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Abstract. Russia and China have been switching roles in the international
arena for the past thirty years. China has built a close partnership with
Russia, but is neither ready nor willing to enter into a military alliance
with it.
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Relaþiile sino-ruse au cunoscut o serie de rãsturnãri complicate în secolul
XX. De la negocierile dintre Iosif Stalin ºi Mao Zedong într-un vagon parcat la
marginea Moscovei, unde liderul Partidului Comunist Chinez era disperat dupã
ajutor, la tratatul de prietenie cu URSS din 1950 ºi pânã la confruntarea din 1969,
totul a condus la un blocaj care risca sã se soldeze cu un mare rãzboi. Rãzboiul
nu a mai avut loc, iar blocajul relaþiilor sino-sovietice a traversat o stare de
hibernare ce s-a încheiat cu o vizitã a preºedintelui URSS, Mihail Gorbaciov, în
China, în 1989, ºi ceva mai târziu, în 1992, cu o declaraþie comunã a celor douã
þãri. De atunci ºi pânã în prezent naraþiunea oficialã din China ºi Rusia despre
relaþiile lor urmeazã un model ce poate fi numit „optimism oficial“, ceva pe care
chinezii l-ar numi „gei mianzi“ sau „a arãta respect în public“, complimentarea
cuiva într-o manierã exageratã1. În general, strategia Chinei este de a construi ºi a
menþine relaþii de prietenie cu þãrile vecine, iar vecinii mari au parte de o atenþie
specialã din partea autoritãþilor de la Beijing. 

Moºtenirea sovieticã. Perioada Elþîn

Dupã 1989, în primul deceniu, relaþiile sino-ruse au fost bune, dar limitate
doar la declaraþii de intenþie. Dupã o lungã serie de ambiguitãþi, conflicte ºi ten-
siuni, o primã încercare de normalizate a avut loc în timpul vizitei lui Mihail
Gorbaciov la Beijing, în mai 1989. Ghinionul suplimentar al celor doi guvernanþi
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a fost cã acest summit era ultimul între URSS ºi Republica Popularã Chinezã. În
pofida situaþiei, întâlnirea a reprezentat un pas important la capãtul unui proces
de normalizare a relaþiilor dintre cele douã þãri, care a început la mijlocul anilor
`80 ºi s-a desfãºurat într-un ritm greoi pânã în 1992. Acest sentiment l-a exprimat
chiar liderul sovietic în discursul sãu în faþa studenþilor de la Universitatea din
Beijing. „Drumul nu a fost uºor, a necesitat înþelepciune ºi responsabilitate de
ambele pãrþi, perseverenþã în depãºirea stãrilor negative ºi a prejudecãþilor pe
care relaþia noastrã le-a generat mulþi ani“2. În ce priveºte restabilirea relaþiilor
de bunã vecinãtate, pare cã intenþiile celor douã pãrþi aproape cã au coincis, iar
drept dovadã serveºte faptul cã demersurile diplomatice au dat roade mai târziu.
Existau însã dezacorduri legate de viziunea celor doi politicieni. Gorbaciov rã-
mânea fidel ideii sale de glasnost, fapt ce l-a împins sã le alimenteze speranþele
legate de schimbare tinerilor chinezi, în timp ce Deng Xiaoping a rãmas circum-
spect, considerând comportamentul lui Gorbaciov o ameninþare la adresa stabili-
tãþii din China. Cu toate acestea, liderul chinez a fost tolerant ºi a insistat pe un
parteneriat comercial bazat pe importul de materii prime pentru cã a înþeles de
atunci cã Republica Popularã Chinezã avea mare nevoie de gaz ºi petrol de la
ruºi, refuzând sã-l critice deschis pe liderul sovietic. Aceastã ultimã perioadã a re-
laþiilor sino-ruse (1989 – 1991), pe lângã efortul de normalizare, a fost marcatã
ºi de semnarea acordului de frontierã din mai 1991, care a rezolvat în mare mã-
surã problema frontierei ºi a restituit Chinei insulele disputate de pe Amur ºi Ussuri
(inclusiv insula Damansky/Zhenbao), în conformitate cu prevederile internaþionale.
În perioada 10 iulie 1991 – 31 decembrie 1999, Boris Elþîn a îndeplinit funcþia

de Preºedinte al Rusiei. Acesta a preluat moºtenirea relaþiilor sovietice cu R.P.C.
ºi a gestionat-o cu omologii chinezi Deng Xiaoping (lider de facto al Chinei din
1978 pânã în 1992), Yang Shangkun (1988 – 1993) ºi Jiang Zemin (1993 – 2003).
Prima întâlnire între Shangkun ºi Elþîn a avut loc în decembrie 1992, la Beijing,
unde au emis „Declaraþia comunã privind fundamentele relaþiilor dintre Republica
Popularã Chinezã ºi Federaþia Rusã“3, act în care cele douã pãrþi se considerã
state prietene ºi îºi propun sã dezvolte relaþii de bunã vecinãtate, prietenie ºi
cooperare reciproc avantajoasã. Oficialii de la Zhongnanhai4 erau foarte interesaþi
sã stabileascã relaþii bune cu Rusia. Neliniºtea faþã de atitudinea pro-occidentalã
a preºedintelui rus, faþã de pãrerile exprimate de echipa din jurul lui Elþîn, ai
cãror membri considerau R.P.C. un vecin periculos5, i-a mânat pe comuniºtii
chinezi sã continue dezgheþul cu Moscova. Se poate spune cã vizita preºedintelui
Jiang Zemin în Rusia, în septembrie 1994, a fost pregãtitã ºi realizatã numai cu
acest scop. Cei doi lideri au semnat a doua Declaraþie comunã, cu o reproducere
aproape în totalitate a conþinutului celei dintâi. Apoi, au continuat sã-ºi facã pro-
misiuni în ce priveºte colaborarea pe o paletã extinsã de activitãþi. Chinezii, in-
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sistenþi ºi calmi în acelaºi timp, l-au trimis pe Li Peng, Premierul Chinei, în iunie
1995, la Moscova. Oficialul chinez a speculat neînþelegerile dintre ruºi ºi ameri-
cani de la acea datã, ºi a declarat cã ambele state ar trebui sã nu permitã strãinilor
sã conducã în þãrile lor. O declaraþie reductivã, discutabilã, dar care era pe placul
ruºilor pentru cã fãcea trimitere la Statele Unite ale Americii. Realitatea era cã
atât China, cât ºi Rusia, visau la un triunghi al puterilor mondiale constituit de
Beijing, Washington ºi Moscova. 
În ciuda declinului dramatic ºi a potenþialului economic ºi social tot mai

scãzut, Rusia dorea sã rãmânã respectatã pe plan internaþional. Numai cã politica
sinuoasã, optuzã, provocatoare ºi pro-imperialã a Rusiei în raport cu statele euro-
pene a anulat orice ºansã de bunã cooperare cu blocul european. Liderul rus a
eºuat ºi în relaþiile cu Statele Unite ale Americii, chiar dacã nu doar din vina lui.
În acest caz, conducerea rusã a realizat o politicã de apropiere de China pentru
a contrabalansa política Washingtonului. În aprilie 1996, Boris Elþîn a vizitat din
nou China ºi a purtat discuþii cu preºedintele Jiang Zemin privind stabilirea ºi
dezvoltarea parteneriatului strategic „Rusia – China de coordonare ºi consoli-
dare a cooperãrii bilaterale în diverse domenii“. Cele douã pãrþi au convenit cã
dezvoltarea unui parteneriat strategic orientat cãtre secolul XXI este o alegere
înþeleaptã fãcutã de cele douã þãri, care este conformã cu interesele comune ºi
este, de asemenea, propice pentru pacea ºi stabilitatea regionalã ºi mondialã. Pe
acest fond, pe 25 aprilie, ºefii de stat ai Chinei ºi Rusiei au semnat a treia Declaraþie
comunã sino-rusã la Beijing.
Conform expertului polonez Michal Lubina, termenul de „parteneriat stra-

tegic“ a fost introdus la insistenþele preºedintelui rus, care dorea sã umfle relaþiile
dintre cele douã state, folosind China ca pe o carte în negocierile cu Occidentul6.
O atitudine deloc strãinã elitelor ruse, care convenea de minune chinezilor. Aceºtia
aveau nevoie de stabilitate în nordul þãrii, de resurse ieftine, de armament rusesc
pentru modernizarea armatei ºi de o pseudo-competiþie între Rusia ºi Statele
Unite, care sã þinã ocupat Washingtonul. Toate aceste dorinþe erau posibile numai
dacã Boris Elþîn era reales preºedinte în dauna lui Vladimir Jirinovski sau
Ghennadi Ziuganov, doi naþionaliºti periculoºi în ochii oficialilor de la Beijing
la acea datã.
O anumitã orientare pro-occidentalã oportunistã exista ºi în rândul elitelor

chineze. Aceasta era tendinþa diplomaticã a Zhongnanhaiului în primul deceniu
de dupã Rãzboiul Rece. Chinezii aveau nevoie de tehnologia, know-how-ul ºi
piaþa americanã mai mult decât orice. De aceea, politica lor era sã întindã mâna
cãtre America ºi sã-i insufle urmãtoarea realitate: eºti mai puternic decât mine,
cu atât mai bine pentru tine ºi haideþi sã încercãm sã ne fie ºi nouã cât mai bine!
Adicã o relaþie de parteneriat, în care îi înþelegi particularitatea celuilalt. De fapt,
comuniºtii de la Beijing nu tolerau criticile legate de sistemul lor politic dicta-
torial sau pe dosarele care încãlcau drepturilor omului. Ambiþia lor era sã fie
acceptaþi aºa cum sunt, pe plan extern promovând proiecte „win-win“. Cu ame-
ricanii le era greu sã facã asta, în timp ce cu ruºii era mult mai simplu. 
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În politica externã, existau similitudini între dorinþele chinezilor ºi ale ruºilor
în raport cu SUA. Atât ruºii, cât ºi chinezii, promovau dezvoltarea unei lumi
multipolare. De aceea, în ce priveºte politica externã, Beijingul ºi Moscova nu
doar cã s-au susþinut reciproc, dar au cãutat sã transmitã semnale Washingtonului
la fiecare întâlnire pe care au avut-o. Conform lor, americanii ar trebui sã þinã
cont de interesele sino-ruse. Numai cã liderii americani au preferat sã trateze ºi
sã combatã pretenþiile celor douã pretendente la supremaþie hotãrât ºi separat, nu
într-un format comun.
În decembrie 1996, dupã realegerea lui Boris Elþîn, premierul Li Peng a vi-

