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Az amerikai biztonságpolitika alakulásával párhuzamosan egy alternatív ener-
giára épülő stratégia is erősödik a régiónkban, de Románia az energia terén 
középtávon nem tud függetlenedni Oroszországtól, ezért például a Ploie�tiben ta��tiben ta�tiben ta-
lálható orosz tulajdonú kőolaj�finomító termelése várhatóan felfut. A gazdasági 
kihívások nem akadályozzák Romániát atlantista politikája kiteljesítésében, ami-
nek nemzetpolitikai okai is vannak: moldovai térnyerése a tét. A 2016. júliusi varsói 
NATO�csúcstalálkozótól a román fél az elrettentés elvének erősödését és így a NATO 
fekete�tengeri haderejének fejlesztését várja. A Nyugat korlátozott segítőkészsége 
miatt Románia számára felértékelődött térségünk biztonsági együttműködése, így 
a Magyarországgal való partnerség is. Közös érdekünk régiónk NATO�beli együtt-
működésének kiegyensúlyozása, harmonizálása, erősítése, amely összehangolt 
energia� és kisebbségpolitikát is jelentene. Megvannak rá a képességeink, hogy 
hozzáadott értéket tudjunk felajánlani a varsói NATO�tárgyalásokon. Egyrészt a 
meglévő képességeinket – légierő, vegyi fenyegetettség és katasztrófa elhárítása, 
hírszerzés, légi deszant, stb. – fejleszthetnénk tovább közös keretben, másrészt 
együttesen építhetnénk ki az infoháborús, illetve kiberhadviselési képességeinket. 
Ez utóbbi területen Románia jelentősen előrelépett, létezik már egy amerikai–
román együttműködés is a témában, de nincsen olyan közös központ, mint a 
rigai StratCom, amely a NATO információs és kiberhadviselésének az északkeleti 
regionális parancsnoksága.

Román elváRások a naTo-csúccsal szemben

A 2016. júliusi varsói NATO-csúcstalálkozóval szemben nagyok a román biz-
tonságpolitika elvárásai. A végeredmény az atlantista tábor keleti és déli 
szárnya működésének a fokozottabb koordinálása, a tagállamok szolidari-

tásának az erősödése, a 2014-es walesi csúcstalálkozó döntéseinek a továbbvitele 
kell hogy legyen. A román vélemény szerint ma már kevés a NATO-alapszerződés 
ötödik cikkelye – a közös védelem kinyilvánítása – a tagállamok biztonságának a 
szavatolásához, ezért hatásosabb elrettentő eszközöket kell létrehozni. A fő fenye-
getések G4W (negyedik generációs hadviselés) jellegűek, amelyek – nem csupán 
katonai eszközökkel – határokon keresztül jelentkeznek. Ilyenek például a kisebb 
fegyveres konfliktusok, az információs hadviselés, azon belül a kiberháború, vala-
mint a terrorizmus és a gazdasági nyomásgyakorlás.

http://www.stratcomcoe.org/about-us
http://www.mae.ro/node/36635
http://www.mae.ro/node/36635
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a Román fél álTal a naTo-csúcson elváRT Témák

A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint az alábbiak lesznek a NATO–
csúcstalálkozó Románia által javasolt témái:

• a 2014-es készenléti akcióterv (Readiness Action Plan, RAP) megvalósításá-á-
nak a folytatása;

• a NATO képességeinek az új kihívásokhoz való adaptálása: a védelem és az 
elrettentés összhangban történő fejlesztése;

• a védelmi képességek anyagi hátterének közös biztosítása;
• a meglévő partnerségek bővítése, elsősorban a NATO–EU vonatkozásában;
• a szövetség új tagfelvételi elvének elfogadása (hiszen pl. a NATO 2015. 

decemberi, miniszteri szintű találkozóján a tagságra vonatkozó meghívót 
kapott Montenegró);

• a rakétaelhárító rendszerek fejlesztése;
• a NATO szerepének megerősítése a kibervédelem terén, illetve tágabb 

értelemben a hibrid háborús fenyegetettség esetére;
• a NATO afganisztáni szerepének a tisztázása.

