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Összefoglalás: Németországnak az európai integrációban betöltött vezető sze-
repe vitán felül áll. A Szövetségi Köztársaság azonban nemcsak az Európai Unió 
nyújtotta kereteken belül, de azon kívül, a világpolitikában és a világgazdaságban is 
meghatározó szereplő. A most induló elemzéssorozat azt a célt szolgálja, hogy át-
fogó képet adjon Németországnak az EU-n kívüli legrelevánsabb külkapcsolatairól, 
valamint azok egy aktuális és kardinális vetületéről. Az első elemzés a német–orosz 
kapcsolatokat, valamint az Oroszországgal szembeni szankciós politikában betöl-
tött német szerepet tekinti át.

Abstract: Germany’s leading role within the European integration is beyond any 
doubt. However, the Federal Republic is a decisive political and economic player 
not only in regards to the European Union, but globally as well. The current series 
of analyses aims to provide a comprehensive picture of Germany’s most relevant 
external relations outside the EU and their crucial and most topical aspects. In the 
first analysis, German-Russian relations and Germany’s role in the sanction regime 
against Russia will be examined.

A német–orosz kApcsolAtok politikA AlApjAi

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk a német–orosz kapcsolatok aktuális hely-
zetéről, elengedhetetlen, hogy a két ország politikai viszonyrendszerét, illetve 
annak alakulását röviden górcső alá vegyük.

A jelenlegi bilaterális fejleményekre is hatással lévő politikai impulzust az 1970-es 
évek elején a Willy Brandt nevével fémjelzett új keleti politika (Neue Ostpolitik) adta. 
A szociáldemokrata kancellár enyhülési politikája szakított az 1955-től képviselt 
hivatalos német állásponttal, a Hallstein-doktrínával. A korábbi irányelv értelmé-
ben a bonni vezetés ugyanis minden olyan ország felé a diplomáciai kapcsolatok 
megszakítását helyezte kilátásba, amely elismerte az NDK-t (a Szovjetunió ez alól 
kivételt jelentett). Jóllehet Egon Bahr – a második Brandt-kormány különleges 
ügyekért felelős minisztere és az új keleti politika főtervezője – már az 1963-ban, 
a bajorországi Tutzingben tartott beszédében megágyazott a későbbi külpolitikai 
fordulatnak, annak a gyakorlatba való átültetésére 1969-ig várni kellett.

A nyugatnémet új keleti politika lényege a „változás közeledés útján” (Wandel 
durch Annäherung) vezérgondolat volt, amely a Szovjetunióval és a keleti blokk álla-
maival való kapcsolatok normalizálására, a gazdasági és kulturális cserefolyamatok 
beindítására irányuló törekvést jelentette. Az egyik legnagyobb eredménye a hel-
sinki folyamat elősegítése, illetve a folyamat eredményeképp született záróokmány 
elfogadása volt. A dokumentum intézményesített keretekben (az EBEÉ, később az 
azt felváltó EBESZ révén) kötelezte az aláíró államokat („Vancouvertől Vlagyivosz-
tokig”), hogy biztosítsák az alapvető emberi jogokat, a kölcsönös biztonság és a 
szuverenitás tiszteletben tartását, valamint az együttműködést a humanitárius és a 
környezetvédelmi területeken.

http://www.bpb.de/izpb/10344/entspannung-und-neue-ostpolitik-1969-1975?p=all
http://www.bpb.de/apuz/29088/die-hallstein-doktrin-ein-souveraener-fehlgriff?p=all
http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0091_bah&l=de
http://www.osce.org/who/87
http://www.osce.org/who/87
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A Brandt által kitűzött külpolitikai irány esszenciája az őt követő kancellárok idején 
– Helmut Schmidt és Helmut Kohl alatt – elemi szinten nem változott, bár számos 
nemzetközi politikai fejlemény erősen rányomta a bélyegét a (nyugat)német–szov-
jet viszonyra. Német részről ez a NATO kettős határozatának a támogatását, míg a 
szovjetek oldaláról a német egység megteremtését, valamint az azzal járó európai 
hatalmi átrendeződést jelentette. A nyugatnémet vezetés az egységfolyamat kiala-
kításánál végig törekedett arra, hogy az a szovjetek bevonásával és jóváhagyásával 
történjen. Ezt célozta az 1990-es ún. „Kettő plusz négy” szerződés is, amely helyre-
állította a már egységes Németország külső és belső szuverenitását.