zitat Federaþia Rusã, demarând oficial mecanismul de întâlnire regulatã dintre
prim miniºtrii celor douã þãri. Preºedintele chinez Jiang Zemin a efectuat a doua
sa vizitã în Federaþia Rusã în 1997, în timpul cãreia a fost înfiinþat oficial Comi-
tetul de prietenie, pace ºi dezvoltare sino-rusã. Rusia îºi dorea mai multe pro-
iecte concrete, dar acestea întârziau sã aparã. De cealaltã parte, China nu simþea
nevoia unei alianþe foarte apropiate cu Federaþia Rusã, mai ales cu o Rusie slabã
ºi imprevizibilã. Conducerea chinezã putea (ºi a fãcut) în cele din urmã, ca Parte-
neriatul Strategic sã se încadreze în principiile cheie ale politicii externe chi-
neze7. Drept urmare, în timpul urmãtoarei vizite a lui Elþîn în China (noiembrie
1997), cele douã pãrþi nu au semnat nimic important. Criza economicã din Asia,
intensificarea cooperãrii chinezilor cu americanii, slãbiciunea economiei ruse,
au condus la o rãcire a relaþiilor sino-ruse. Lipsa de proiecte bilaterale ºi de orizont
în depãºirea situaþiei dintre ele a fãcut ca toate întâlnirile de pânã la finalul man-
datului lui Boris Elþîn sã fie lipsite de conþinut. Totodatã, vizita preºedintelui
american Bill Clinton în China a produs indignare autoritãþilor de la Kremlin.
Oficial, Rusia „vedea drept pozitivã vizita lui Clinton în China“, dupã cum titra
agenþia de presã Interfax la 1 iulie 1998. Purtãtorul de cuvânt al Ministerului de
Externe Rus, Vladimir Rakhmanin, a spus cã „[ruºii] salutã aceastã dezvoltare în
relaþiile dintre SUA ºi China“, la fel cum „relaþiile mai strânse dintre Rusia ºi
Japonia vor juca un rol stabilizator în viitorul regiunii Pacificului ºi vor contri-
bui la prosperitate în aceastã regiune importantã a lumii“8. Intensificarea rela-
þiilor Moscovei cu Tokyo a fost perceputã drept o replicã a ruºilor datã chinezilor,
în parte alimentatã de supãrarea lui Elþîn. Preºedintele Chinei nu a lãsat însã lu-
crurile la voia întâmplãrii ºi, la scurt timp, a efectuat o altã vizitã în Rusia, unde
a încercat un exerciþiu imagologic ºi mediatic pentru a calma spiritele. În timpul
acestor vizite, ambele pãrþi s-au angajat sã introducã parteneriatul sino-rus într-o
pompoasã coordonare strategicã în secolul XXI. În practicã, cooperarea satisfãcea
mai degrabã interesele strategice ale Chinei: demilitarizarea ºi reducerea efecti-
velor militare în zona de frontierã, procesul de demarcare a frontierelor, neames-
tecul în treburile interne, vânzãrile de armament ºi hidrocarburi la cote cât mai
ridicate, stabilirea mecanismului de cooperare. 
În sfârºit, primul deceniu de relaþii sino-ruse post-sovietice s-a încheiat cu

vizita de adio efectuatã de Boris Elþîn la Beijing în decembrie 1999. La 31 decembrie
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1999 acesta ºi-a anunþat demisia din funcþia de preºedinte al Federaþiei Ruse. S-a
observat cã, însumate, toate contactele ºi întâlnirile diplomatice dintre R.P.C. ºi
Federaþia Rusã au ajutat la îmbunãtãþirea relaþiilor dintre ele, dar tot Statele
Unite ale Americii reprezenta punctul de referinþã fundamental pentru fiecare
dintre cele douã state. 
Raportul real al acestor contacte aflate într-o permanentã competiþie de a câº-

tiga recunoaºterea americanã, l-a realizat fostul ambasador al Chinei la Moscova,
Li Fenglin, care spunea: „Între China ºi SUA existã cooperare fãrã sentimen-
talism; Între China ºi Rusia existã sentimentalism fãrã cooperare“9. O descriere
mai fidelã a relaþiilor dintre aceste þãri în acel moment nu cred cã era posibilã. 

Perioada Putin

Boris Elþîn ºi-a prezentat succesorul la Kremlin în luna decembrie 1999.
Acesta era Vladimir Putin. În China, funcþia de preºedinte era deþinutã în conti-
nuare de Jiang Zemin. Putin a câºtigat alegerile prezidenþiale din 26 martie 2000,
iar prima vizitã externã pe care a efectuat-o a fost la Minsk, în Belarus. A doua
vizitã a avut loc la Londra. Vizita în Regatul Unit, deºi nu a fost consideratã o
vizitã oficialã, a semãnat izbitor cu o întâlnire de cel mai înalt nivel diplomatic
ºi a schiþat o dorinþã de resetare a relaþiilor noii administraþii din Federaþia Rusã
cu Occidentul. Republica Popularã Chinezã nu se numãra în topul prioritãþilor
lui Putin în acele momente, iar asta nu avea cum sã nu îngrijoreze Beijingul.

Conceptul de politicã externã a Federaþiei Ruse, semnat de Putin în iulie 2000,
nu diferã de politica externã anterioarã. „CSI rãmânea prima prioritate a Rusiei;
Europa a doua, care este în mod tradiþional cea mai importantã relaþie regionalã
pentru Rusia; al treilea loc îl ocupa blocul nord-atlantic, un factor inevitabil pentru
o þarã cu pretenþii la scarã globalã, deºi este destul de greu de tratat; iar a patra
poziþie îi revenea regiunii Pacificului, care va deveni din ce în ce mai importantã
pentru ruºi“10. La 26 ianuarie 2001, preºedintele Putin a spus într-un discurs la
Ministerul Afacerilor Externe al Federaþiei Ruse: „Trebuie sã ne aºezãm neclintit
în toate afacerile asiatice. Acest lucru ne cere sã participãm activ la sistemul
principal de integrare Asia-Pacific. Printre acestea, existã ºi necesitatea extin-
derii continue a relaþiilor de prietenie ºi a cooperãrii pragmatice cu marile þãri
asiatice (în primul rând cu vecinii noºtri).“11.
Prima întâlnire între liderul chinez ºi noul lider rus a avut loc la Duºanbe, ca-

pitala Tadjikistanului, pe 5 iulie 2000, în cadrul formatului Shanghai 5 (Shanghai
Five). Cele douã pãrþi au fãcut schimb de opinii cu privire la chestiuni de interes
comun, fãrã sã rezulte ceva concret în urma întâlnirii. Ca de obicei, chinezii ºtiu
sã studieze cu multã rãbdare toate detaliile înainte de a acþiona. L-au trimis la
Moscova pe ministrul chinez de externe Tang Jiaxuan sã evalueze starea de spirit
a ruºilor la acea vreme. Ministrul chinez i-a transmis personal lui Putin invitaþia
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lui Zemin la Beijing. Apoi, a urmat o ultimã vizitã de lucru în China înainte de
prima vizitã oficialã a lui Putin la Beijing, condusã de vicepremierul rus Ilya
Klebanov, responsabil de supravegherea complexului militar-industrial al
guvernului.
În luna iulie 2000, în sfârºit, Vladimir Putin viziteazã pentru prima datã R. P. C.

în noua sa calitate oficialã. În cadrul unei conversaþii susþinute în Sala Mare a
Palatului din Beijing, Vladimir Putin ºi Jiang Zemin au discutat subiecte de
actualitate ale securitãþii globale ºi regionale, inclusiv subiectul apãrãrii antira-
chetã. O atenþie aparte a fost acordatã problemelor relaþiilor bilaterale12. Zemin
a declarat cã „Stabilirea ºi dezvoltarea de cãtre China ºi Rusia a unor relaþii de
parteneriat strategic constituie o alegere istoricã corectã a celor douã þãri, o ne-
cesitate cu caracter strategic, de asemenea o necesitate a apãrãrii pãcii ºi stabili-
tãþii în lume, favorabilã stimulãrii procesului de multipolaritate a lumii“13. Putin
a declarat cã principalul scop al vizitei sale în China este „de a consolida relaþiile
bilaterale la vârf la nivelul actual ºi de a contura perspectivele dezvoltãrii con-
tactelor dintre cele douã state pentru o perioadã lungã de timp.“14 Într-adevãr, a
fost nevoie de timp ca relaþiile celor douã þãri sã producã efecte considerabile
pentru ambele pãrþi. De aceastã datã, ºi-au propus sã abordeze relaþiile externe
conform viziunii comune asupra ordinii internaþionale prezente în „Declaraþia de
la Beijing“ ºi „Declaraþia comunã sino-rusã privind apãrarea antirachetã“. Au
existat, desigur, ºi alte scopuri la acest summit. Chinezii le-au propus ruºilor
semnarea unui tratat, o propunere surprinzãtoare din partea lor, având în vedere
cã politica preferatã a Chinei era sã nu se alãture alianþelor militare ºi sã nu se
angajeze prin tratate. De data aceasta, scopul Beijingului era de a-ºi consolida
poziþia internaþionalã ºi a neutraliza incertitudinea din primul an de mandat al lui
Putin15. Iar în acest prim mandat au existat declaraþii ale preºedintelui rus despre
o eventualã integrare în NATO, fapt ce a crescut tensiunea la Beijing. 
Pe 15 noiembrie 2000, preºedintele chinez Jiang Zemin îl întâlneºte pe pre-