Románia az atlanti szövetség tagállamainak azon táborához tartozik, amely a 
közös védelem határozottabb megerősítését szeretné elérni, egyúttal nem lát más 
együttműködési keretet, amely a NATO alternatívája lehetne. Ennek megfelelő-
en Bukarest növelte a katonai költségvetését (amely így már a GDP 2 százaléka), 
és helyet biztosít a NATO katonai kapacitásainak is a területén. Többek között 
Bukarestben kezdte meg a működését a NATO délkeleti többnemzetiségű hadosz-élkeleti többnemzetiségű hadosz-keleti többnemzetiségű hadosz-
tály-parancsnoksága, amely a tagországok regionális haderőit integrálja. A román 
biztonságpolitika prioritása a fekete-tengeri NATO-jelenlét erősítése, a 2014-es 
walesi csúcstalálkozó határozatainak megfelelően. Amerikai haderő állomásozik a 
Konstanca melletti Mihail Kogălniceanu légibázison, valamint a délnyugat-romániai 
Deveseluban lévő rakétaelhárító támaszponton is.

Az Egyesült Államok nemrég elutasította a varsói kormány azon kérését, hogy 
új katonai támaszpontokat létesítsen Lengyelországban. A döntés miatt Bukarest 
egyre jobban sürgeti a térség NATO-tagállamainak a szorosabb biztonsági együtt-
működését. A végeredmény a NATO keleti szárnyának a megnyugtató biztosítása 
kell hogy legyen, a Baltikumtól a Balkánig. E rendszer gerincét jelentik a NATO integ-ét jelentik a NATO integ- a NATO integ-
rált haderőinek már működő lengyelországi, romániai és bulgáriai parancsnokságai. 
Két multinacionális hadosztály tartozik ehhez a rendszerhez: a lengyelországi 
Siechnice, a romániai pedig Bukarest központtal. E hadosztályok feladata a térség 
rotációs alapon tartandó hadgyakorlatainak a szervezése és általában a térség 
biztonságának a tervezése, összfegyvernemi szinten. Románia hivatalosan is 
megnevezi a fő veszélyforrást, ami nem más, mint az orosz revizionista, agresszív 
regionális politika.

http://www.europalibera.org/content/article/27713922.html
http://www.europalibera.org/content/article/27713922.html
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a Román bizTonság- és eneRgiapoliTika összefüggései

Román–bolgár–ukrán biztonságpolitikai és energiaügyi együttműködés

A román és az ukrán államfő április 21-én, Bukarestben elhatározta egy, a NATO-
parancsnokság által felügyelt közös fekete-tengeri flottilla felállítását és egy 
bolgár–román–ukrán gyorsreagáló dandár létrehozását. Petro Porosenko 

ukrán elnök sürgette a két állam gázvezetékeinek az összekötését, és román 
partnereinek felajánlotta az ukrán gáztárolók használatát. A felek egyetértettek 
abban, hogy nem lehet könnyíteni az Oroszország-ellenes szankciókon, amíg „meg 
nem szűnik az orosz agresszió”. A közös határvédelem megerősítésében is meg-A közös határvédelem megerősítésében is meg- közös határvédelem megerősítésében is meg-megerősítésében is meg-
egyeztek, és a román elnök ünnepélyesen átadott egy 250.000 dollár értékű katonai 
segélyről szóló dokumentumot ukrán kollégájának.

