám, 80—97

Zoltai Alexandra
Az Északi-sark, mint a geopolitika új színtere –  

Kína helye a nagyhatalmi erőegyensúly alakulásában

90 91

igénybe hét nappal lerövidítve a megszokott utat New Yorktól Sanghajig a Panama-csatornán ke-
resztül (Chinese research vessel, 2017). Kína logisztikai képessége a térségben egyfelől az expedíciók 
és kutatóbázis alapításában nyilvánul meg, másfelől pedig a legnagyobb kínai kereskedelmi hajózási 
vállalat, a COSCO aktivitásában jelentkezik. Több tucat kínai tudós van az Északi-sarkon, 1984 óta 
több mint 30 sarki expedíciót hajtottak végre. Kína egy saját kutatóállomással rendelkezik a területen, 
a 2004-ben épült Sárga folyó állomás, amely így az első kínai északi-sarki kutatólétesítmény (Grieger, 
2018). A COSCO pedig úgy tartja számon magát, mint vezető hajózási társaság az Északi tengeri 
úton (Gudjonsson & Nielsson, 2017). 2015-ben a COSCO vállalat Yong Sheng nevű teherhajója 
(Grieger, 2018) 55 nap alatt ért el az Északkeleti átjárón keresztül a kínai Dalian kikötőjéből Rotter-
damig, majd vissza Kínába Tianjin kikötőjébe.

Nem utolsó sorban pedig nem csak térségbeli, de globális nagyhatalmi pozíciónak erősítését szolgálja 
az is, hogy Kína évtizedek óta főszereplője a ritkaföldfémek globális kínálatának. 2020-ban az ország 
termelte ki a világ ritkaföldfémeinek mintegy 90%-át, és Peking már tett lépéseket grönlandi ritka-
földfém lelőhelyek megszerzése érdekében is. A ritkaföldfémek feletti monopóliuma pedig lehetővé 
teszi Kínának a globális árak ellenőrzését, és akár hatékony eszköz lehet számára az Egyesült Államok 
és az Európai Unió által bevezetett szankciók ellensúlyozására is (Friedman, 2021).

4. Oroszország
Kína és Oroszország között az utóbbi években egyre nagyobb együttműködés bontakozott ki az 
Északi-sark tekintetében is, amely nagyban befolyásolja a térség geopolitikai helyzetét. Moszkva 
Oroszország stratégiai szempontjából az északi-tengeri útvonalat egyfajta alternatívaként javasolja 
a Szuezi-csatornával szemben és nem mellesleg beruházásokra is számít ezáltal a térségben (Guo & 
Wilson, 2020). Oroszország érdekeltsége az Északi-sarkon nem meglepő, hiszen több mint 20 ezer 
kilométeres partszakasszal rendelkezik, amelynek mentén halad az Északkeleti útvonal. Moszkvának 
két fő érdeke van a térségben. Elsőként a nyersanyagok kitermelése, mivel a legnagyobb olaj és gázki-
termelőként szüksége van utánpótlásra és egyes becslések szerint az ország nyersanyag-tartalékainak 
70%-a az Északi-sark térségében található. Másodszor pedig abban érdekelt, hogy fellendüljön a 
partjai mentén egy új kereskedelmi útvonal, hiszen így kikötői és létesítményei révén kulcspozícióba 
kerülne ( Jiang, 2019).

Oroszország először gyanakvással tekintett Kína ambícióira a térségben. 2007-ben jelentkezett elő-
ször megfigyelőnek Kína az Északi-sarki Tanácsban. Az ország első kérelmekor Moszkva ellenállást 
tanúsított mondván a Tanácsot szükségtelen nemzetközivé tenni. Ennek ellenére 2013-ban mégis 
felvételt nyert az Északi-sarki Tanácsba, mint megfigyelő állam, azonban Japánnal és Dél-Koreával 
együtt, ami egyes vélemények szerint ellensúlyt jelenthet Kínával szemben (Yi, 2019). 2013 és 2014 
között Oroszország hozzáállása jelentősen megváltozott, ugyanis 2013-ban megállapodás született 
az orosz Novatek és a kínai CNPC között, hogy közösen finanszírozzák a Yamal cseppfolyosított 
földgáz projektjét, majd 2014-ben miután nemzetközi szankciókat léptettek életbe Oroszországgal 