ºedintele rus Vladimir Putin în cadrul Reuniunii liderilor la Forumul Cooperarea
Economicã Asia-Pacific (APEC), care a avut loc la Bandar Seri Begawan, capi-
tala Bruneiului. Ca ºi la întâlnirea precedentã, dupã convorbirea sino-rusã, a
urmat o întâlnire ruso-japonezã. Putin va practica aproape tot timpul un echilibru
între cele douã pãrþi pânã jocul practicat de ruºi a fost denunþat de japonezi, care
le-au impus sancþiuni economice serioase dupã anexarea Crimeei.
Între timp, a fost creatã Organizaþia de Cooperare de la Shanghai (iunie 2001),

cu scopul amplificãrii cooperãrii diplomatice, militare ºi economice între statele
fondatoare, dar, dupã cum evalueazã experþii occidentali, adevãratul rol al orga-
nizaþiei era considerat contracarea influenþei americane în Asia Centralã ºi extin-
derea celei chineze.
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La scurt timp dupã acest eveniment, în perioada 15-18 iulie 2001, pre-
ºedintele Jiang Zemin a efectuat o vizitã de stat în Federaþia Rusã. Cei doi lideri
au semnat „Tratatul de bunã vecinãtate, prietenie ºi colaborare“ ºi „Declaraþia
comunã de la Moscova“. Ambele pãrþi au respirat uºurate, în aºteptarea armoniei
care va aduce schimbãri adevãrate. Efectele însã vor întârzia ºi de aceastã datã
sã aparã.
Dupã atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA, Vladimir Putin

încearcã o nouã politicã de resetare a relaþiilor cu oficialii de la Washington. Acesta
se angajeazã în lupta împotriva terorismului. Beijingul anunþã cã va susþine ºi el
lupta împotriva fenomenului terorist, dar este dezamãgit de comportamentul in-
stabil al Rusiei. „Întâmplãtor sau nu, responsabilii ruºi au declarat dupã atacul
terorist din Statele Unite cã e acum oportunã crearea unui centru mondial de
combatere a terorismului, în locul extinderii NATO.“16 În realitate, Rusia nu îm-
pãrtãºea doctrina de securitate americanã, iar propunerile lui Putin au fost respinse,
fãrã ezitare, de cãtre americani. Contextul îl determinã pe liderul de la Kremlin
sã declanºeze era unei politici externe mult mai echilibrate ºi mai apropiate de
China ºi India. În legãturã cu China, prima dozã de optimism este administratã
de ministrul Afacerilor Externe al Federaþiei Ruse, Igor Ivanov, care publicã un
articol în ziarul Kommersant intitulat „Pin ºi Bambus“17, aluzie la cele douã
specii care convieþuiesc foarte bine împreunã ºi îºi înnoadã rãdãcinile fãrã ca
asta sã le afecteze. A doua dozã ce alimenta speranþa unor relaþii mai bune a venit
în timpul vizitei lui Vladimir Putin la Beijing, în perioada 1-3 decembrie 2002.
Din acest moment, dupã cum observã talentatul analist Michal Lubina, relaþiile
economice ºi politice dintre cele douã þãri au început sã nu mai fie interdepen-
dente: comerþul a crescut continuu ºi s-a extins în zone tot mai mari18. 
ªi pentru cã am pomenit de comerþ, vom aminti cititorului cã vizita din iunie

2002 a preºedintelui chinez la Sankt Petersburg, unde a fost invitat sã participe
la summitul Organizaþiei de Cooperare de la Shanghai, la întâlnirea cu preºedin-
tele rus Vladimir Putin, a abordat cu precãdere acest aspect al relaþiei bilaterale.
A afirma în acel moment cã legãturile dintre China ºi Rusia produc suficient

de mult ºi intens pe partea comercialã astfel încât problemele bilaterale vechi sã
nu mai conteze, presupunea o dozã mare de naivitate. Rusiei îi lipsea încã o stra-
tegie coerentã în formularea politicii sale în China, iar în afara încrederii care se
închegase între oficialii de rang înalt, nivelul de înþelegere reciprocã ºi de încre-
dere lipsea între oamenii de rând. Totodatã, în ciuda acordurilor încheiate, exista
încã un decalaj mare între economiile celor douã þãri.
La finele anului 2002, China a intrat într-un proces de schimbare politicã.

Hu Jintao a fost ales secretar general al Comitetului Central al PCC în noiembrie
2002 ºi a devenit preºedinte în 2003. Ambii lideri, chinez ºi rus, au declarat cã
susþin continuitatea relaþiilor dintre þãrile pe care le conduc. La întâlnirea cu
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ministrul chinez al apãrãrii Chi Haotian ºi cu ministrul de externe Tang Jiaxuan,
preºedintele Putin a afirmat cã va continua sã menþinã politica anterioarã a Rusiei
faþã de China ºi sã dezvolte relaþii de cooperare cuprinzãtoare cu R.P.C. pe baza
acordurilor semnate. Ca rãspuns, noul preºedintele chinez Hu Jintao a ales sã
efectueze prima sa vizitã externã în Rusia (mai 2003), pentru a arãta importanþa
pe care o acordã acestei relaþii. Întâlnirea a pus bazele relaþiilor sino-ruse pânã
în prezent19. Ambiþiile pãreau depãºite. Preºedintele Putin a hotãrât sã facã com-
promisuri pentru a obþine o relaþie cât mai stabilã cu o Chinã în plinã expansiune
economicã.
Cele mai mari þãri ale lumii, China ca populaþie ºi Rusia ca suprafaþã, la

14 octombrie 2004, au semnat Acordul suplimentar privind sectorul estic al gra-
niþei estice. Chinezii considerã cã s-a pus capãt, în sfârºit, unei nedreptãþi impuse
de cãtre URSS în 1930, recãpãtându-ºi teritoriile ºi încrederea în partea rusã iar
Vladimir Putin a vorbit despre înþelepciunea celor douã state ºi a lãsat sã se înþe-
leagã faptul cã existã cale liberã „pentru o cooperare mai strânsã între cele douã
þãri în domeniile transportului maritim, guvernãrii ecologice, protecþiei mediului
ºi în agriculturã“. Semnarea acordului a însemnat apariþia unui nou nivel ºi posi-
bilitatea clintirii unor prejudecãþi. 
La scurt timp dupã vizita lui Putin la Beijing (14 – 16 octombrie 2004), parte-

neriatul dinamic ºi solid al Chinei cu Rusia este pus din nou la încercare. Curtea
Supremã a Federaþiei Ruse l-a condamnat pe fizicianul Valentin Danilov, din
Krasnoyarsk, la 13 ani de închisoare sub acuzaþia de spionaj pentru China. Partea
chinezã susþinea un program de cercetare a fizicianului rus ºi a perceput acþiunea
drept una de intimidare a cadrelor universitare ruse care colaboreazã cu mediul
academic de la Beijing. Cordialitatea lui Putin faþã de chinezi devine moderatã.
Rusia îi acordã vizã liderului spiritual al Tibetului, Dalai Lama, pentru o vizitã de
trei zile în regiunea Kalmikia, sudul Rusiei, unde aproape jumãtate din populaþie
este de religie budistã. Autoritãþile de la Beijing nu vãd cu ochi buni acþiunea
ruºilor ºi le transmit o avertizare. Moscova a respins îngrijorãrile Beijingului.
Declanºarea unei crize pe aceste subiecte nu era convingãtoare, dar pe fond
lucrurile erau descurajatoare.
În ciuda energiei consumate pentru a se impune în faþa Statelor Unite, a pri-

melor manevre militare comune în scopul testãrii capacitãþii de cooperare a
trupelor ruse cu cele americane, relaþiile Rusiei cu UE ºi SUA/NATO se încor-
deazã în urma procesului de extindere a acestor organizaþii pânã în vecinãtatea
ºi chiar la frontiera Federaþiei Ruse. De altfel, Vladimir Putin încearcã pe toate
cãile sã-ºi impunã punctele de vedere pe plan internaþional (OSCE, ONU, apro-
pierea de Germania ºi Franþa), fãrã rezultate notabile pentru þara sa. 
Oricum am privi aceste strãdanii, China ºi Rusia seamãnã, se evitã, se atrag,

iar în 2005, se observã o revenire a politicii ruse vis-à-vis de China. În iulie 2005
are loc o înltâlnire a miniºtrilor de externe la Vladivostok, unde au loc discuþii pe
diverse domenii (militare, economice, energetice, etc.). În perioada 21-22 martie
2006, în timpul vizitei oficiale regulate a lui Vladimir Putin în China, a avut loc
deschiderea Anului Rusiei în acest stat. Apoi, Vladimir Putin ºi Hu Jintao au semnat
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o declaraþie comunã privind întãrirea în continuare a relaþiilor ruso-chineze,
dupã ce autoritãþile de la Beijing au depus eforturi considerabile ca sã atenueze
incidentul ecologic de pe râul Songhua, în urma cãruia aproximativ 100 de tone
de benzen se deplasau spre regiunile vecine ruseºti. 
În urmãtoarea perioadã, cooperarea sino-rusã a avansat, a fãcut tranziþia de la

nivel înalt spre cel birocratic, iar la acea datã relaþiile pãreau mai strânse ca
oricând. Între altele ºi din cauza interesului susþinut din partea chinezã pentru
diversificarea aprovizionãrii cu hidrocarburi. Iar asta explicã de ce chinezii erau
tot mai frustraþi de lentoarea cu care ruºii dezvoltau conducta de petrol cãtre
China, ramura din conducta Siberia de Est – Oceanul Pacific (ESPO). Oficialii
de la Beijing au pus pe masã aceastã problemã la Summitul SCO din vara lui
2006, iar negocierile pare cã au fost destul de dure. Ruºii cereau investiþii seri-
oase din partea chinezilor pentru continuitate. Era vizibil cã lucrurile convergeau
pe partea geopoliticã, militarã ºi teritorialã, dar existau obiecþii în ce priveºte
energia, investiþiile ºi schimburile economice. China, de fapt, ezita sã semneze un
acord economic extins cu Federaþia Rusã, deoarece produsele ruseºti erau necom-
petitive pe piaþa chinezã ºi era dificil de pus în practicã. Totodatã, ruºii cereau ca
R.P.C. sã investeascã în proiectele de infrastructurã de pe teritoriul Federaþiei
Ruse. La scurt timp dupã aceste discuþii, au avut loc primele investiþii chineze în
piaþa rusã, numai cã suma investitã nu se ridica nici pe departe la aºteptãrile
ruºilor. China National Petroleum Corporation a cumpãrat de la Rosneft acþiuni
în valoare de 500 milioane dolari. Investiþiile în miliarde de dolari erau departe.

