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Zoltai Alexandra 

Az ukrajnai háború az Északi-sark geopolitikai fontosságára is ráirányította a 
figyelmet. Korábban az északi sarki régió nem volt a nemzetközi politika 
fókuszában és kevésbé került a nemzetek közötti konfliktusokba. Az orosz-ukrán 
háború azonban erre a régióra is befolyással járt és emiatt a térség komoly 
változások előtt áll. Kína jelentős beruházásokat hajtott végre az Északi-sarkon, 
amelynek folytatásában igen nagy akadályt jelenthet az orosz-ukrán háború. 
Kínának teljesen újra kell gondolnia az északi-sarki stratégiáját, amelyben a 
legnagyobb dilemmát az jelentheti, hogy ha Oroszország és az energiabiztonság 
mellett köteleződik el, akkor minden bizonnyal a nyugati országok teljes egészében 
kizárják a regionális döntéshozatalból. 

Kulcsszavak: orosz-ukrán háború, Kína, Északi-sark, energiaellátás 

Abstract 

The war in Ukraine has also drawn attention to the geopolitical importance of the 
Arctic. In the past, the northern region was less in the focus of international politics 
and interstate conflicts were not typical at all. However, the Russian-Ukrainian war 
has had an impact on this region, which is thus facing serious changes. China has 
made significant investments in the Arctic, the continuation of which could be a 
major obstacle to the Russian-Ukrainian war. China needs to completely rethink its 
Arctic strategy. The biggest dilemma here is that if it gets involved with Russia and 
energy security, it will certainly completely exclude Western countries from 
regional decision-making. 

Keywords: Russian-Ukrainian war, China, Arctic, energy supply 

Az Északi-sark helyzete 

Március 3-án a Sarkvidéki Tanács hét tagja – Kanada, Dánia, Finnország, Izland, 
Norvégia, Svédország és az Egyesült Államok – közös nyilatkozatot adott ki 
együttműködésükről az ukrajnai orosz inváziót követően. Ezen országok képviselői 
egyetértettek abban, hogy átmenetileg felfüggesztik részvételüket az Északi-
sarkvidéki Tanács és annak alárendelt szerveinek ülésein az orosz invázió miatt, 
mivel a jelenlegi soros elnök Oroszország. Ez a döntés komoly akadályokat gördített 
a nemzetközi együttműködés elé az Északi-sarkon. A hidegháború után az Északi-
sark kimaradt a világ többi részének politikai vetélkedéseiből és konfliktusaiból. A 
biztonsági kérdésekre való összpontosítás helyett inkább a fejlesztést, az oktatást, 
az egészségügyet és a kommunikációt, valamint az éghajlatváltozás környezeti 
hatásait és az északi-sarki jégsapkák olvadását helyezte előtérbe a régió országai. 

Az orosz-ukrán háború hatására az északi területet is elérte a változás. Az 
Oroszország ellen bevezetett nyugati gazdasági szankciók komoly hatással vannak 

http://www.polaroceanportal.com/article/4092
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az északi régióra is, egyes nyugati országok szervezetei gyorsan lépéseket tettek az 
ottani orosz projektek finanszírozásának és az erőforrás-ellátásának megszakítása 
érdekében, de komoly hatással van az északi-sarki kormányzási, fejlesztési és 
tudományos együttműködéseire is. Ráadásul a nyugati országok most Kínát 
tekintik Oroszország északi-sarki fejlődésének fő finanszírozási forrásának, ezzel 
pedig Kína igencsak nehéz helyzetbe került, hiszen újra kell gondolni az Északi-
sarkkal kapcsolatos stratégiáját. 

Energetika 

Oroszország északi-sarki energetikai projektjei bizonytalan jövő előtt állnak a 
nyugati szankciók életbelépése után. A gazdasági szankciók és a külföldi cégek 
tömeges távozása közepette Oroszország azt tapasztalhatja, hogy Kína marad az 
egyetlen partner az északi projektekben. Az Egyesült Királyság és az Egyesült 
Államok is bejelentette az orosz olaj és gáz nagykereskedelmi tilalmát. Az Európai 
Unió kijelentette, hogy tagállamai az orosz olajtól és gáztól való függőséget akár 80 
százalékkal csökkenthetik ez év végéig, és beleegyeztek abba, hogy 2027-ig 
teljesen mellőzik az orosz gázt. Mindeközben Kína a hírek szerint azt fontolgatja, 
hogy növeli részesedését az orosz energia- és nyersanyagipari vállalatokban. 

