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Russia, China and a new Eurasian regional order?
Differences between the New Silk Road and the Eurasian Economic Union may prevent SinoRussian competition in Eurasia, writes Marcin Kaczmarski.
Regardless of how often pundits and politicians from Russia and China emphasise that the relationship between their
countries is the ‘best in history’, sceptics remain doubtful.
They tend to point to Central Asia, or the broader post-Soviet space, as a most plausible bone of contention. Russia is
said to be increasingly dissatisfied with China’s inroads into
its ‘traditional sphere of influence’. When Russian president
Vladimir Putin proposed to re-invigorate Eurasian integration back in 2011, analysts interpreted it as a way to prevent
the further erosion of Russia’s position in the former Soviet
republics vis-à-vis China. China’s creation of the Silk Road
Economic Belt was equally quickly read as a response to
the Russia-led Eurasian Economic Union (EEU). Although
Presidents Putin and Xi Jinping agreed to ‘synchronise’
the two initiatives in 2015, sceptics quote the lack of any
substantive progress as proof of on-going competition hidden behind the façade of the ‘strategic partnership’ rhetoric.
Does this mean that Sino-Russian rivalry in Eurasia is
unavoidable?
Even though the two projects appear to be deliberate
efforts aimed at one another, Russia and China have had
different incentives and expectations. For Moscow, the EEU
has been a means to delimit and secure Russia’s sphere of
influence. Beijing, in turn, has seen the New Silk Road as
a way to maintain open access by the world’s economy to
China’s exports and generate a new external source for their
slowing economic growth. The aims have translated into
distinct institutional settings. The EEU with its 1000-page
long treaty, governed by international law and with complex
internal decision-making procedures, raised the barrier
for potential newcomers. The New Silk Road represents the
other end of the spectrum. Its foundational principles are
vague and general, its international-legal and institutional
framework are almost non-existent. China aims to make its
project as inclusive as possible, defining it as a ‘community
of shared interests’ rather than as an entity with defined
geographical boundaries. Moreover, the Chinese goal behind the New Silk Road is to neutralise such protectionist
initiatives as the Russia-led EEU.
Paradoxically, divergent characteristics may offer
the two powers an exit and prevent competition in the

post-Soviet space. Beijing defines regional cooperation in
functional terms and seems ready to reconcile its plans
with the presence of other powers. The Eurasian Economic
Union may pose certain obstacles to Chinese exports, but at
the same time it includes the Customs Union, which facilitates transport across vast spaces of Eurasia. Emphasising
the non-confrontational and flexible nature of its project,
Beijing allows Moscow to maintain an illusion of political
leadership in the post-Soviet space. Simultaneously, China
makes powerful domestic actors in the Russian economy,
such as the Russian Railways (RZhD), relevant stakeholders
in the New Silk Road project and potential lobbyists inside
the Kremlin.
Moscow has turned out to be flexible, too. Last
year, Putin put forward a new concept, Greater Eurasia.
According to this idea, the EEU would become a core of a
broader regional cooperation network that would include
major powers, such as China and India, key organisations,
from the Shanghai Cooperation Organisation to ASEAN,
and China’s New Silk Road initiative. Thus, under the aegis
of a Greater Eurasia, the New Silk Road and the Eurasian
Economic Union would be two major pillars of the Eurasian
regional order. It seems that Russia has found a way to accept China’s pre-eminence in the region without admitting
it openly and maintaining instead a façade of equal partnership.
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Venäjä, Kiina ja Euraasian uusi alueellinen järjestys?
Uusi silkkitie -hanke ja Euraasian talousliitto voivat ehkäistä Kiinan ja Venäjän välistä kilpailua
Euraasiassa, Marcin Kaczmarski kirjoittaa.
Venäjän ja Kiinan asiantuntijat ja monet poliitikot vakuuttelevat, että maiden väliset suhteet ovat ”paremmat kuin
koskaan historiassa”. Epäilijöitä kuitenkin riittää. Venäjän
kerrotaan olevan yhä tyytymättömämpi Kiinan tunkeutumiseen sen ”perinteiselle vaikutusalueelle”. Kun Venäjän
presidentti Vladimir Putin vuonna 2011 ehdotti uutta
panostusta Euraasian integraatioon, analyytikot tulkitsivat
sen Venäjän tavaksi estää asemansa heikkeneminen entisissä neuvostotasavalloissa erityisesti suhteessa Kiinaan.