A német–orosz kapcsolatok alakulása az elmúlt 20 évben

Gerhard Schröder 1998-as, illetve Vlagyimir Putyin 2000-es hatalomra kerü-
lését követően a vezetésük alatt álló országok kapcsolataiban alapvetően 
pozitív változás állt be. Ez főként a hivatalos német Oroszország-politika 

újradefiniálásának volt köszönhető. Az Ostpolitik „változás közeledés útján” vezér-
elvét új tartalommal töltötték meg: a kereskedelmi kapcsolatok intenzívebbé tételén 
keresztül remélték a bilaterális viszonyok általános javulását – ez lett a „változás ke-
reskedelem útján” (Wandel durch Handel). A brandti értelemben vett keleti politikával 
szemben a kereskedelemre már nem olyan elsődleges befolyásoló tényezőként te-
kintettek Berlinben, amelynek segítségével a különböző politikai területeken – így 
a biztonságpolitikában vagy az emberi jogok terén – változás remélhető Moszkva 
hozzáállásában. A schröderi Ostpolitik értelmében a kereskedelem önmagáért volt 
fontos.

Az a tény pedig, hogy a kereskedelem fokozása nagyobb jóléthez, a középosz-
tály kiszélesedéséhez, végső soron a demokrácia megerősítéséhez vezet, nemcsak 
az érdekek (több üzlet), de az elvek (több demokrácia) szempontjából is hasznos 
volt. Mindez a számok nyelvén azt jelentette, hogy Gerhard Schröder vezetése alatt 
(1998–2005) a német–orosz külkereskedelem több mint a két és félszeresére nőtt 
(1. ábra). A gazdasági együttműködés „zászlóshajója” kétségkívül az Oroszorszá-
got és Németországot közvetlenül összekötő, 1.224 km hosszú földgázvezeték, az 
Északi Áramlat volt. A 7,4 milliárd euróba került projekt alapmegállapodását a 2005. 
szeptember 8-án (néhány nappal a parlamenti választások előtt) tartott német–
orosz kormánykonzultáció keretében írták alá a Gazprom, az E.ON Ruhrgas és a 
Wintershall képviselői, Gerhard Schröder és Vlagyimir Putyin jelenlétében. Az első 
csővezeték átadása 2011-ben, a másodiké 2012-ben történt; a két gázvezeték teljes 
kapacitása éves szinten 55 milliárd köbméter.

https://www.nato.int/docu/update/70-79/1979e.htm
http://www.bpb.de/nachschlagen/gesetze/zwei-plus-vier-vertrag/
http://foreignpolicy.com/2016/07/07/germany-is-rekindling-its-bromance-with-russia/
http://foreignpolicy.com/2016/07/07/germany-is-rekindling-its-bromance-with-russia/
https://www.nord-stream.com/de/presse-info/pressemitteilungen/projektkosten-fuer-nord-stream-pipeline-betragen-weiterhin-74-milliarden-euro-367/
https://books.google.hu/books?id=gMvpBQAAQBAJ&pg=PA291&lpg=PA291&dq=2005+8+september+deutsch-russische+regierungskonsultation&source=bl&ots=yBWgx9FWb1&sig=WICVs0vgkje-DxnwvIGfYkHaTys&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjw7OyhsM_XAhXLHxoKHX-nApgQ6AEIODAB#v=onepage&q=2005 8 september deutsch-russische regierungskonsultation&f=false
https://books.google.hu/books?id=gMvpBQAAQBAJ&pg=PA291&lpg=PA291&dq=2005+8+september+deutsch-russische+regierungskonsultation&source=bl&ots=yBWgx9FWb1&sig=WICVs0vgkje-DxnwvIGfYkHaTys&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjw7OyhsM_XAhXLHxoKHX-nApgQ6AEIODAB#v=onepage&q=2005 8 september deutsch-russische regierungskonsultation&f=false
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1. táblázat
Németország és Oroszország objektív adatainak összehasonlítása