Fig. 1 Liderii Chinei ºi Rusiei în perioada 1992 – 202220 (Wikipedia.org)

Perioada 2008 – 2012 a aparþinut lui Dimitrie Medvedev. Acesta a fost alesul
lui Vladimir Putin pentru funcþia de preºedinte al Federaþiei Ruse. În pofida ro-
lului decorativ pe care l-a deþinut, Medvedev a reuºit sã creeze mitul liderului
liberal rus ce îºi propune sã schimbe radical politica rusã ºi sã coopereze intens
cu NATO. Aderarea deplinã a Rusiei la NATO, cum susþinea Igor Yurgens, o
persoanã din cercul restrâns al lui Medvedev, a reprezentat un coºmar pentru
conducerea chinezã21. Totuºi, lipsa acþiunilor ºi diferenþele uriaºe de viziune ale
elitelor ruse ºi americane au întreþinut optimismul chinezilor. În timpul vizitei
oficiale pe care a efectuat-o în China (mai 2008), Dmitri Medvedev a semnat cu
preºedintele chinez Hu Jintao o declaraþie comunã pe probleme internaþionale
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majore22, în care au susþinut rolul central al ONU în afacerile internaþionale ºi au
condamnat toate formele de terorism. Cei doi lideri au semnat un pachet de
documente în care se angajau pentru acþiuni viitoare de cooperare. Cu toate cã
oficialii chinezi au transformat cooperarea aproape într-un laitmotiv în ce pri-
veºte relaþia cu Rusia, conform analiºtilor ruºi, dar ºi chinezi, comportamentul
Federaþiei Ruse pe arena internaþionalã îi iritã pe moºtenitorii confucianismului
de la Beijing. Cu toate cã Rusia nu prea conta prin declaraþiile sale pe plan inter-
naþional, atacarea Georgiei, de exemplu, un aliat al SUA, risca sã arunce în aer
securitatea în regiune ºi sã le creeze mari bãtãi de cap chinezilor23. Beijingul îºi
dorea ca relaþiile ruºilor cu americanii, la fel ca în cazul celor cu japonezii, sã nu
se apropie, dar nici sã nu ajungã la o confruntare. Un asemenea echilibru nu este
însã uºor de îndeplinit cu o þarã a cãror elite au orgoliul mereu afectat de un
imperialism ce nu se susþine nici economic, nici tehnologic, ci doar din punct de
vedere militar. 
În perioada 26-28 septembrie 2010, în cadrul celei de-a doua vizite oficiale,

Dmitri Medvedev a vizitat trei oraºe – Dalian, Beijing ºi Shanghai. La Beijing,
el a purtat discuþii cu preºedintele chinez Hu Jintao. În cadrul întâlnirii, a fost
semnat un acord privind cooperarea în lupta împotriva terorismului, separa-
tismului ºi extremismului ºi un contract pentru furnizarea de petrol cãtre China
prin conducta petrolierã Skovordino-Daqing. De asemenea, ºefii de stat au semnat
o declaraþie privind aprofundarea cuprinzãtoare a relaþiilor ruso-chineze de par-
teneriat ºi cooperare strategicã. Între timp, cele douã state ºi-au deschis câte un
centru cultural la Moscova, respectiv Beijing, în baza acordului interguverna-
mental ruso-chinez semnat la 13 octombrie 2009 privind înfiinþarea reciprocã de
centre culturale. 
În 2012, Vladimir Putin revine la Kremlin. Dupã ce discuþiile cu Statele Unite

au continat sã fie mai degrabã îngheþate, dupã revoluþiile colorate din republicile
ex-sovietice (Georgia, Ucraina, Kîrgîstan, R. Moldova), Vladimir Putin îºi con-
centreazã acþiunile de politicã externã pe dezvoltarea relaþiei cu China, India,
þãrile din Asia Centralã, Turcia ºi anumite state din UE. Realitatea era durã, concu-
renþa mondialã ºi mai durã, iar dupã cum bine afirma diplomatul Emil Hurezeanu,
„chiar dacã Rusia saltã în jurul Chinei atunci când nu mai e mulþumitã de NATO
sau de Uniunea Europeanã, ca sã nu mai spunem de Statele Unite, sunt doar douã
forþe realmente globale, douã superputeri: America ºi China. ªi aici e vorba ºi
de puterea lor economicã, de inventare, de re-inventare“24. Vladimir Putin ºi
echipa sa nu au renunþat la ambiþiile imperiale ºi, în timp ce îºi înrãutãþeau re-
laþiile cu Europa ºi SUA, îºi deschideau braþele în faþa Chinei.
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În cel de-al treilea mandat prezidenþial, Vladimir Putin a efectuat douã vizite
în China. În perioada 5-6 iunie 2012, în timpul unei vizite oficiale (a cincea din
2000), Putin ºi Hu au semnat o declaraþie comunã privind aprofundarea în conti-
nuare a relaþiilor de parteneriat ºi cooperare strategicã cuprinzãtoare, bazate pe
egalitate ºi încredere. Declaraþia subliniazã cã pãrþile continuã sã menþinã con-
tacte strânse la cele mai înalte niveluri, depun eforturi pentru a creºte volumul
comerþului bilateral la 100 de miliarde de dolari pânã în 2015 ºi pânã la 200 de
miliarde de dolari pânã în 2020, precum ºi de a spori cooperarea în domeniul in-
vestiþiilor, energiei ºi al tehnologiei avansate. Cei doi ºefi de stat se pun de acord
în privinþa poziþiilor pe care le vor avea la Naþiunile Unite, G20, Cooperarea
Economicã Asia-Pacific, BRICS ºi Organizaþia de Cooperare de la Shanghai, dar
mai puþin în ce priveºte domeniul energetic. Deºi preºedintele Gazprom, Alexei
Miller, a negociat intens cu partea chinezã înainte de aceastã vizitã, nimic nu s-a
îmbunãtãþit la acest capitol. Acest fapt a aruncat o umbra asupra vizitei lui Putin
în China. Acordul-cadru privind proiectele de cooperare în domeniul gazelor na-
turale dintre China ºi Rusia a fost anunþat în timpul celui de-al doilea mandat de
preºedinte al lui Putin ºi serveºte drept semn al dezvoltãrii constante a partene-
riatului strategic China-Rusia. Cu toate acestea, câþiva ani mai târziu, cele douã
pãrþi încã se limitau la situaþia jenantã în care îºi exprimã în mod repetat pãrerea
cu privire la consolidarea cooperãrii, fãrã sã punã în aplicare cooperarea. 
Rusia stã ºi aºteaptã. În acelaºi timp, China a dat un rãspuns puternic la ezi-

tarea rusã. Aceasta îºi consolideazã tot mai viguros cooperarea în domeniul pe-
trolului ºi gazelor cu þãrile din Asia Centralã, pe care Rusia le considerã ca fãcând
parte din sfera ei de influenþã. Asta explicã ºi motivul pentru care Putin a ales sã
viziteze prima datã Germania ºi Franþa, dupã ce a preluat mandatul. Aceste þãri
erau principalii clienþi ai exporturilor de gaze naturale ale Rusiei. 
Prinºi între dosarele energetice, administraþiile celor douã þãri au de gestionat

energic, de fiecare parte, probleme legate de traficul de mãrfuri, pescuitul ilegal,
conflicte tot mai dese dintre localnicii ruºi ºi muncitorii chinezi din Orientul
Îndepãrtat, populaþia localã respingând tot mai des jumãtatea plinã a paharului
oferitã de autoritãþile centrale.
La Beijing, Xi Jinping, fiul revoluþionarului comunist Xi Zhongxun, pânã

atunci Vicepeºedinte al RPC, devine ºef de stat (14 martie 2013). Conform am-
basadorului chinez în Rusia, Li Hui, „alegerea lui Xi Jinping de a vizita Rusia ca
primã þarã dupã ce a preluat noua sa funcþie, reflectã importanþa pe care noua
conducere a Chinei o acordã relaþiilor sino-ruse ºi aratã standardul ridicat ºi
particularitatea parteneriatului strategic dintre cele douã þãri“25. 
La Moscova (22-24 martie 2013), pe lângã cooperarea la nivel internaþional

împotriva Statelor Unite, Xi ºi Putin au pe masã restricþiile Rusiei privind vânzã-
rile de arme cãtre China, ceea ce aratã cã preocupãrile Moscovei cu privire la
China nu s-au atenuat, precum ºi stabilirea unui preþ cât mai mic posibil pentru
petrol ºi gaze, lucru pe care conducerea chinezã încearcã sã-l obþinã fãrã sã nicio
concesie. Faptul cã, dupã atâtea declaraþii ºi promisiuni, cei doi lideri nu au
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semnat ceva substanþial în timpul vizitei spune multe despre substanþa partene-
riatului în acel moment. Realitatea era cã apropierea politicã a celor douã þãri nu
se traducea într-o cooperare economicã majorã nici la finele anului 2013.
În perioada 20-21 mai 2014, Vladimir Putin a efectuat o altã vizitã oficialã