szemben ez az együttműködés még szorosabbá vált (Guo & Wilson, 2020). A két ország baráti kap-
csolata a vezetőiknek is köszönhető. 2013 óta Vlagyimir Putyin és Xi Jinping több mint harmincszor 
találkoztak. A 2019 júniusi találkozójuk alkalmával aláírásra került egy 20 milliárd dolláros gazdasági 
megállapodás, amely az Északi-sarkot is érintette (Guo & Wilson, 2020). A 2022. február 4-i kétol-
dalú csúcstalálkozón pedig elfogadásra került, hogy a két ország közötti kereskedelmet 200 milliárd 
dollárra kívánják növelni 2024-re, ami gyakorlatilag megkétszerezné a 2020-as kétoldalú kereskede-
lem volumenét (Ministry of Economic Development of the Russian Federation, 2022).

A kölcsönös együttműködés főként a kereskedelemre és a nyersanyagra épül. Oroszország reméli, 
hogy kínai befektetésekkel fejlesztheti kikötőit és fellendülhet a kereskedelem az Északi tengeri út-
vonalon. Az Északi-sarki Selyemút név alatt futó, elsőként megvalósuló projekt egy befektetés volt, 
ahol a Selyemút Alap 9,9%-os részesedést vállalt az orosz Yamal LNG projektben, ami szállítással, 
infrastruktúrával és az erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységeket folytat az Északi-sark eurázsiai 
részén. Ennek eredményeként kínai cégek összesen 29,9%-os részesedéssel rendelkeznek a projekten 
belül, ugyanis a kínai állami tulajdonú Kínai Nemzeti Kőolajvállalat 20%-kal rendelkezik az orosz 
Novatek (50,1%) és a francia French Total (20%) mellett. A projekt pénzügyi részét pedig részben egy 
12 milliárd dolláros kölcsönmegállapodásból fedezik, amelyet a kínai Eximbank és a Kínai Fejlesztési 
Bank nyújt (Zoltai, 2020). A megközelítőleg 3,22 milliárdos fejlesztés többek között tartalmazza egy 
vasúti összeköttetés kiépítését a Sabetta kikötővel, ezzel bekapcsolva a térséget az eurázsiai vasúti 
hálózatba (Gudjonsson & Nielsson, 2017). 2021-ben az Északi-tengeri útvonalon áthaladó forga-
lom elérte a 34,9 millió tonnát, ami 2 millió tonnával több, mint 2020-ban. Az elmúlt évtizedben a 
forgalom több mint 15-szörösére nőtt, a legnagyobb növekedés 2017-ben és 2018-ban volt, amikor 
a Novatek yamali LNG-üzeme megkezdte a termelést. Hasonló volumennövekedés várható az elkö-
vetkező két-három évben, amikor a vállalat Arctic LNG 2 létesítménye évi 20 millió tonnával növeli 
az Északi-útvonalon keresztül tartályhajókban szállított LNG-termelést. 2012 és 2021 között a ra-
komány mennyisége gyorsan, körülbelül 2 millió tonnáról majdnem 35 millió tonnára nőtt. 2022-re 
az orosz hatóságok körülbelül 40 millió tonna rakományt várnak az útvonalon. 2021-ben a tranzit 
utak célállomása több, mint 30%-ban Kína volt, ami Oroszország után a legnagyobb arányú. Szintén 
2021-ben a kínai COSCO 14 utat tett meg az Északi tengeri útvonalon, – 2018-ban mindössze négy 
utat tett meg a vállalat – amivel a legnagyobb fuvarozócég az útvonalon (Humpert, 2022).