A tárgyalásokkal egy időben az Egyesült Államok legmodernebb harci repülői, 
F22 Raptorok végeztek touch�down műveletet a Konstanca melletti amerikai ka- a Konstanca melletti amerikai ka-
tonai bázison, miután elrepültek a Krím mellett. Szintén áprilisban tárgyalt a brit és 
a román honvédelmi miniszter a varsói NATO–csúcson képviselendő közös állás-
pontokról, valamint a fekete-tengeri katonai együttműködésről (radarok, felderítés). 
A bolgár államfő is az elmúlt hónapban járt Kijevben, ahol biztonságpolitikai és 
energiaügyekről tárgyalt. A felek nyíltan a NATO fekete-tengeri erejének a növelése 
mellett álltak ki, a fő kihívásként az orosz erők krími jelenlétét nevezték meg.

A Fekete-tenger partjának összes államát felölelő BLA�KSEAFOR nevű biz-összes államát felölelő BLA�KSEAFOR nevű biz- nevű biz-
tonsági együttműködés, közös járőrözés lassan háttérbe szorul. A térségünkre 
vonatkozóan tervezett amerikai biztonsági architektúra viszont kezd alakot 
ölteni: a fekete-tengeri NATO-együttműködés mellett már működik egy lengyel–
litván–ukrán vegyes dandár. Ukrajna gázszállításra számít Romániából, aminek a 
hátterében a konstancai kikötőn keresztül érkező amerikai LNG-utánpótlás ígére-erében a konstancai kikötőn keresztül érkező amerikai LNG-utánpótlás ígére-ében a konstancai kikötőn keresztül érkező amerikai LNG-utánpótlás ígére-ben a konstancai kikötőn keresztül érkező amerikai LNG-utánpótlás ígére-
te lehet. Az amerikai biztonságpolitika alakulásával párhuzamosan egy alternatív 
energiára alapuló stratégia is erősödik régiónkban.

Orosz energiapolitika a térségünkben; román gazdaságpolitikai manőverezés

A Lukoil idén tavasszal mintegy 230 lengyelországi, lettországi és litvániai ben-
zinkútját, tavaly pedig 240 romániai töltőállomását és az ukrajnai raktárait 
adta el az osztrák AMI� Energy Management nevű cégnek. Mivel a bécsi 

cégben jelentős orosz tőke van, így a Lukoil inkább csak átfesti a cégérét. Az orosz 
energiavállalat 2014-ben a cseh, szlovák és magyar érdekeltségeitől vált meg. 
A Lukoil a működési struktúrája optimalizálásával indokolta térségbeli hálózata 
feladását. Az ukrajnai és a baltikumi érdekeltségeitől azért is vált meg, mert ott „ba-
rátságtalan, oroszellenes volt az üzleti légkör”. A jövőben a cég „nem tervez európai 
terjeszkedést, csupán lelőhelyfeltárási tevékenységet”.

http://search.proquest.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/docview/1782826992/541644CD2E354744PQ/4?accountid=31553
http://www.flux24.ro/lukoil-se-retrage-din-polonia-letonia-si-lituania/
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A Lukoil európai kereskedelmi cége, a Litasco iráni kőolajat is forgalmaz majd, míg 
a Gazprom német partnerek segítségével szervezi át a működését térségünkben. 
Az irániak a francia Total és a görög Hellenic céggel is forgalmazási partnerségben 
állnak. Az Európában megjelenő iráni olaj főleg a szaúdi importtal versenyez; hosz- Az Európában megjelenő iráni olaj főleg a szaúdi importtal versenyez; hosz-
szú távon ennek a folyamatnak lesznek biztonsági hatásai is.

A román kormányzat a Ploie�ti melletti, orosz tulajdonú kőolaj-� nomítóba szin-�ti melletti, orosz tulajdonú kőolaj-� nomítóba szin-ti melletti, orosz tulajdonú kőolaj-�nomítóba szin-
tén iráni olaj importálását tervezi – ami nem egyeztethető össze eddigi atlantista 
energiapolitikájával. A bukaresti vezetés egyre bizonytalanabbá válik az energiapoli-
tika terén az amerikai elkötelezettségében, bár ezt igyekszik elfedni. Várható, hogy a 
2016. decemberi parlamenti választások után az új kormány az orosz energiapoliti-
kához fog közelíteni – ennek fő oka a rövid távú gazdasági szükségszerűség.

