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Előadás felépítése 

• Téma aktualitása 

• Kutatási téma szakirodalmi áttekintése 

• Kutatás célkitűzése 

• Módszertani eszközök 

• Várható eredmények, következtetések 



Téma aktualitása 
 

• Multipoláris, átalakuló erőviszonyok közt lévő 

globális világgazdaság 

• Hagyományos amerikai és európai 

csomópontok mellett egyre erőteljesebben 

kiemelkedik az ázsiai gazdasági központ 

• Kínai gazdaság dinamikus és szervezett 

kiemelkedése  

 



Szakirodalmi háttér-

tradicionális kapcsolatok 
• Oroszország és Kína gazdasági kapcsolatai 

egészen a Szovjetunióig nyúlnak vissza 

• 1993 és 2006 közötti időszakban a 

kereskedelmi forgalom több mint 

megötszöröződött.  

• 2010-ben pedig további kétszeresére 

növekedett ezzel elérve a 60 milliárd dollárt 

• Hagyományosan elsősorban kereskedelmi 

jellegű kapcsolatok 

 



Szakirodalmi háttér-átalakuló 

viszonyok 
• Elmúlt évtizedben a kapcsolatokban 

folyamatos és jelentős átalakulása 

• Kereskedelmi kapcsolataik számottevően 

bővültek 

• gazdasági-energetikai és infrastrukturális 

területeken való szorosabb együttműködés 

• Felcserélődnek a tradicionális szerepek-Kína 

előretörése Oroszországgal szemben 

 



Szakirodalmi áttekintés-

Tőkeberuházások 
• Tőkeberuházások egyre nagyobb szerephez jutnak  

• Erőforrások országok közötti eloszlásának egyik 

legfontosabb eszköze  

• Fejlődés motorját jelenti 

• Összberuházáson belül egyelőre még 

elhanyagolható mértékű 

• Kétoldalú tőkeáramlások fejlődése perspektivikus 

terület.  

• 2006-ra Oroszország a világ egyik legnagyobb tőke 

importőr országa 



Kutatás célkitűzése 
• A kínai tőkeberuházás történelmi alakulása és 

ennek fényében jelenlegi struktúrájának, regionális 

eloszlásának és kapcsolatának elemzése az adott 

régió gazdasági fejlődésével.  

• Kutatáson célja a kínai FDI vizsgálatán keresztül az 

orosz gazdaság fejlődési tendenciáinak és 

lehetőségeinek megismerése, a működő tőke 

regionális különbségeinek figyelembe vételével 

• Elsősorban a határ menti területeken kialakult 

sajátos gazdasági kapcsolatok feltérképezése a cél. 

Az adott régió gazdasági fejlődésében betöltött 

szerepének megismerése.  

 



Kutatás felépítése 
1) A tradicionális orosz-kínai gazdasági 

kapcsolatok alakulása, s ezek politikai háttere 

2) - A rendszerátalakulás és hatása a két ország 

gazdasági kapcsolatára  

3) -  A 2008-2009-es válság hatásai  

4) - Aktuális gazdasági helyzet és a jövőre 

vonatkozó szcenáriók  

5) - Empirikus kutatás az előzőek tükrében, a 

Szovjetunió szétesése óta kialakult orosz-kínai 

határmenti tőkeberuházásokkal kapcsolatban 

 



Módszertani eszközök, 

vizsgálat alanyai 
• Nemzetközi és orosz irodalom célorientált 

feldolgozása 

• Statisztikai adatbázisok elemzése  

• Empirikus vizsgálat 

• vizsgálat alanyai elsősorban az orosz gazdaság 

versenyszférájában működő helyi vállalatok, 

illetve más székhelyű oroszországi magán, és 

állami-magán-, vagy kínai-orosz 

vegyesvállalatok helyi egységei és most még 

nem előrelátható más típusú szervezeti 

egységek.  



Adatgyűjtési módszerek 

• Általános, nemzetgazdasági szintű 

adatgyűjtéshez szükségesek a szekunder 

források: helyi statisztikai hivatalok, egyetemek, 

cégnyilvántartások, Orosz Kereskedelmi és 

Iparkamara illetve a vállalati beszámolók 

adataiból szerezett információk, archívumok, 

orosz és nemzetközi szakirodalom.  

 

• A primer kutatás során kérdőívezéssel illetve 

interjúztatással gyűjtök információkat. 

 



Várható eredmények, 

következtetések 
• Kutatásom fő hipotézise az, hogy amennyiben 

az orosz gazdaságpolitika nem tesz megfelelő 

lépéseket a gazdaság térbeli és szerkezetbeli 

diverzifikációja irányában, valamint Kínával 

kötendő stratégiai partnerség kialakítására, 

Oroszország elvesztheti kialakult világgazdasági 

pozícióját Kínával szemben 

• A kutatás várhatóan rámutat a gazdasági 

kapcsolatokban, tőkeberuházásokban rejlő 

potenciálra és ennek a gazdaságfejlődés 

előmozdításának lehetőségére. 
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