Moszkva is igyekszik minél több anyagi forrást átcsoportosítani a területre, Oroszország egyik nagy 
beruházása közé tartozik ennek az útvonalnak a fejlesztése: 2030-ig több tízmilliárd dollárt kívánnak 
fordítani a hajókra, hajóépítésekre, navigációra és kikötőkre az útvonal mentén ( Johnson & Standish, 
2018). Mivel az országot érintő nyugati szankciók miatt egyre nagyobb függésbe került Kínától 2014 
után, így emiatt is kezdett fejlesztéseket véghez vinni az Északi-sarkon, mivel tudja, hogy ez stratégiai 
jelentőségű Kína számára, Oroszország nélkül pedig nem tudná megvalósítani ambícióit. Vlagyimir 
Putyin is többször hangoztatta, hogy fontos részét képezi Oroszország nemzetbiztonságának mind 
katonailag, politikailag, gazdaságilag, technológiailag és környezetileg is a terület (Yi, 2019). Az eb-
ben a térségben történő együttműködése a két országnak biztonságpolitikai szempontból is igen 
jelentős. Kínának jelenleg relatív gyenge pozíciója van a térségben, így nagyban függ az északi-sarki 
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országnak számító Oroszországtól, de ez fordítva is elmondható, ugyanis Oroszország főként gaz-
dasági és politikai előnyt szeretne az együttműködésből. Mivel jelenleg a legjobban járható hajózási 
útvonal az Északi-sarkon az orosz partok mentén halad végig, így Kína csakis Oroszországgal együtt-
működve érhet el sikereket, és valósíthatja meg ambícióit. Kína nyersanyagimportjának, Oroszország 
pedig nyersanyagexportjának diverzifikálására törekszik.

5. Egyesült Államok
Az Északi-sark geopolitikai környezetét befolyásoló fő tényező a nagyhatalmi verseny megújulása, 
beleértve Oroszország, Kína és más országok kihívásait a második világháború óta működő, Egyesült 
Államok vezette nemzetközi rend elemeivel szemben. Az Északi-sark jegének csökkenése és az ebből 
fakadó emberi tevékenység növekedése számos lehetséges kihatással van az Északi-sark geopoliti-
kai környezetére, amelynek középpontjában jelenleg az Egyesült Államok, Oroszország és Kína áll 
(Congressional Research Service, 2021).

Annyi bizonyos, hogy az Egyesült Államok politikája Oroszországot továbbra is kulcsfontosságú 
sarki államként ismeri el, és tudomásul veszi a térség jelentőségét Oroszország gazdasági fejlődése és 
biztonsága szempontjából. Viszont az Északi-tengeri útvonal Oroszország általi felfuttatása komoly 
aggodalmat kelt Washington számára. Úgy tűnik, hogy az új kormányzat aggódik Oroszország meg-
növekedett katonai képességei, valamint Kína növekvő gazdasági, politikai és biztonsági befolyása 
miatt az Északi-sarkon, amint azt az Egyesült Államok nemrégiben közzétett sarkvidéki stratégiái is 
ezt sugallják, beleértve a 2021-es haditengerészet északi-sarki tervét és a hadsereg 2021-es északi-sar-
ki stratégiáját. Ezen túlmenően, bár Kínának nincs tényleges területe az Északi-sarkon, „sarkközeli 
országnak” kezdte el nevezni magát, és tudományos, befektetési és kereskedelmi törekvéseket folytat 
az egész régióban. A Joe Biden vezette Egyesült Államok azonban továbbra is tartózkodik attól, hogy 
elismerje Kína legitimitását, vagy bármely igényét az Északi-sarkon, és továbbra is hangsúlyozza 
Peking befolyásának ellensúlyozásának fontosságát (Stronski & Kier, 2021). Oroszország nem volt 
hajlandó kritizálni Kínát amiatt, hogy „sarkközeli” államnak nyilvánította magát, Kína pedig nem-
csak világossá tette céljait, de jelezte, hogy hajlandó szoros együttműködésre lépni Moszkvával, hogy 
megvethesse lábát a térségben. Moszkva katonai dominanciájával és Kína gazdasági erőforrásaival ez 
egy olyan együttműködés, amelyet Washington egyszerűen nem engedhet meg magának. Az Egye-
sült Államoknak három alapvető célja van az Északi-sarkon, a legfontosabb a katonai dominancia. 
Az elrettentés alapelvei azt diktálják, hogy a sarkvidéken való fennhatóság elriaszt minden ambíciót 
vagy agressziót más államok részéről. A második, hogy az Északi-sarkon számos erőforráshoz való 
hozzáférés nyílik. Végül az Egyesült Államok kutatást kíván végezni az Északi-sarkon (Keisler, 2021). 
Kína és Oroszország jelenléte és együttműködése pedig mindháromra veszélyt jelent.