Németország Oroszország
Terület 357.022 km2 17.098.242 km2

Népesség (2017) 80.594.017 fő 142.257.519 fő
GDP (összes/nominális; 2016) 3.479 milliárd USD 1.283 milliárd USD
GDP (egy főre jutó/PPP; 2016) 48.400 USD/fő 26.900 USD/fő
Munkanélküliségi ráta (2016) 4,2% 5,5%
Gini-index (2015) 27 41,2
HDI-index (2015) 0,926 0,804
Államadósság
(GDP-hez mérten; %; 2016) 69% 13,7%

Külkereskedelmi mérleg (2016) + 300 milliárd USD + 90,3 milliárd USD

A gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok mellett a kétezres évek elejére a politi-
kai szálak is erősödni kezdtek a két ország között. Ennek keretét a 2000-es berlini 
német–orosz csúcson elfogadott stratégiai partnerség adta, amely egy új kezdetet 
jelöl a két ország viszonyában. (Uniós szinten már ezt megelőzően, 1999-ben si-
került tisztázni az EU és az Oroszországi Föderáció viszonyát, melyhez az „Európai 
Unió közös stratégiája Oroszország irányában” [Common Strategy of the European 
Union on Russia] szolgált iránytűként.)

Konkrét példaként lehet felhozni az 1999-ben kezdeményezett német–orosz 
kormányközi konzultációt, amely éves szinten biztosít keretet a két ország közötti 
miniszteri találkozóra. De itt említhető meg a 2001-ben elkezdett Pétervári Dialógus, 
amelynek kitűzött célja, hogy fórumot biztosítson a civil társadalmi kapcsolatok 
erősítésére, illetve Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a Bundestagban németül tartott 
2001-es beszéde is. (A hadnagyi rangban lévő Putyin 1985 és 1990 között Drezdá-
ban szolgált, a KGB ügynökeként.) A politikai kapcsolatok javulásához a két ország 
vezetőjének – Gerhard Schrödernek és az általa „kifogástalan demokratának” tar-
tott Vlagyimir Putyinnak – a személyes jó viszonya is hozzájárult.

Angela Merkel 2005-ös hatalomra kerülésével a német külpolitika fókusza az 
euroatlanti térségre irányult, ami egyet jelentett a német–orosz kapcsolatok vi-
szonylagos elhidegülésével. A kifejezetten barátinak tekinthető schröderi éveket 
követően a merkeli Oroszország-politika alapvetően a pragmatizmusra épített, 
amely a brandti Ostpolitikból már ismert közeledéspolitikából fakadt. A kancellár 
felismerte, hogy mivel Oroszország kulcsszereplő Európa biztonsága és békéje, a 
kontinens energiaellátása, valamint a regionális konfliktusok és kihívások megol-
dása szempontjából, az Európai Unió (és azon belül Németország) nem engedheti 
meg magának, hogy ne törekedjen a vele fenntartandó normalizált viszonyra.

A bilaterális kapcsolatok szorosabbá fűzésére tett kísérlet volt a 2008-as 
Pétervári Dialóguson elfogadott „modernizációs partnerség” program, amely a két 
ország civiltársadalma közötti együttműködés „jövőorientált, dinamikus fejlődését” 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/index.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/fachpublikationen/Strategic_Partners_ks.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/november/tradoc_114137.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/november/tradoc_114137.pdf
https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/putin/putin/196934
https://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article106930893/Schroeder-Putin-ist-lupenreiner-Demokrat.html
http://www.petersburger-dialog.de/modernisierungspartnerschaft
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volt hivatott elősegíteni, elsősorban az egészségügy, a jogállamiság és a logisztika, 
valamint a nyersanyagkinyerés és -használat hatékonyságának a javítása terén. 
A program sikerességéről német részről megoszlanak a vélemények. (A vezető né-
met külpolitikai kutatóintézet, a Stiftung Wissenschaft und Politik [SWP] a 2011-ben 
készült elemzésében az orosz belpolitikai reformkészültség hiányával magyarázta 
a sikeres modernizálás lehetetlenségét.) Annyi bizonyos, hogy a két fél a kifejezés 
alatt eltérő dolgot ért: míg orosz részről az egy technokrata, gazdaságra fókuszáló, 
autokrata (top-down) stílusú modernizálást jelent, addig német oldalról a technoló-
giaexporton túl a társadalmi változásokat is magában foglalja.