(a ºasea) în China. În urma negocierilor cu liderul R.P.C., au fost semnate 46 de
documente. Între ele se distinge un contract pe 30 de ani pentru furnizarea de
gaze ruseºti în valoare de 38 de miliarde de metri cubi pe an. Astfel, se încheie
un proces de negocieri ce a durat 20 de ani. Pentru liderul rus, ameninþat cu izo-
larea diplomaticã de cãtre Washington, întrevederea va pica tocmai bine: chiar
dacã Beijingul, ataºat principiului de „non-ingerinþã“, a pãrut iniþial stânjenit de
anexarea Crimeii, el ar urma sa ia apãrarea unei Rusii victime a sancþiunilor
occidentale26.
Acþiunile de rãspuns ale Washingtonului la anexarea Crimeei nu sunt de

ignorat, iar acest lucru a forþat China ºi Rusia sã-ºi îngroape dezacordurile ºi sã
se uneascã pentru a se opune SUA. În Orientul Mijlociu, Rusia ºi China au blocat
rezoluþii în Consiliul de Securitate al ONU care ar deschide uºa pentru inter-
venþia militarã occidentalã împotriva regimului Assad din Siria. În mod similar,
ei s-au opus ameninþãrilor militare împotriva Iranului din cauza programului sãu
nuclear. Mai mult, Rusia se implicã militar în Siria ºi dã impresia unei reveniri
în forþã pe arena internationalã. 
N-au întârziat sã aparã reacþiile. Conform spuselor lui Dmitri Trenin, un respec-

tabil analist rus, viziunea lui Putin pentru o Europã de la Lisabona la Vladivostok
s-a transformat într-o mare Asie de la Shanghai la Sankt Petersburg27. Cu alte
cuvinte, începe o nouã construcþie de politicã externã a Rusiei – deci, o altã
dimensiune fundamentalã de definire a Rusiei izgonite din Europa.
Tot în 2014, Rusia gãzduieºte Jocurile Olimpice de iarnã, unde preºedintele

Xi Jinping va participa la ceremonia de deschidere a celei de-a 22-a ediþii de la
Soci, în ciuda boicotului din partea celorlalþi lideri ai celor mai importante state
ale lumii. Xi Jinping a dorit sã-i demonstreze lui Putin cã îl susþine, dar mai ales
sã le demonstreze Statelor Unite ºi Japoniei cã alianþa sino-rusã funcþioneazã
foarte bine.
În octombrie 2014, vicepremierul Li Keqiang viziteazã Moscova, unde a

semnat 40 de acorduri ºi memorandumuri, pãstrând tradiþia cantitãþii de docu-
mente semnate fãrã progrese notabile. Cele douã pãrþi discutã despre reducerea
dependenþei Rusiei de tehnologia occidentalã, diversificarea exporturilor ener-
getice ruse ºi se înþeleg cu privire la construcþia liniei ferate Moscova – Kazan. 
Prin politica sa expansionistã, în 2014 ºi în 2022, preºedintele rus îngheaþã

relaþiile cu statele Uniunii Europene pentru a se apropia din ce în ce mai mult de
China. Ca urmare a sancþiunilor impuse Rusiei de Occident dupã anexarea Crimeei,
susþine Erika Fatland într-o lucrare scrisã în urma unui studiu, la frontiera celor
douã þãri, comerþul dintre Rusia ºi China a crescut considerabil. China ºi Þãrile
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de Jos sunt cei mai importanþi parteneri comerciali ai Rusiei la acea datã. Rusia
este cel mai mare furnizor de þiþei al Chinei, iar în anul 2015 au început lucrãrile
la o conductã de gaze de 4000 de kilometri din Siberia pânã în Shanghai, trecând
prin Heibe. Relaþia dintre cele douã þãri nu este deloc echilibratã însã: China este
mult mai importantã pentru Rusia decât Rusia pentru China. Comerþul Chinei cu
Statele Unite este de zece ori mai mare decât cel cu Rusia28.
Printre altele, în sânul populaþiei ruse, foarte protecþioniste, China este per-

ceputã ca o putere ameninþãtoare, chiar ºi numai pentru produsele sale la preþuri
mici, care, dupã Europa, riscã sã inunde ºi piaþa rusã. Cele ruseºti, cu excepþia
produselor agroalimentare, nu prea au trecere la chinezi. 
Totuºi, cooperarea militarã era în expansiune, nu vitregitã. Ruºii renunþã la

ambiþiile lor de a nu vinde cea mai bunã tehnologie militarã pe care o deþin la
chinezi, iar chinezii anunþã achiziþia sistemului antirachetã S-400 în valoare de
trei miliarde de dolari. Totodatã, cooperarea sino-rusã în domeniul militar a fost
intensificatã ºi în teatrele de exerciþii. Marinele chineze ºi ruse au organizat
ample exerciþii militare maritime comune sub diferite nume de cod, care au
început cu „Maritime Joint-2014“ în spaþiul maritim ºi aerian din partea de nord
a Mãrii Chinei de Est, la est de fluviul Yangtze din China. Mesajul de descu-
rajare avea ca destinatar SUA. De cealaltã parte, Barack Obama, aflat în vizitã
la Tokio, declarã cã SUA vor ajuta la apãrarea insulelor Diaoyu, ceea ce i-a enervat
extrem de tare pe oficialii chinezi29. Era un fel de joc al nervilor. Moscova însã
nu vindea arme doar la chinezi, ci ºi la rivalii regionali ai Chinei, respectiv
Vietnam ºi India. Oficialii de la Moscova, în pofida numeroaselor concesii pe
care le-au fãcut în faþa Beijingului de-a lungul ultimilor ani, nu pot trece cu
uºurinþã peste ambiþiile chineze din Oceanul Arctic sau din Asia Centralã. Asta
explicã invitaþia adresatã lui Xi Jingping la demonstaþia de forþã din Piaþa Roºie,
pe 9 mai 2015, unde Rusia a sãrbãtorit 70 de ani de la victoria în cel De-al Doilea
Rãzboi Mondial sau intensificarea contactelor ºi contractelor cu India. 
Prezenþa ºefului de stat chinez în Rusia, la niciun an de când cel rus a vizitat

China, ar avea ceva din caracterul unei colaborãri tot mai strânse dintre cei doi
oameni politici. S-au discutat ºi semnat mai multe documente de cooperare care
implicã domeniul energetic, aerospaþial, fiscal, unele în legãturã cu posibile in-
vestiþii chinezeºti în Rusia ºi alte domenii menite sã consolideze parteneriatul
strategic. De exemplu, memorandumul pentru construcþia liniei ferate Moscova
– Kazan, unde o companie chinezã se angajase cu ceva timp în urmã sã inves-
teascã, a fost semnat din nou. Partea chinezã continuã seducþia liricã pe dosarele
care o intereseazã cel mai mult – comerþul ºi, respectiv, proiectele noului drum
al mãtãsii. Diplomaþia din China îºi mobilizeazã toate resursele de captare a
bunãvoinþei atât a partenerilor din Asia Centralã, cât ºi a Rusiei.
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În toamnã, la Beijing, îl revedem pe Vladimir Putin, de data aceasta în Piaþa
Tiananmenn, privind demonstraþia armatei chineze, care marca 70 de ani de la
sfârºitul celui De-al Doilea Rãzboi Mondial în Republica Popularã Chinezã. Cei
doi lideri îºi adreseazã laude, cu trimiteri la istorie, fãrã ca vreo realizare deose-
bitã sã se întrevadã. Abia o zi mai târziu, la Forumul Economic de Est de la
Vladivostok, Vladimir Putin îi cere Vicepremierului Consiliului de Stat al
Republicii Populare Chineze, Wang Yang, „ca prietenii chinezi sã se intereseze
de acele proiecte, de acele oportunitãþi pe care le oferã în Orientul Îndepãrtat al
Rusiei“. Adevãrul este cã în ciuda simbolismului geopolitic, a numeroaselor
întâlniri la cel mai înalt nivel, cooperarea sino-rusã pe partea economicã era tot
mai sãracã. În primele ºase luni ale anului 2015 valoarea schimburilor econo-
mice a scãzut cu 31,4% faþã de anul precedent, ca urmare a scãderii preþurilor la
energie ºi a devalorizãrii rublei30. Chinei nu-i prea pãsa sã schimbe situaþia, în
timp ce Rusia suferea din cauza sancþiunilor ºi avea nevoie ca de aer de resurse
financiare. 
Primele luni ale anului 2016 au debutat aproape în forþã. Coreea de Nord a

efectuat testul nuclear pe care îl tot anunþa. Statele Unite, dupã ce au stabilit deja
în strategia proprie de securitate faptul cã Rusia ºi China reprezintã ameninþãri
la adresa propriei securitãþi, reacþioneazã printr-un anunþ despre amplasarea
sistemului THAAP în Coreea de Sud ca urmare a comportamentului aliatului
sino-rus de la Phenian. 
Existã însã ºi alte probleme între ruºi ºi chinezi. Vestea cã Rusia va furniza

apã Chinei din Altai în Xinjiang a atras critici din toate categoriile sociale în
Rusia. Mesajul era cã ministrul agriculturii vinde interesele naþionale Chinei, în
timp ce numeroºi academicieni ruºi au desfiinþat proiectul din punct de vedere
al utilitãþii sale31. În faþa presiunii din partea tuturor pãrþilor, ministrul rus al
Agriculturii, Alexander Tkaciov, autorul proiectului, a anunþat personal suspen-
darea lui, spre nemulþumirea chinezilor care se confruntã cu lipsa apei potabile
din cauza poluãrii. Atunci negocierile au stagnat. Însã aceastea au fost reluate în
2018, când o echipã de ecologiºti chinezi îi trimit o scrisoare lui Dmitri Medvedev
în conþinutul cãreia îi cer sã sprijine un proiect de conducte de apã în valoare de
80 de miliarde de dolari din Rusia în Vestul Chinei32. De multe ori, la aproape
toate summit-urile pe teme economice, chinezii au solicitat ruºilor acceptul pentru
acest proiect. În acest moment, el este în curs de realizare.
Întâlnirile bilaterale au continuat, la toate nivelele. La cel mai înalt, pe 24 iunie