Az Egyesült Államoknak Richard Nixon amerikai elnök 1971-es nemzetbiztonsági határozati me-
moranduma óta voltak sarkvidéki tervei, jelenleg hatályban lévő stratégiáját 2013-ban adták ki – még 
mielőtt az Egyesült Államok az Oroszországgal és Kínával folytatott stratégiai versenyre helyezte 

volna a hangsúlyt. Azóta a 2017-es nemzetbiztonsági stratégiában csak egyszer szerepel az Észa-
ki-sark, a 2018-as honvédelmi stratégiában, a 2018-as nemzeti katonai stratégiában vagy a 2021-es 
ideiglenes nemzetbiztonsági stratégiai útmutatóban pedig egyáltalán nem. Az Egyesült Államoknak 
tehát frissítenie kellene nemzeti sarkvidéki stratégiáját, mérlegelnie a felmerülő realitásokat és meg-
határoznia nemzetbiztonsági érdekeit, de nem szabad itt megállnia: le kell bontania a számos mű-
ködési vertikumot, integrálnia kell a külföldi szövetségeseket és partnereket, hogy meg tudja őrizni 
biztos pozícióját a térségben, amihez 2021 szeptemberében a Fehér Ház újraaktiválta az Északi-sarki 
Végrehajtó Irányító Bizottságot, hogy előmozdítsa az Egyesült Államok északi-sarki érdekeit (Sadat, 
2022).

6. Nagyhatalmi erőegyensúly alakulása
Azzal, hogy Kína sarkközeli államnak kezdte el titulálni magát és Oroszország mintegy hallgatóla-
gos elfogadással és szoros együttműködéssel támogatja Kína északi-sarki jelenlétét, úgy tűnik, hogy 
az erőegyensúly Kína és Oroszország felé kezd billenni. A két ország együttműködése jól kiegészíti 
egymást a legtöbb területen – politikai, katonai, gazdasági, technológiai, infrastrukturális és logisz-
tikai – ami mellett az Egyesült Államok már nem mehet el szó nélkül, hiszen stratégiai érdekeire 
komoly kihívást jelent a két ország együttműködése, ráadásul egy olyan területen, amit az amerikai 
adminisztráció elhanyagolt az utóbbi időben.

