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Általános megjegyzések
1. Az USA továbbra is a nemzetközi rendszer 
domináns szereplője, mind katonai, mind 
gazdasági, mind kulturális értelemben. 
2. A BRIC-országok fejlődése természetes 
folyamat, 1800-ban Kína és India a globális 
GDP felét adta. 1800-2000 között a „Nyugat”
az ismert okok miatt elhúzott. A mostani 
átrendeződés természetes folyamat. 
3. A BRIC-országcsoport nem homogén, 
Oroszország „régi” hatalom, míg Kína, India és 
Brazília valóban emelkedik.
4. Európa relatív visszaesése látványosabb, 
mint az USA-é (demográfia, energia, 
versenyképesség).
5. A világ gazdasági növekedésének fő pólusa 
Ázsia lesz a következő 20-25 évben.      
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EU-Oroszország kapcsolatok
1.Az EU-Oroszország kapcsolatokban 
keveredik a verseny és az együttműködés. 
Mindkét szereplő globális jelentősége 
csökken, (demográfia, kutatás-fejlesztés, 
hadsereg, monokulturás gazdaság, politikai 
rendszer-infrastruktúra).
2.Az együttműködés alapvetően érdekeken 
és nem értéken alapul, Oroszország nem 
feltétlenül akarja/tudja érteni a szabályokon 
alapuló európai rendszert. Preferálja a 
bilaterális kapcsolatokat.
3.A gazdasági együttműködés fő területe az 
energia (kölcsönös függés). Moszkva nem 
szereti az erősen monopólium-ellenes 3-ik 
energia csomagot.
4.Oroszország kötelezettségek nélkül próbál 
modernizációs know-how-t átvenni az EU-tól.
5.A külpolitikában a keleti szomszédság és 
Közép-Ázsia erős versengés tárgya.
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Eu-Kína kapcsolatok

1.   Az euró-róna válsága jelentősen csökkenti a Unió mozgásterét. Kína jelezte 
segítőkészségét, de ennek formája egyelőre nem világos. Az EU-Kína szerződéses 
kapcsolatok legnagyobb akadálya a vita szellemi tulajdonjogok és beruházás-
védelem körüli vita.

2.   Kína számára a legfontosabb kérdés a fegyver-embargó illetve a piacgazdaság 
kérdése.

3.    A kínai külpolitikában keveredik illetve helyenként zavart okoz a „peaceful rise”
vs. globális szerepvállalás dichotómia.

4. Az emberi jogok területén jelentősek a nézeteltérések . Pekinget aggasztja az 
„Arab Tavasz” hatása a kínai társadalomra (Szíria-vétó).  

5. Új elem az energia-biztonsági és klíma-védelmi együttműködés.
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Kína-Oroszország kapcsolatok

1. Moszkva és Peking stratégiai szövetséges, hogy az USA által dominált 
nemzetközi rendszerből a multipoláris világ felé mozduljunk.

2. A kínai-orosz határvidékét egyre jobban dominálja Kína, főleg demográfiai 
okok miatt. A földrajzi közelség (Szibéria) miatt az oroszok az együttműködés 
mellett erőteljesen figyelnek erre a térségre.

3. Kína ma már technológiai szempontból  egyenrangú Oroszországgal, ezért főleg 
nyersanyag-ellátásban érdekelt.

4. Egyre több orosz elemzi veti fel, hogy Moszkva számára Kína nagyobb stratégiai 
kihívás mint a Nyugat. Ezért erősíteni kell a nyugati, főleg európai szövetséget.

5. Az USA, India, Japán jelenléte az ázsiai erőegyensúlyban meglehetősen 
bonyolítja Peking és Moszkva kapcsolatrendszerét.