2016, Vladimir Putin este primit la Beijing, unde semneazã 37 de acorduri cu Xi
Jinping. Oficialul chinez subliniazã faptul cã schimburile economice au încetat
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sã mai scadã, iar accentul este pus pe „One Belt and One Road“ ºi consolidarea
Uniunii Economice Eurasiatice. De fapt, o serie de firme chinezeºti cumpãrã
acþiuni de la companii ruseºti, este semnat un contract pentru furnizarea de petrol,
sunt anunþate investiþii comune în domeniul petrochimic din Rusia. Reticenþa in-
vestitorilor chinezi nu dispare, dar comuniºtii de la Beijing cautã sã mai reducã
din frustrarea elitei ruse. Veºti precum cea a construcþiei unei cãi ferate chineze
cãtre Mongolia, cu ecartament chinezesc, macinã încrederea ruºilor. Faptul cã
influenþa Chinei creºte în regiune, iar promisiunea realizãrii cãii ferate Moscova
– Kazan rãmâne doar o simplã promisiune, limiteazã entuziasmul cooperãrii. În
2019, Putin va pune capãt proiectãrii ºi discuþiilor acestui proiect din lipsã de
fonduri. Astfel, categoria de proiecte eºuate între cele douã state se mãreºte,
iar Rusia solicitã Chinei sã stopeze imediat construcþia a trei hidrocentrale în
Mongolia din motive ce þin de mediu. Barajele vor afecta lacul Baikal, susþin ofi-
cialii de la Moscova. China se conformeazã, suspendã lucrãrile ºi solicitã o ana-
lizã detaliatã legatã de consecinþele pe care le-ar putea aduce mediului imple-
mentarea proiectului. 
Nu poate fi trecut cu vederea nici episodul vânzãrii de rachete dezvoltate de

Rusia ºi India cãtre Filipine ºi Vietnam, principalii oponenþi ai Chinei în Marea
de Sud. Oficialii de la Beijing ºi-au exprimat anterior obiecþia faþã de vânzarea
de rachete de croazierã ruso-indiene Vietnamului, dar Rusia ºi India au ignorat
acest lucru. În acelaºi an (2016), Putin îl primeºte într-o vizitã la Soci pe Shinzo
Abe, premierul Japoniei, unde sunt anunþate opt planuri de cooperare, inclusiv
participarea Japoniei la dezvoltarea Orientului Îndepãrtat al Rusiei33. La scurt
timp, vine ºi replica din partea lui Xi. Conform presei chineze, pe 24 mai, acesta
viziteazã insulele de graniþã sino-ruse, iar experþii au interpretat momentul vizitei
preºedintelui chinez la Heixiazi drept un mesaj de avertisment pentru ruºi. Tensi-
unile dispar însã repede în lunile ce urmeazã. Reapropierea este cauzatã, cu repe-
tiþie, de politica externã a Statelor Unite. Sancþiunile la adresa Rusiei, avertis-
mentele la adresa Chinei, cooperarea militarã tot mai ridicatã cu Japonia, toate
acþiunile întreprinse de americani pe plan internaþional îi motiveazã pe chinezi ºi
pe ruºi sã extindã cooperarea politicã ºi militarã. În timpul exerciþiilor militare
comune din apele de lângã Senkaku, Japonia acuzã China cã a pãtuns în apele
sale teritoriale. Beijingul respinge acuzaþiile ºi declarã lumii cã cele douã marine
ºi-au unit forþele în Marea Chinei de Est ºi Marea Chinei de Sud împotriva pro-
vocãrilor alianþei de securitate Japonia – SUA.
Transferul rezultatelor politicii de la vârf se face cu dificultate cãtre cetãþenii

obiºnuiþi din cele douã state. Existau grupuri de cetãþeni care solicitau eliminarea
vizelor, iar rezultatul a fost cã au crescut taxele pentru vizã. Nu existã lunã sã nu
aparã o ºtire despre cetãþeni chinezi bãtuþi sau agresaþi în Rusia. Totodatã, peste
180 de mii de cetãþeni ruºi din Siberia au semnat ºi trimis lui Putin o petiþie prin
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care îi solicitã sã interzicã exportul de lemn în China pentru cã provoacã defriºãri
majore34. Frica ruºilor cu privire la ocuparea regiunilor din jurul lacului Baikal
de cãtre chinezii tot mai numeroºi, a zonei Altai, nu dispare ºi înlesneºte dis-
putele locale.
În 2017 urmeazã alte dispute, de data asta la nivel înalt, ale Beijingului cu

Donald Trump, care pune America pe primul plan ºi relaþia cu China într-o
situaþie ºi mai complicatã. Laudele noului preºedinte american la adresa lui
Vladimir Putin ºi speculaþiile despre hackerii ruºi care l-au ajutat pe Trump sã
câºtige alegerile le-au dat fiori chinezilor. Pe acest fundal tensionat, Beijingul
este tot mai hotãrât sã limiteze testele nucleare ale Coreei de Nord ºi se preocupã
de extinderea drumurilor comerciale cãtre Asia Centralã, Africa ºi Europa. Cum
Moscova a avut grijã sã nu afecteze relaþiile bilaterale cu Beijingul, vizitele
continuã sã se intensifice. La jumãtatea lunii mai are loc summit-ul „Centura ºi
Drumul“ în capitala Chinei, unde Putin îl întâlneºte pe Xi. La nicio lunã distanþã,
(8-9 iunie 2017), cei doi lideri se revãd la ºedinþa Consiliului ºefilor de stat ai
Organizaþiei de Cooperare din Shanghai, care are loc în Kazahstan. A urmat
vizita lui Xi Jinping la Moscova (3 iulie 2017), împreunã cu soþia sa Peng Liyuan,
unde întâlnirile sunt aproape familiale, iar cele douã pãrþi semneazã contracte în
valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari SUA35. În plus, cele douã pãrþi vor
semna peste zece acorduri de cooperare interguvernamentalã. Potrivit rapoar-
telor oficiale, aceasta este a ºasea vizitã a lui Xi Jinping în Rusia în calitatea sa
de preºedinte chinez ºi cea de-a 21-a întâlnire cu Vladimir Putin.
Întâlnirea liderilor din BRICS, la Xiamen, în China (3-5 septembrie 2017), va

reprezenta o altã ocazie pentru continuarea negocierilor pe diverse teme de
interes. În acest traseu al întâlnirilor tot mai numeroase ºi tot mai greu de ur-
mãrit, compania rusã Rosneft a semnat un acord cu China National Petroleum
Corporation privind înfiinþarea unui comitet mixt de coordonare, care are ca scop
implementarea proiectelor energetice. Comerþul cu hidrocarburi ºi cel al armelor
funcþioneazã din ce în ce mai bine, Federaþia Rusã însã se simte ocolitã de China
în ce priveºte rutele de comerþ chineze spre Europa.
Alt an, alte întâlniri ºi negocieri. Pe 19 martie 2018, se încheie referendumul

prezidenþial din Federaþia Rusã, iar Vladimir Putin, în ciuda contestaþiilor surve-
nite de la o parte din populaþia marilor oraºe ruse, este reales în funcþie. Beijingul
salutã realegerea sa ºi continuã sã întreþinã relaþiile la un nivel ridicat. În con-
textul intensificãrii fricþiunilor comerciale dintre China ºi Statele Unite ºi al
creºterii prezenþei militare în Marea Chinei de Sud, China ºi-a trimis miniºtrii
apãrãrii ºi de externe sã viziteze Rusia, atrãgând atenþia actorilor internaþionali.
În lista acestor întâlniri, mereu optimiste, întotdeauna amicale, au intervenit

ºi câteva probleme. China ezitã sã investeascã în noi conducte de gaz pe teri-
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toriul Rusiei. Potrivit presei ruse, negocierile dintre cele douã pãrþi privind linia
2 a conductei Power of Siberia ºi conducta Pacific au întâmpinat probleme. Din
cauza avantajelor Chinei generate de excesul de producþie în Asia Centralã ºi a
preþurilor spot scãzute în regiunea Asia-Pacific, la pachet cu noile tehnologii de
extragere a gazelor de ºist, partea chinezã nu este foarte interesatã sã investeascã
ºi sã cumpere mult de la ruºi. Pentru ruºi erau veºti cumplite. Rezolvarea proble-
melor economice interne erau legate strâns de vânzãrile de hidocarburi în China.
Putin a abordat subiectul în cadrul vizitei pe care a efectuat-o în China pe 8 iunie
2018. Negocierile nu au schimbat situaþia, în schimb, ruºii au primit promisiuni
schiþate în acorduri ºi protocoale legate de energia nuclearã, aviaþie ºi comerþ36.
Goana dupã profit de pe urma exploatãrilor de zãcãminte a ruºilor i-a deteminat
sã nu þinã cont nici mãcar de interesele chineze în Marea Chinei de Sud ºi sã
lanseze exploatarea Rosneft pentru Vietnam într-o zonã maritimã disputatã.
Ministerul Afacerilor de Externe de la Beijing a criticat dur gestul ºi a solicitat
sã fie respectatã suveranitatea Chinei. Ruºii au continuat sã foreze fãrã reþineri,
în timp ce chinezii au continuat disputa diplomaticã doar cu oficialii de la Hanoi.
O altã rundã de discuþii are loc în toamna aceluiaºi an, la Vladivostok, între

Vladimir Putin ºi Xi Jinping, în cadrul celui de-al patrulea Forum Economic de
Est. La dialogul celor doi ºefi de stat au fost prezenþi principalii lideri din nouã
provincii ºi oraºe din China ºi treisprezece guvernatori din Federaþia Rusã.
Aceastã întâlnire de o amploare fãrã precedent a abordat problemele de la fron-
tierã ºi pe cele care stau în calea continuãrii investiþiilor chineze în economia
rusã. A fost reconfirmat faptul cã R.P.C. a devenit cel mai mare partener comer-
cial ºi cea mai mare sursã de investiþii strãine în Orientul Îndepãrtat. Chiar
Vladimir Putin prezintã cifrele. Acesta susþine cã „anul trecut [2017], cifra noastrã
de afaceri a fost de 87 de miliarde, iar în prima jumãtate a acestui an a crescut
cu 50 la sutã deodatã, iar anul acesta vom ajunge cel mai probabil la cifra de
afaceri de 100 de miliarde de dolari“37.
La începutul anului 2019 are loc mult aºteptata lansare a conductei de gaz