Jelenleg tehát az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy visszabillentse az erőegyensúly alakulását a 
javára. Legnagyobb célja pedig az lesz, hogy megelőzze a régió militarizációját, főleg orosz szempont-
ból, ugyanis úgy vélik, hogy a nagyhatalmi versengés ezt a régiót sem fogja elkerülni és ami Krím-fél-
szigeten történt, megtörténhet az Északi-sarkon is. A két ország közötti viszony valószínűleg romlani 
fog, mivel mind a két nagyhatalom kemény retorikával vádolja a másikat a militarizáció kapcsán. 
Az Egyesült Államok vezetése Biden alatt várhatón az Északi-sarkon is igyekszik helyreállítani a 
szövetségi rendszerét, hogy ezzel is megakadályozza az agresszív orosz magatartást és helyreállítsa a 
biztonsági egyensúlyt. Kína visszaszorításának érdekében a regionális fórumokon és a döntéshoza-
talban az Egyesült Államoknak szövetségeseivel kell aktív kapcsolatot ápolnia, és ahol Kína valóban 
a régió preferált struktúráin keresztül dolgozik, az Egyesült Államoknak törekednie kell arra, hogy 
ezeket a tevékenységeket legitimnek fogadja el. A kormányzás még elősegítheti a sarkvidéki kínai be-
ruházások kialakulóban lévő, de kiemelt kérdésének tárgyalását. Átlátható, együttműködő, sarkvidéki 
folyamat kialakítása a kínai közvetlen külföldi befektetések nyomon követése érdekében, és csak azon 
beruházások blokkolása, amelyek teljesítik a regionális biztonságra vonatkozó következetes kockázati 
küszöböt, hozzájárulhat az egyensúly fenntartásához. Szakértői vélemények szerint az Egyesült Álla-
moknak közelednie kellene az egyik félhez – a vélemények abban megoszlanak, hogy Oroszország-
hoz vagy Kínához –, hogy a másik nagyhatalom pozícióját gyengíteni tudja, azonban az is kérdéses, 
hogy melyik fél lesz nyitott az Egyesült Álamokkal való együttműködésre. Az Északi-sarkon tehát 
úgy tűnik egy erős rivalizálás veszi kezdetét a három ország között.
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7. Konklúzió
Az Északi-sark olvadásával a térség egyre nagyobb geopolitikai és gazdasági jelentőséget kap, amely-
nek kapcsán úgy tűnik, hogy Kína és Oroszország lesz a két főszereplő. Oroszország és Kína az 
Északi-sarkon való együttműködés kapcsán félretették nézeteltéréseiket és szoros együttműködés 
kibontakozását láthatjuk a két ország között, amelyre mind a két fél nyitottságát fejezte ki. A régió 
ügyeiben a formálisan és az informálisan folytatott partnersége a két országnak sarkalatos eleme lehet 
hosszú távon az Északi-sark stratégiai egyensúlyának fenntartásában.

Kínának ügyelnie kell arra, hogy ahhoz, hogy meg tudja őrizni és meg tudja erősíteni pozícióját a 
térségben, a jelenleg szokásban lévő intézményi keretek szerint kell eljárnia az Északi-sarkon. Az 
Egyesült Államok és a Nyugat, valamint Oroszország között kibontakozó egyre nagyobb konfliktus 
viszont nagymértékben veszélyeztetheti Kína eddig kiépített pozícióját a térségben, hiszen oda is 
kiterjedhet az Oroszország és a Nyugat között lévő feszültség. Kínának viszont békés és kiszámítható 
környezetre van szüksége ahhoz, hogy stratégiáját folytatni tudja, arról nem is beszélve, hogy a tér-
ségben lévő legnagyobb együttműködő partnere kerülhet konfliktusba, amivel Kína pozíciói is nehéz 
helyzetbe kerülhetnek. Amennyiben az Egyesült Államok megfogadja a javaslatokat és közeledni fog 
az Északi-sark térségében az egyik nagyhatalomhoz, akkor az a jelen állapotokat tekintve3 nagyvaló-
színűséggel Kína lesz és így egyfajta mediátori szerephez is juthatna a kelet-ázsiai ország.

Jelenleg nem léteznek konkrétan elfogadott és lefektetett mechanizmusok az Északi-sarkra vonat-
kozóan ezek között a kontinensek, országok között, amit pedig minél előbb ki kellene alakítani a 
produktív és békés együttélés érdekében. A közelmúltban több tanulmány is rávilágított a régióban 
egyszerre felbukkanó növekvő kockázatokra és lehetőségekre, párosulva az átfogó irányítási rendszer 
hiányával, jelezve, hogy a jelenlegi geopolitikai környezet megérett a szakpolitikai lehetőségekre. Egy 
esetleges szabályalkotás megkezdése viszont rendkívül bonyolult lehet, hiszen először is meg kellene 
határozni azokat az országokat és intézményeket, amelyek részt vehetnek a szabályalkotásban, ez 
pedig nem lesz egyszerű és egyértelmű folyamat. A közeljövőben dőlhet el, hogy konfrontatív lesz-e 
a térség vagy az együttműködés színhelye.