éRTékelés

Az új román stratégiai gondolkodás a Krím annektálása után került előtérbe, 
és összefüggésben van a moldovai eseményekkel is. Ennek megfelelően a 
következő logikus lépés a román stratégák számára az egységes fekete-ten-z egységes fekete-ten-

geri NATO-haderő megteremtése lenne. A fekete-tengeri biztonságépítés részeként 
fogják fel a deveselui rakétaelhárító rendszert is, amely „pajzsot tart” a térség fölé, 
ellensúlyozva a fekete-tengeri orosz légi fölényt. A varsói csúcstalálkozónak az el-
rettentéssel foglalkozó témakörében szeretné tárgyalni Románia a fekete-tengeri 
kapacitásépítést. Ám erről nehéz lesz meggyőzni pl. Németországot és Franciaor-
szágot, mivel azok a kontinens fenyegetettségét elsősorban nem délkeleti irányból 
érzékelik.

A románok szerint a leendő fekete-tengeri NATO-haderőnek képesnek kell len- képesnek kell len-nek kell len-
nie az orosz flotta visszafogására, még hadgyakorlat szintjén is. Ennek bizonyára 
az is a célja, hogy a moldáv, ukrán, illetve a kaukázusi népek közvéleményére hatást 
lehessen gyakorolni. Kérdéses viszont, hogy mennyire hajlandóak a NATO vezetői a 
Balti-tengertől eltérő fejlesztésekre a délkeleti térségben, illetve hogy mit tekintenek 
harmonikus, kiegyensúlyozott működésnek a fajsúlyos tagállamok. Ehhez viszont 
tisztázni kellene az EU energiapolkájának a stratégiáját, és ezért lenne fontos Buka-és ezért lenne fontos Buka- ezért lenne fontos Buka-
restnek a NATO–EU-partnerség szorosabbra vonása.

Az egyesített fekete-tengeri NATO-flottilla és a térségbeli egységes haderő lét-
rehozása érdekében Románia várhatóan támogatni fog egy hasonló balti-tengeri 
és közép-európai kezdeményezést is. Ennek megfelelően nő az ország számá-
ra a V4-gyel – elsősorban Lengyelországgal – való együttműködés fontossága. 
Magyarország szempontjából ez fontos regionális biztonság- és katonapolitikai 
folyamat.

Megvannak rá a képességeink, hogy hozzáadott értéket tudjunk felajánlani a 
júliusban rendezendő varsói NATO-tárgyalásokon. Egyrészt a meglévő képes-
ségeinket (légierő, vegyi fenyegetettség és katasztrófa elhárítása, hírszerzés, légi 

http://www.flux24.ro/iranul-va-aduce-un-milion-de-barili-de-titei-la-rafinaria-lukoil-din-romania/
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deszant, stb.) fejleszthetjük tovább közös keretben. Másrészt együtt építhetjük ki az 
infoháborúhoz, kiberhadviseléshez szükséges kapacitásainkat. Ez utóbbi területen 
Románia jelentősen előrelépett, és már egy amerikai–román kiber-együttműködés 
is létezik, de nincsen olyan közös központ, mint a rigai Strat�om, amely a NATO 
információs és kiberhadviselésének az észak-keleti regionális parancsnoksága.

Mi várható a varsói csúcstalálkozó után?