„Power of Siberia“. Capacitatea conductei este de 38 de miliarde metri cubi pe
an. La eveniment, prin teleconferinþã, participã Vladimir Putin ºi Xi Jingping cu
numeroasele lor delegaþii. În cadul întâlnirii se menþioneazã cã, pentru Rusia,
acest proiect este important ºi pentru faptul cã gazul va trece prin conductã nu
doar pentru export, ci ºi cãtre uzina de procesare a gazului din Amur, care va
deveni una dintre cele mai puternice din lume. Entuziasmul preºedintelui rus
este împãrtãºit ºi de cãtre preºedintele chinez. Xi, la rândul sãu, a declarat cã
„ramura de est a gazoductului ruso-chinez este un proiect de referinþã al coope-
rãrii energetice bilaterale ºi cã acesta serveºte ca exemplu de integrare profundã
ºi de cooperare reciproc avantajoasã38. 
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Trei luni mai târziu, Vladimir Putin s-a deplasat în China (26-27 aprilie 2019).
Universitatea Tsinghua îi acordã titlul de doctor onorific. Acesta se întâlneºte cu
Xi Jinping în cadrul celei de-a doua ediþii a Forumului pentru Cooperare Interna-
þionalã „Centura ºi Drumul“, unde Xi Jinping susþine cã „ar trebui privite oportu-
nitãþile importante de dezvoltare, sã existe sprijin reciproc ºi sã ne folosim de
punctele forte ale celuilalt pentru pentru a construi împreunã o comunitate cu un
viitor comun pentru omenire“39. Pe lângã mesajul de timp leninist, Xi Jinping se
referea atunci când vorbea de punctele forte la resursele naturale ieftine ºi la ar-
mamentul rusesc. Proiectul „Centura ºi Drumul“ este considerat de o parte din
experþii ruºi drept principalul competitor al Uniunii Economice Eurasiatice con-
dusã de Rusia. Încercãrile privind cãutarea unei cooperãri între cele douã pro-
iecte nu au dat niciun rezultat. Administraþia de la Kremlin este conºtientã ºi tace
pentru cã nu are alternativã. China nu-i cere sã se democratizeze cum o face
Occidentul. Putin vrea sã recupereze economic ºi tehnologic Siberia, viitorul
liant ºi atu rusesc în relaþia cu chinezii ºi indienii, îºi împarte vecinii în „supuºi“
ºi „rebeli“ ºi se bizuie pe concernul Gazprom mai mult decât pe propriul minister
de Externe (Hurezeanu, Ibidem.: 191), suna o frazã în 2006 valabilã ºi astãzi. 
Când ºefii puterilor occidentale s-au adunat în Franþa pentru a comemora

Ziua Z în Normandia, Xi Jinping a vizitat în mod deliberat Rusia, recreând blo-
curile „Rãzboiului Rece“.În urma discuþiilor, cei doi lideri au semnat o declaraþie
comunã privind „dezvoltarea unui parteneriat cuprinzãtor ºi a cooperãrii strategice
la intrarea într-o nouã erã“, precum ºi o declaraþie comunã privind „consolidarea
stabilitãþii strategice globale în epoca modernã“40. Lui Xi Jinping, ca gest de
curtoazie, i-a fost acordat titlul de doctor onorific al Universitãþii de Stat din
Sankt Petersburg.
Sub imperiul ameninþãrilor survenite din partea lui Donald Trump, pre-

ºedintele SUA, Xi Jinping cautã sã þinã Rusia ºi mai aproape. Orice suspiciune
la adresa celuilalt este eliminatã datoritã relaþiei personale între liderul chinez ºi
cel rus. În ciuda unor incidente fireºti între douã state atât de mari, cum ar fi
cazurile de spionaj, atacurile cibernetice periodice, furturile industriale desco-
perite, cazurile rãsunãtoare de contrabandã la frontiera terestrã sau maritimã,
produsele chinezeºti de o calitate îndoielnicã ce pãtrund pe piaþa rusã sau revol-
tele ruºilor la adresa muncitorilor din China ºi a fabricilor chinezeºti de pe teri-
toriul rus care polueazã masiv, cât vor fi actualii lideri la putere, nu existã semnale
majore de rupturã între Beijing ºi Moscova. În general, cele douã state, admi-
nistraþiile lor, au mai multe elemente care le apropie decât le separã. Privesc,
într-adevãr, un pic diferit comportamentul Coreei de Nord, al cãrui program
nuclear îi neliniºteºte pe ruºi la modul serios ºi ar vrea sã-l descurajeze mai ferm,
în timp ce R.P.C. nu are prea multe lucruri sã-i reproºeze regimului de la
Phenian. De asemenea, Rusia îºi doreºte sã sporeascã livrãrile de arme cãtre
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Vietnam, India ºi Malaezia, dar China se opune ºi trebuie sã fie atentã la liniile
roºii pe care Beijingul le impune. Ambiþiile Chinei în Marea Chinei de Sud,
nevoia tot mai mare de hidocarburi ºi de apã nepoluatã o poate determina sã-ºi
facã planuri ascunse legate de Orientul Îndepãrtat al Rusiei, ºi ruºii suferã de
aceastã anxietate chinezeascã, deci iatã un factor ce poate înmulþi numãrul con-
flictelor locale. Împãrþirea influenþei în Asia Centralã poate fi, deasemenea, un
alt punct vulnerabil al „relaþiei fãrã limite“ dintre China ºi Rusia. Momentan însã
relaþia este de nezdruncinat. Nici mãcar America nu este capabilã sã o influen-
þeze prea mult. 

Punctul culminant al relaþiei sino-ruse îl reprezintã aºa-numitul „parteneriat
fãrã limite“ anunþat în cadrul vizitei lui Vladimir Putin la Beijing, cu ocazia des-
chiderii celei de-a XXIV-a ediþie a Jocurilor Olimpice, ce a avut loc în perioada
4 – 20 februarie 2022 în China. Dupã publicarea unui articol semnat de Vladimir
Putin în chinezã, pe site-ul agenþiei de ºtiri Xinhua, cu titlul „Rusia ºi China,
parteneri strategici pentru viitor“, cei doi lideri au discutat ºi negociat faþã în faþã
viitoarele provocãri care îi aºteaptã. 
Rusia lui Putin pare mai decisã ca oricând sã-ºi transforme resursele energe-

tice în combustibil pentru a-ºi reface sfera de influenþã economicã ºi de securi-
tate alternativã, în spaþiul ex-sovietic, bazându-se pe aliaþi autoritari, începând de
la Tratatul de la Shanghai ºi terminând cu Declaraþia comunã de la Beijing în
noua erã41.
Preºedintele chinez ºi-a anunþat intenþia de a creºte volumul comerþului dintre

cele douã þãri la 250 de miliarde de dolari. ªeful statului rus a ridicat problema
extinderii practicii decontãrilor în monede naþionale, ca asigurare la valul de
sancþiuni ce avea sã urmeze. Au discutat, în special, despre cooperarea bilateralã
militaro-tehnicã42, conform Kremlinului. La foarte scurt timp dupã aceastã vizitã,
fãrã sã mai viziteze vreun alt stat, Vladimir Putin a anunþat invadarea Ucrainei.
China a cerut încetarea rãzboiului, dar a refuzat sã se alãture unui consorþiu

global de þãri pentru a impune sancþiuni Moscovei, anunþând în schimb cã aceste
sancþiuni ar fi ilegale. O situaþie greu de gestionat pentru oficialii de la Zhongnanhai,
având în vedere cã sunt nevoiþi sã-ºi arate sprijinul faþã de Moscova fãrã a cãdea
sub incidenþa sancþiunilor occidentale. ªi chiar dacã rãzboiul s-a prelungit peste
aºteptãri, sprijinul public al Beijingului pentru Rusia nu a scãzut. Ministrul chinez
de externe, Wang Yi, ºi-a reafirmat angajamentul faþã de Moscova în timpul unei
întâlniri virtuale la care a participat ºi omologul sãu rus, Serghei Lavrov. Wang
a declarat cã R.P.C. este dispusã sã colaboreze cu Rusia pentru a promova
„democraþia realã“, fãcând aluzie la un obiectiv de politicã externã al Chinei de
a contracara ceea ce a descris drept hegemonia SUA în politica globalã43.
N-a lipsit nici vizita chinezilor în Rusia. Situaþia internaþionalã þine cele douã

þãri împreunã. În acest moment este dificil de anticipat pentru cât timp. 
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Relaþiile comerciale

În 10 iunie 2022, în prezenþa ministrului rus al Transporturilor, Vitali Saveliev
ºi a guvernatorului provinciei Heilongjiang din China, Hu Changsheng, a fost
inaugurat primul pod-autostradã între Rusia ºi China, peste râul Amur, ce leagã
localitãþile Blagoveshchensk ºi Heihe. Autoritãþile ruse nãzuiesc la o creºtere a
schimburilor de mãrfuri dintre cele douã þãri în jurul la un milion de tone pe an44.
Un deziderat tot mai probabil dupã ce au intrat în vigoare sancþiunile occidentale
la adresa ruºilor, iar Federaþia Rusã a finalizat construcþia secþiunii sale din primul
pod feroviar cu R.P.C. 
China ºi Rusia se aflã acum la un nivel înalt de dezvoltare a relaþiilor bilate-

rale. Comerþul joacã în acest caz un rol cheie. Faptul cã cele douã þãri cu regi-
muri autoritar-totalitare au evitat sã intervinã în problemele interne le-a ajutat,
dupã cum susþin experþii lor, sã întreþinã o cooperare comercialã constantã ºi
aproape tot timpul în creºtere. Dacã realizãm un arc peste timpul ce s-a scurs
între 1991 ºi 2022, vom observa cã s-au schimbat doar cifrele, nu ºi nevoile între
cele douã state. Astãzi, la fel ca în 1991, avem o Rusie care are nevoie de piaþã
pentru materiile sale prime, având în vedere necesitãþile economice ºi financiare
stringente. Dar ºi o Chinã cu interese reale în Rusia. Forþa ei economicã, aflatã
oarecum într-un moment de stagnare post-pandemicã are nevoie de hidrocar-
burile abundente ºi mai ieftine ruseºti, de piaþa rusã, avantajoasã din atâtea
puncte de vedere, dar ºi de sprijin geopolitic în disputa cu SUA.
Oricât de pozitivã ar fi cooperarea politicã ºi economicã a relaþiei sino-ruse,