3 A tanulmány írása 2022. február 25-én fejeződött be, amikor még javában zajlott az orosz-ukrán konfliktus.

Felhasznált irodalom

Albert, E. (2019, december 6). Russia, China’s Neighborhood Energy Alternative. The Diplomat.  
https://thediplomat.com/2019/12/russia-chinas-neighborhood-energy-alternative/

Arctic Climate Impact Assessment (ACIA). (2004). Cambridge University Press.
BP. (2021). Statistical Review of World Energy – 2021. China’s energy market in 2020. BP. https://

www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statis-
tical-review/bp-stats-review-2021-china-insights.pdf

Chang, G. G. (2010, március 9). China’s Artic Play. The Diplomat. https://thediplomat.com/2010/03/
chinas-arctic-play/

Chinese research vessel completes 8th Arctic expedition. (2017, október 10). 人民网. http://en.people.
cn/n3/2017/1010/c90000-9278077.html

Congressional Research Service (CRS). (2018). Report: Changes in the Arctic: Background and Issues 
for Congress.

Congressional Research Service. (2021). Changes in the Arctic: Background and Issues for Congress.  
https://sgp.fas.org/crs/misc/R41153.pdf

Crude imports rise 20% on year to 10.9 mil b/d in December. (2022, január 14). S&P Global.  
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/011422-china-data-crude-
imports-rise-20-on-year-to-109-mil-bd-in-december

Dodds, K. & Nuttall, M. (2016). The Scramble for the Poles. Polity.
Feng, A. & Saha, S. (2018, április 20). China’s Arctic Ambitions in Alaska. The Diplomat. https://

thediplomat.com/2018/04/chinas-arctic-ambitions-in-alaska/ 
Friedman, I. B. (2021, december 1). China’s Arctic Ambitions Could Make or Break US-Russian Re-

lations in the Region. Russia Matters. https://www.russiamatters.org/blog/chinas-arctic-ambi-
tions-could-make-or-break-us-russian-relations-region 

Grieger, G. (2018, május). China’s Arctic Policy. European Parliamentary Research Service. http://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620231/EPRS_BRI(2018)620231_EN.pdf

Gudjonsson, H. & Nielsson, E. T. (2017, március 31). China’s Belt and Road Enters the Arctic. The 
Diplomat. https://thediplomat.com/2017/03/chinas-belt-and-road-enters-the-arctic/

Guo L. & Wilson, S. L. (2020, március 29). China, Russia, and Arctic Geopolitics. The Diplomat. 
https://thediplomat.com/2020/03/china-russia-and-arctic-geopolitics/

Humpert, M. & Raspotnik, A. (2012). The Future of Arctic Shipping Along the Transpolar Sea Rou-
te. In Heather Exner-Pirot & Joël Plouffe (Eds.) Arctic Yearbook 2012. (pp. 281 – 307). Cambridge 
University Press.

Humpert, M. (2022, január 26). Cargo Volume on Northern Sea Route Reaches 35m Tons, Record 
Number of Transits. High North News. https://www.highnorthnews.com/en/cargo-volume-nort-
hern-sea-route-reaches-35m-tons-record-number-transits



Eurázsia szEmlE ii. évfolyam 2022/1. szám, 80—97

Zoltai Alexandra
Az Északi-sark, mint a geopolitika új színtere –  

Kína helye a nagyhatalmi erőegyensúly alakulásában

96 97

International Chamber of Shipping (é. n.). http://www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-
and-world-trade

Jiang Y. A. (2019). 冰上丝绸之路 多边合作：机遇、挑战与发展路 [Északi-sarki Selyemút vagyis 
lehetőség a többoldalú együttműködésre: lehetőségek, kihívások és fejlődés]. Taiping yangxuebao 
[Nyugati tanulmányok] 2019/8. 15-25.

Johnson, K. & Standish, R. (2018, március 8). Putin and Xi Are Dreaming of a Polar Silk Road. Fo-
reign Policy. https://foreignpolicy.com/2018/03/08/putin-and-xi-are-dreaming-of-a-polar-silk-
road-arctic-northern-sea-route-yamal/

Keisler, S. (2021, augusztus 9). Arctic Balancing: Biden Should Ally with China before Rus-
sia Does. The National Interest. https://nationalinterest.org/blog/skeptics/arctic-balancing-bi-
den-should-ally-china-russia-does-191492

Kendall-Taylor, A., Townsend, J., Lawson W., Brigham, L. W. & Lokker, N. (2021, november 13). 
Navigating Relations with Russia in the Arctic. CNAS. 