2019-ben Kína és Oroszország közös nyilatkozatot írt alá, amelyben kötelezettséget 
vállaltak arra, hogy elsősorban a légi útvonalak bővítésével, az infrastruktúra, a 
turizmus és a környezetvédelmi együttműködés erősítésével, valamint a 
tudományos expedíciók és kutatások támogatásával előmozdítják a két ország 
közötti együttműködést az Északi-sarkon. Február 4-én, a pekingi téli olimpia 
előestéjén Vlagyimir Putyin orosz elnök és Xi Jinping kínai elnök közös nyilatkozatot 
adott ki, amelyben felvázolják a mélyebb kétoldalú együttműködés terveit, amely 
magában foglalta a sarkvidéki ügyeket is. 

A közös nyilatkozatot követően Kína enyhített az orosz búzára vonatkozó 
importkorlátozásokon, míg Oroszország bejelentette, hogy akár 100 millió tonna 
szenet is exportál keleti szomszédjába. A Rosznyefty, az orosz állami olajóriás 10 éves 
szerződést írt alá Kínával 100 millió tonna olaj szállításáról. A két ország 
megállapodott a hosszú távú gázszállításról is a tervezett Szibéria Ereje 2 vezetéken 
keresztül. Az orosz állami tulajdonban lévő Gazprom, amely monopóliummal 
rendelkezik a csővezetéken keresztüli gázexportban, 50 milliárd köbméterrel 
növelheti Oroszország Kínába irányuló exportkapacitását. 

Egyes hírek szerint Kína komolyan fontolgatja részesedés megvásárlását vagy 
növelését orosz energia- és nyersanyaggyártó cégekben, például a Gazprom PJSC 
gázóriásban és az alumíniumgyártó United Co. Rusal International PJSC-ben. 
Források szerint Peking tárgyalásokat folytat állami tulajdonú cégein, köztük a 
China National Petroleum Corporationon, az Aluminium Corporationon és a China 
Minmetals Corporationon keresztül az orosz vállalatokba vagy eszközökbe történő 
esetleges befektetési lehetőségekről. Ezek a megbeszélések még kezdeti 
szakaszban vannak, és nem feltétlenül vezetnek majd megállapodásokhoz, 
azonban abszolút kínai dominanciát vetítenek előre az északi-sarki orosz projektek 
területén. 

Oroszország ukrajnai háborúja megnövelte a Pekingre nehezedő nyomást az 
import biztosítása érdekében, mivel az energia, a fémek és az élelmiszerek ára soha 
nem látott szintre emelkedtek. A kínai kormány attól tartva, hogy a dráguló árak 

https://thediplomat.com/2022/03/what-does-russias-invasion-of-ukraine-mean-for-china-in-the-arctic/
https://thediplomat.com/2022/03/what-does-russias-invasion-of-ukraine-mean-for-china-in-the-arctic/
https://www.epochtimes.com/gb/22/4/23/n13718670.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-08/china-considers-buying-stakes-in-russian-energy-commodity-firms
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-08/china-considers-buying-stakes-in-russian-energy-commodity-firms
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milyen hatással lesznek a gazdaságra, előtérbe helyezte és prioritásként kezeli a 
nyersanyagellátás biztonságát. Kína az eddigi jelek szerint folytatja a normális 
kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal, annak ellenére, hogy az európai és 
amerikai cégek tömegesen kivándoroltak onnan. A BP Plc, a Shell Plc és az Exxon 
Mobil Corp. is meglepte az energiaipart azzal, hogy visszavonja vagy felfüggeszti az 
Oroszországgal folytatott erőforrás-fejlesztési együttműködéseket. Kína jelenlegi 
oroszországi energetikai befektetései közül a CNPC (China National Petroleum 
Corporation) 20%-os részesedéssel rendelkezik a Yamal LNG projektben és 10%-
ossal az Arctic LNG 2-ben, míg a Cnooc Ltd-nek szintén 10 százalékos részesedése 
van az Arctic LNG 2-ben. 