existã o serie de impedimente. Dimensiunea demograficã a Chinei ºi cea terito-
rialã a Rusiei, calitatea ºi costurile vieþii tot mai mari în Rusia, puterea de cum-
pãrare mult mai scãzutã a ruºilor faþã de cea a americanilor, de exemplu, repre-
zintã piedici importante în ceea ce reprezintã creºterea relevantã a Rusiei pe
partea comercialã pentru China. Cu siguranþã cã retorica politicã, gata oricând sã
flateze partenerul, va trebui dublatã de crearea unor condiþii de stimulare ºi cul-
tivare a afacerilor ºi investiþiilor, inclusiv prin garanþii ºi facilitãþi suplimentare
pe care partea rusã va fi nevoitã sã le livreze. Controlul politic al administraþiei
din cele douã þãri, birocraþia, dar ºi reþinerea companiilor de stat chineze de a
investi masiv în Rusia vor trebui rezolvate pentru ca parteneriatul sã avanseze.
Sã vedem însã de unde au plecat schimburile comerciale de astãzi.
În 1991, guvernul provinciei chineze Heilongjiang a decis sã-ºi schimbe atitu-

dinea de la o simplã extindere a comerþului la frontierã cu Federaþia Rusã la dez-
voltarea unei relaþii orientate spre toatã piaþa din noul stat vecin.
În 1992, Consiliul de Stat al Republicii Populare Chineze a aprobat 33 de

decrete privind diverse stimulente fiscale ºi alte stimulente pentru întreprinderile
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comerciale de frontierã. Au fost aprobate ºi 14 documente privind crearea unor
„centre de informare la frontierã“. În 1993, comerþul la frontierã, ca ºi comerþul
bilateral în general, a avansat rapid, iar China a devenit al doilea cel mai impor-
tant partener comercial al Rusiei dupã Germania, determinat în principal de co-
merþul regional. Gama limitatã de mãrfuri pe care le schimbau cele douã pãrþi,
lipsa infrastructurii, haosul din legislaþia rusã, care împiedica serios procesul de
activitate economicã strãinã, bariera lingvisticã, lipsa specialiºtilor de înaltã cali-
ficare pentru dezvoltarea proiectelor regionale, bariera etno-psihologicã – toate
acestea au limitat dezvoltarea unor contacte reciproc avantajoase în anii ce au
urmat. Din 1997 începe o nouã perioadã de legãturi interregionale ºi de frontierã
cu China, care se întinde pânã astãzi. În ciuda scãderii generale a comerþului
interstatal dintre cele douã þãri, comerþul dintre provincia Heilongjiang ºi Rusia
a început din nou sã creascã. La sfârºitul anului 1997, provincia a adoptat o nouã
strategie în relaþiile cu Rusia: creºterea dimensiunii tranzacþiilor comerciale ºi
îmbunãtãþirea calitãþii mãrfurilor, extinderea zonelor comerciale ºi de cooperare
economicã ºi implementarea unor proiecte de mari dimensiuni. Pânã la începutul
anilor 2000, majoritatea mãrfurilor erau trimise în Rusia prin comerþul „navetã“,
în principal produse ale întreprinderilor mici cu valoare adãugatã scãzutã. Pro-
iectele mici au prevalat asupra celor mari, proiectele agricole au prevalat asupra
celor industriale.
Abia din anul 2000 cele douã pãrþi au reuºit sã deblocheze o relaþie vitalã

pentru amele, politicoasã, dar relativ îngheþatã din 1991 pânã atunci. Cu toatã
dorinþa de relansare, pentru China, Rusia a fost ºi continuã sã fie un fel de sursã
de importuri ieftine de materii prime, produse alimentare ºi de bunuri indus-
triale, în special pentru partea sa asiaticã, devenind, pentru ruºi, aproape singura
oportunitate de supravieþuire într-o crizã cum este cea din prezent. În acest sens,
în comerþul sino-rus s-a dezvoltat un model stabil de schimb de mãrfuri: partea
rusã furnizeazã materii prime, partea chinezã furnizeazã bunuri de larg consum.
Acest lucru a corespuns pe deplin intereselor RPC. Contribuþia Chinei la dezvol-
tarea potenþialului de producþie al Rusiei ºi al regiunilor sale din Orientul Îndepãrtat
a fost minimã. Acordurile dintre cele douã þãri s-au menþinut, conform preve-
derilor „Tratatului de bunã vecinãtate, prietenie ºi cooperare între Republica
Popularã Chinezã ºi Federaþia Rusã“ la comerþ ºi cooperare economicã, coope-
rare investiþionalã, cooperare energeticã, cooperare în domeniul financiar ºi
bancar (credite), în domeniul mediului, în industria forestierã ºi de prelucrare a
lemnului, cooperare interregionalã ºi transfrontalierã45.
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Comerþul dintre Rusia ºi China perioada 1992 – 2014
(suma – în miliarde de dolari)

Tab. 1. Elaborat pe baza datelor furnizate de Serviciului Vamal al RPC

În 2003 cifra de afaceri totalã a comerþului dintre cele douã state a atins
15,76 miliarde USD, iar în 2004 volumul comerþului a depãºit pentru prima datã
20 de miliarde ºi a ajuns la 21,23 miliarde USD. În 2005, aceastã cifrã a crescut
la 29,1 miliarde de dolari, ca în 2006, cifra de afaceri comercialã sã se ridice la
33,4 miliarde de dolari. Exporturile ruseºti cãtre China au fost de 17,6 miliarde
în acel an, în timp ce importurile s-au situat în jurul sumei de 15,8 miliarde de
dolari46. ªefii ambelor state au declarat în repetate rânduri cã ambele þãri se vor
strãdui sã se asigure cã pânã în 2010 volumul comerþului reciproc va ajunge la
60 de miliarde de dolari sau mai mult. Obiectivul a fost însã ratat. Cifra aface-
rilor s-a situat la 48.9 miliarde USD în 2010. Ruºii erau pe câºtig, dar exporturile
Chinei în Rusia creºteau spectaculos. Exporturile de produse ruseºti cãtre China
în 2010 au crescut faþã de 2009 cu 20,7% (pânã la 15,75 miliarde USD), în timp
ce exporturile Chinei în Rusia au crescut cu 77,7% (pânã la 12,89 miliarde USD).
Excluzând livrãrile de la Rosoboronexport, cea mai mare pondere în exportul de
produse ruseºti furnizate cãtre China o reprezintã în acel an materiile prime: petrol,
cãrbune, cherestea etc. Principalii factori care stau la baza creºterii exporturilor au
fost, în primul rând, nevoia tot mai mare a Chinei de importuri de materii prime47. 
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În prima jumãtate a anului 2022, pãstrând un deficit comercial cu Rusia, RPC
a importat tot petrol, gaze, cãrbune ºi mãrfuri agricole de la vecinul sãu, în timp
ce a invadat piaþa rusã cu telefoane, electrocasnice, produse de inginerie, pro-
duse chimice, îmbrãcãminte textilã, tricotaje, încãlþãminte.
În 2014, dupã anexarea Crimeei de cãtre Federaþia Rusã, Occidentul a intro-

dus un anumit numãr de sancþiuni în privinþa Rusiei. China, în mod evident, nu
le-a susþinut ºi a încercat sã profite de contextul ivit. Astfel, la 20 decembrie
2014, ministrul chinez de externe Wang Yi a spus cã cooperarea sino-rusã nu
este influenþatã de situaþia internaþionalã, iar cooperarea egalã ºi reciproc avanta-
joasã dintre cele douã þãri este mai importantã în situaþia actualã. China va men-
þine contactul cu Rusia pentru a vedea ce se poate face mai departe48. 
În 2015 ºi 2016, din cauza unor factori precum scãderea preþurilor interna-

þionale la petrol ºi a sancþiunilor occidentale împotriva Rusiei, comerþul bilateral
a scãzut puternic. Din 2017 a fost pe creºtere, tendinþã care continuã pânã în
prezent. Dupã cum era de aºteptat, restricþiile legate de pandemia de coronavirus
a contribuit la o temperare a schimburilor dintre cele douã þãri. În actualul con-
text, dupã ce pandemia aproape cã a trecut, iar Rusia a fost supusã unor sancþiuni
fãrã precedent din partea celor mai dezvoltate state ale lumii, ca urmare a inva-
dãrii Ucrainei, exporturile de hidrocarburi ruseºti cãtre China, la un preþ special,
se desfãºoarã la maximã capacitate. 

Fig. 2 Comerþul sino-rus în perioada 2014 – 2021 (Reuters Graphics)
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Comerþul total dintre China ºi Rusia a crescut cu 35,9% în 2021, pânã la un
record de 146,9 miliarde de dolari, conform datelor vamale chineze49. Pentru
comparaþie, comerþul dintre China ºi SUA a crescut cu 28,7% în acelaºi an ºi s-a
ridicat la 755,6 miliarde de dolari, în ciuda tarifelor ºi tensiunilor politice pu-
ternice dintre cele douã mari economii ale lumii50. Într-adevãr, Rusia ocupã un
loc de frunte printre principalii parteneri comerciali ai Chinei, dar importanþa co-
merþului pentru fiecare este disproporþionalã în acest moment. China continuã sã
îºi menþinã poziþia de cel mai mare partener comercial al Rusiei, iar Rusia este
tocmai al zecelea partener comercial al Chinei.
Faþa Rusiei, mutilatã de corupþia oligarhiei ºi urmãrile sale, s-a întors total

spre China, dar mediul comunist de afaceri chinez nu s-a naturalizat pânã la
capãt în Rusia. Or, în acest sens, doar majorarea cantitãþilor importate de hidro-
carburi, armament ºi lemn din partea Chinei nu este suficientã pentru a desemna
aceastã relaþie drept una fãrã precedent ºi indestructibilã. Schimburile comerciale
cu SUA sunt mai importante pentru Zhongnanhai decât cele cu Rusia. Apoi,
actualii lideri politici vor pleca din funcþii peste câþiva ani, iar prejudecãþile
populiste, ideologia clientelarã ºi monopolizarea puterii de cãtre alt grup, mereu
reanimat de afirmare în faþa Washingtonului, pot schimba situaþia din multe
puncte de vedere.
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