Kína és Oroszország északi-sarki együttműködésének új fejezete. [中俄奏响北极合作新篇章.] 
(2017, július 11). Oceanol. http://www.oceanol.com/gunoji/201707/11/c66046.html 

Kína Északi-sarki fehérkönyve. [中国的北极政策》白皮书] (2018). 中华人民共和国国务院

新闻办公. [A Kínai Népköztársaság Államtanács Információs irodája]. http://www.scio.gov.cn/
zfbps/32832/document/1618203/1618203.htm

Kínai Népköztársaság Nemzeti Reform és Fejlesztő Bizottsága. [中华人民共和国国家发展和

改革委员会.] (2021). 中华人民共和国国民经济和社会 第十四个五年规划和2035

年远景目标纲要. [A Kínai Népköztársaság nemzeti gazdasági és társadalmi fejlődésének 
14. ötéves terve és a 2035-ös jövőképe]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202103/
P020210323538797779059.pdf

LePan, N. (2020, február 13). The final frontier: how Arctic ice melting is opening up trade opportunities. 
World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2020/02/ice-melting-arctic-trans-
port-route-industry/

Ling G. – Wilson, S. L. (2020, március 29). China, Russia, and Arctic Geopolitics. The Diplomat. 
https://thediplomat.com/2020/03/china-russia-and-arctic-geopolitics/

Ministry of Economic Development of the Russian Federation. (2022). Russia and China will increase 
trade in goods and services to $200 billion by 2024. https://en.economy.gov.ru/material/news/rus-
sia_and_china_will_increase_trade_in_goods_and_services_to_200_billion_by_2024.html

National Snow & Ice Data Center. (2020). Arctic vs. Anctartic. https://nsidc.org/cryosphere/seaice/
characteristics/difference.html

National Ocean Economics Program. (2017). Arctic Fisheries. https://www.oceaneconomics.org/arc-
tic/fisheries/

Nong H. (2018). China’s Interests in the Arctic: Opportunities and Challenges. Institute for China-America 
Studies. https://chinaus-icas.org/wp-content/uploads/2018/03/2018.03.06-China-Arctic-Report.pdf

Pan M. & Huntington, H. P. (2016). A precautionary approach to fisheries in the Central Arctic 
Ocean: Policy, science, and China. Marine Policy 63, 153–157.

Sadat, M. (2022, január 31). The US is unprepared to face the challenge in the Arctic. Atlantic Council. 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-us-is-unprepared-to-face-the-chal-
lenge-in-the-arctic-heres-what-it-should-do/

Stronski, P. & Kier, G. (2021, május 17). A Fresh Start on U.S. Arctic Policy Under Biden. Carnegie. 
https://carnegiemoscow.org/commentary/84543 

Wishnick, E. (2017). China’s Interests and Goals in the Arctic: Implications for the United States. Stra-
tegic Studies Institute.

Yi X. (2019). 中俄共建 „冰上丝绸之路”: 概念、目标、原则与路径. (Az Északi-Sarki Selyemút 
kínai-orosz közös építése: koncepció, cél, elv és út). 欧亚经济 (Eurázsiai Gazdaság) 2019 年第 4 期.

Zhen L. (2018, szeptember 12). China breaks the Arctic ice with launch of new research vessel 
Snow Dragon II. South China Morning Post. https://www.scmp.com/news/china/military/artic-
le/2163784/china-breaks-arctic-ice-launch-new-research-vessel

Zhou, L. (2018, január 26). Slowly but surely, China is carving a foothold through the Arctic. South 
China Morning Post. http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2115409/chi-
nese-ships-arctic-voyage-marks-progress-ice-silk

Zoltai A. (2020). Kína Északi-sarkvidéki ambíciói. In Salát G., Szakáli M. & Szilágyi Zs. (Szerk.). 
(2020). Mesterséges természetesség. (pp. 49-65). Typotex Kiadó.