Kérdéses, hogy a nyugat-európai partnerek felkarolják-e az elrettentési funk-
ció erősítését, illetve annak részeként a fekete-tengeri haderőépítést. Ennek 
fő oka a Minszk-2 egyezmény sikerének, az ukrajnai válság megoldásának, 

valamint a fenyegetettség irányának az eltérő felfogása. Oroszország határozott 
katonai jelenléte már nem csupán Kelet-Európában, de a Balti- és a Fekete-ten-
geren is tapasztalható. Ez utóbbi régiók biztonságának a rendezése nem várható 
energiapolitikai konszenzus nélkül. A varsói csúcson félmegoldásokra lehet számí-
tani tehát, pl. a társult tagállamok (Ukrajna, Georgia) támogatásának a növelésében. 
Bukarest realisztikusan ez utóbbi folyamatra alapoz, és be szeretné vonni Moldovát 
a kiemelten támogatandók körébe. A lengyel–román együttműködésre példa, hogy 
Varsó egy tavaszi pozsonyi NATO-értekezleten javasolta NATO-haderő Ukrajnába, 
Georgiába és Moldovába telepítését. Ezt azonban a nagy tagországok elutasították. 
Meglátásunk szerint ez a folyamat azt eredményezi, hogy Románia fokozottabban 
keresi majd a térségben az erőforrások összefogását, és nő Magyarország fontos-
sága is a bukaresti stratégák számára.

Térségünk biztonsági helyzete ugyanakkor egyre képlékenyebb, a Krím an- képlékenyebb, a Krím an-ebb, a Krím an-
nektálásával, az ukrajnai beavatkozással felborult egy status quo, lefagyott a 
NATO–Oroszország-együttműködés. A lengyel és a román biztonságpolitika az 
orosz színrelépés során keletkezett biztonsági űrt próbálja pótolni, Magyarország 
érdeke, hogy ne alakuljon ki újabb aránytalanság a térség biztonsági rendszerében, 
azaz az új építményt harmonikusan tervezzék meg. Ez azt jelenti, hogy a védelmet 
és az elrettentést ne csupán a meglévő térségbeli struktúrákra tervezzék, hanem 
hozzanak létre újakat is, valamint segítsék elő a térség energia-, infrastrukturális és 
kisebbségi ügyeinek a rendezését is. A lengyel–román álláspont a NATO-csúcsta-
lálkozón egy kisebb helyzeti előnyt fog élvezni a helyszín, Varsó miatt.

Szempont lehet a NATO és Oroszország együttműködésének az újragondolása 
is. Ezt Varsó kezdeményezheti, de a Minszk-2 értékelése előtt ennek nem nagy a 
valószínűsége. Georgia helyzete is tisztázatlan: a tagságát előkészítő Membership 
Action Plan nem sikeres. Ugyanakkor az ország helyzete sem segíti elő az orosz–
NATO-kapcsolatok rendezését. Nehéz kérdés továbbá a NATO-tag balti országok 
védelme, hiszen a veszélyeztetettségérzésüket nem tudja maradéktalanul ellensú-a veszélyeztetettségérzésüket nem tudja maradéktalanul ellensú-
lyozni a szövetség. És ez is marad a helyzet az ukrajnai válság elhúzódása miatt. 
Ukrajnában viszont a Kreml blokkolni szeretné az Egyesült Államok gazdasági 
térnyerését, ezért folytatja az aszimmetrikus hadviselést. Az USA és az EU ukraj-
nai gazdasági térnyerése garantálhatja a demokráciát is Ukrajnában, ám háborús 
környezetbe a nyugati cégek nem szívesen települnek.

http://www.stratcomcoe.org/about-us
http://www.europalibera.org/content/article/27713922.html
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A varsói csúcs tehát csupán a feladatok kisebb részét kezelheti. A legfontosabb 
konkrétum az Egyesült Államok kormányának az a döntése, hogy �,4 milliárd dollár- döntése, hogy �,4 milliárd dollár-milliárd dollár-
ral támogatja a NATO keleti szárnyán a katonai kapacitások bővítését. Az amerikai 
értékelés szerint az összegből, ha az az európaiak tehervállalásával párosul, egy 
megfelelő biztonsági rendszer hozható létre. Az Egyesült Államokat azonban foko-
zottan le fogják kötni a dél-kínai–tengeri események, a kiberhadviselés, a kínai, iráni, 
közép-keleti kihívások. Ezért is jobban előtérbe kerülhet a térség államai együttmű-
ködésének a szüksége.