Kiinan visio silkkitien talousvyöhykkeestä tulkittiin taas
vastaukseksi Venäjän Euraasian talousliitto -hankkeeseen
(EEU). Vaikka Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping sopivat näiden kahden hankkeen ”synkronoinnista” vuonna 2015, epäilijät huomauttavat, ettei mitään konkreettista
edistystä ole tapahtunut, mikä on osoitus ”strategisen
kumppanuuden” pinnan alla käynnissä olevasta kilpailusta. Onko Kiinan ja Venäjän välinen kilpailu Euraasiassa
väistämätöntä?
Vaikka nämä kaksi hanketta vaikuttavat toisiaan
vastaan suunnatuilta, Venäjän ja Kiinan kannustimet ja
odotukset ovat olleet erilaisia. Moskovalle EEU on tapa
määritellä ja turvata Venäjän vaikutuspiirin rajat. Peking
on puolestaan nähnyt Uusi silkkitie -hankkeen Kiinan
viennin väyläksi maailmanmarkkinoille sekä keinoksi
synnyttää uusi ulkoinen talouskasvun lähde. Nämä päämäärät ovat johtaneet täysin erilaisiin institutionaalisiin
puitteisiin. Sopimus Euraasian unionista on kansainvälisen
oikeuden alainen tuhatsivuinen asiakirja. Unioniin liittyy
monimutkaisia päätöksentekomenettelyjä, mikä on nostanut kynnystä uusien jäsenten mukaantulolle. Uusi silkkitie edustaa toista ääripäätä. Sen perustamiseen liittyvät
periaatteet ovat epämääräisiä ja yleisluontoisia, eikä sillä
ole juurikaan kansainvälistä oikeudellista tai institutionaalista kehystä. Kiina pyrkii tekemään hankkeestaan mahdollisimman avoimen kaikille ja määrittelee sen ”yhteisten
intressien yhteisöksi” pikemmin kuin instituutioksi, jolla
olisi maantieteelliset rajat. Lisäksi Kiinan tavoite Uuden
silkkitien puitteissa on tehdä tehottomiksi Venäjän johtaman EEU:n kaltaiset protektionistiset hankkeet.
Paradoksaalista kyllä, hankkeiden erilaiset piirteet
saattavat estää näiden kahden suurvallan kilpailun entisen

Neuvostoliiton alueella. Peking määrittelee alueellisen
yhteistyön käytännöllisesti ja vaikuttaa olevan valmis sovittelemaan suunnitelmiaan muiden valtiomahtien kanssa.
Euraasian talousliitto voi synnyttää joitakin esteitä Kiinan
viennille, mutta samaan aikaan siihen sisältyy tulliliitto,
joka helpottaa kuljetuksia Euraasian valtavilla alueilla.
Peking korostaa hankkeensa yhteistyöhenkistä ja joustavaa
luonnetta ja sallii Moskovan näin elätellä illuusiota entisen
Neuvostoliiton alueen poliittisesta johtajuudesta. Samaan
aikaan Kiinan toiminta kasvattaa Venäjällä voimakkaita
kotimaisia toimijoita, joita ovat mm. Venäjän valtiollinen
rautatieyhtiö RZhD sekä Uusi silkkitie -hankkeen sidosryhmät. Nämä tahot saattavat toimia lobbareina Kremlissä.
Myös Moskova on osoittanut joustavuutta. Putin
esitteli viime vuonna uuden konseptin, Suur-Euraasian.
Tässä visiossa EEU:sta tulisi laajemman alueellisen yhteistyöverkoston ydin, johon sisältyisivät suurimmat valtiot,
kuten Kiina ja Intia, keskeiset organisaatiot Shanghain
yhteistyöjärjestöstä ASEAN-järjestöön sekä Kiinan Uusi
silkkitie -hanke. Uusi silkkitie ja Euraasian talousliitto
olisivat siis Suur-Euraasian alueellisen järjestyksen kaksi
tärkeää pilaria. Vaikuttaa siltä, että Venäjä on onnistunut
löytämään tavan, jolla se voi hyväksyä Kiinan ylemmyyden
alueella myöntämättä asiaa kuitenkaan suoraan. Näin se
pystyy säilyttämään tasavertaisen kumppanuuden julkisivun.
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