Kína nehéz helyzetben 

Mindezek ellenére jelenleg minden oroszországi befektetés kockázatos, amelyek 
túlmutatnak azon a geopolitikai kiegyensúlyozáson, amellyel Pekingnek szembe 
kell néznie a nemzetközi politikában. Oroszország a globális cégek számára szinte 
elérthetetlen piaccá vált, az ország gazdaságának gyors romlása és gazdasági 
szankciók miatt. A nyugati szankciók dollármilliárdokat vettek ki az orosz 
eszközökből, a kötvények zuhanásnak indultak, a nemteljesítési kockázatok pedig 
nőttek. A jüan erősödött a rubelhez képest, ami kérdéseket vet fel mindkét ország 
stratégiai kapcsolatával szemben. Kínai befektetések segíthetnek megszilárdítani 
Moszkva azon törekvését, hogy olaj- és gázszállítási ügyletekkel felgyorsítja az 
úgynevezett „Ázsiához vezető irányt”. Kína az elmúlt öt évben megduplázta az 
orosz energiatermékek vásárlását, közel 60 milliárd dollárra. A Szibéria Ereje 
vezeték 2019-ben kezdte meg a gáz szállítását Kínába, és a Gazprom már tárgyal 
Kínával egy másik útvonalról, amelyet még idén aláírhatnak, és végül lehetővé teszi 
számára, hogy üzemanyagot szállítson a most Európát ellátó gázmezőkről. 

Kína az ukrajnai válság kapcsán igyekszik fenntartani egy bizonyos fokú el nem 
köteleződést egyik oldal irányába sem. Az emiatt Kínára nehezedő egyre nagyobb 
nyomás hatására, – a nyugati országok úgy tekintenek Kína el nem köteleződésére, 
mint Oroszország gazdasági mentőövére, ami miatt Kínával szemben is szankciók 
bevezetésével fenyegettek – Kína bizonyos intézkedések meghozatalába kezdett, 
többek között egyes állami tulajdonú bankok bejelentették, hogy korlátozzák az 
orosz nyersanyagvásárlások finanszírozását. Mivel Kína jelentős összegeket 
fektetett be az északi-sarki térségbe, és az északi-sarki kormányzás aktív 
résztvevőjévé vált azáltal, hogy csatlakozott a nemzetközi intézményekhez, és 
megerősítette a kétoldalú kapcsolatokat az északi-sarki államokkal olyan 
területeken, mint a hajózás, az erőforrás-fejlesztés és a tudományos kutatás nem 
engedheti meg, hogy ezeket most elveszítse. 

A közeljövőben Kína természeti erőforrások, különösen a szénhidrogének iránti 
kereslete még nagyobb lesz. A rövidebb szállítási útvonalak pedig vonzóbbá teszik 
az orosz piacot, a nyugati szankciók hatására pedig Kína a javára alakíthatja az orosz 
piaci árakat. Jelenleg Kína kereskedelmi hajóépítési fellendülésen megy keresztül, 
és a kínai kormány arra törekszik, hogy a globális mérnöki cégeket is bevonja ebbe. 
Ezek a tényezők vonzó technológiai partnerré teszik a kínai vállalkozásokat 
Oroszország sarkvidéki fejlesztése számára. A kínai hajógyárak már a nyugati 
szankciók életbe lépése előtt elkezdtek megrendeléseket felvenni Oroszországtól. 
A nyugati szankciók jelenleg elzárják az orosz vállalatok hozzáférését a nyugati 
finanszírozáshoz, ami kétségtelenül növelte Kína gazdasági szerepvállalását az 

http://m.aisixiang.com/data/133945.html
http://m.aisixiang.com/data/133945.html
http://www.polaroceanportal.com/article/4092
http://www.polaroceanportal.com/article/4007
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orosz sarkvidéki projektekben, miközben Kína azért komoly kockázati tényezőnek 
tekinti a szankciókat. 

Összegzés 

A jelenlegi konfliktushelyzet Oroszország és Ukrajna között még mindig alakul és 
változik, és ennek az Északi-sarkra gyakorolt tovagyűrűző hatása folyamatos 
megfigyelést érdemel. A fentebb említettek rávilágítanak arra, hogy Kína volt és a 
jövőben is Kína lesz Oroszország fő külföldi partnere az Északi-sarkon. Oroszország 
ugyanakkor tudatosan törekszik arra, hogy csökkentse a kínai partnerségtől való 
függőségét, amit eddig sikeresen véghez is tudott vinni, azonban a nyugati 
szankcióknak köszönhetően most jelentősen növekedhet a Kínától való függősége. 
Bár a regionális és nemzeti gyakorlat azt mutatja, hogy az északi-sarki államok és a 
nemsarki államok – köztük Kína – közötti együttműködés előmozdítása mindenki 
számára előnyös, ha Kína úgy dönt, hogy Oroszország mellett áll az ukrajnai 
válságban, – vagy ha a nyugat úgy ítéli meg –, akkor könnyen elveszítheti Kína az 
eddig megszerzett pozícióit az Északi-sarkon. Mivel az északi-sarki stratégiájához 
egyaránt szüksége van Oroszországra és a nyugati országokra is, így kétségtelen, 
hogy a válság megkérdőjelezte Kína északi-sarki jövőképét. 