Ami a vezetők közötti személyes kapcsolatot illeti, a témával foglalkozó szakiro-
dalomban konszenzus övezi azt az állítást, hogy a német kancellár jobban együtt 
tudott működni a közgazdász-reformistának tartott Dmitrij Medvegyevvel, mint a 
Kreml erős emberével, Vlagyimir Putyinnal.

Az oroszországgAl szembeni szAnkciós politikA

Az Oroszországgal szemben folytatott szankciós politika elemzése felé ka-
nyarodva érdemes megfigyelni a német külpolitika keleti dimenziójában az 
elmúlt 8-10 év során bekövetkezett általános trendfordulatot. Emlékezetes, 

hogy az EU keleti partnerségi programjának a körvonalazódása idején Frank-Walter 
Steinmeier külügyminiszter elutasította lengyel kollégája, Radosław Sikorski kez-
deményezését, mert az utóbbi nem vonta be az oroszokat a folyamatba. Az ügyet 
végül a svéd külügyminiszter, Carl Bildt karolta fel, ezért tudott végül startolni az uni-
ós együttműködési projekt 2008 májusában. (A megállapodást 2009. május 7-én, 
Prágában írták alá.). A 2009. áprilisi bukaresti NATO-csúcson a németek Grúzia és 
Ukrajna társulása ellen szavaztak, mivel esetleges orosz válaszlépésektől tartottak.

A németek Oroszország-, illetve teljes keleti politikája a 2010-es évekre alapvető 
változáson ment keresztül. Ennek kiváltó oka elsődlegesen a 2008-as orosz–grúz 
háború, a 2013 novemberében kezdődött kijevi tüntetéssorozat (Euromaidan), majd 
az azt követő, 2014-es kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus, illetve a Krím félsziget 
orosz annektálása volt. Berlin – a megnövekedett kihívásoknak, illetve a partnerek 
által támasztott elvárásoknak megfelelően – képes volt arra, hogy az önkorlátozásra 
alapuló politikai kultúráját félretéve, 1945 óta először geopolitikai vezetőképességet 
mutasson fel. Mindez tetten érhető a német külügyminiszternek (francia és lengyel 
kollégájával együttesen) az ukrán válság idején vállalt közvetítői, Angela Merkelnek 
az Oroszország ellen hozott uniós szankciók meghozatalában játszott vezetői sze-
repében, majd a két minszki jegyzőkönyv tető alá hozásában. Nem utolsósorban 
pedig abban, hogy Berlin a 2016-os varsói NATO-csúcson vállalta, hogy a szövet-
ség keleti szárnyában (Lengyelország és a három balti NATO-tagállam) megerősíti 
a katonai jelenlétét („állandó rotációs jelenlét”), és a litvániai többnemzetiségű zász-
lóaljharccsoportot német egységek fogják vezetni.

https://www.swp-berlin.org/kurz-gesagt/die-deutsch-russische-modernisierungspartnerschaft-skepsis-angebracht/
http://kki.hu/assets/upload/04_KKI-Studies_USA_Gruber-Vaszari_20160524.pdf
http://kki.hu/assets/upload/04_KKI-Studies_USA_Gruber-Vaszari_20160524.pdf
https://dgap.org/de/article/getFullPDF/17916
https://dgap.org/de/article/getFullPDF/17916
http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/69728/nato-gipfel-03-04-2008
https://www.foreignaffairs.com/articles/eastern-europe-caucasus/germany-s-real-role-ukraine-crisis
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Infodienst/2016/07/2016-07-11-nato-gipfel/2016-07-11-nato-gipfel-warschau.html
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A következőkben az Európai Unió és Oroszország kölcsönös szankciós rezsim-
jét, a szankcióknak a gazdaságra gyakorolt hatását, a releváns német belpolitikai 
vonatkozásokat, végül pedig a szankciók kapcsán felmerült kritikus pontokat mu-
tatom be.

Az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és számos más ország (így pl. 
Kanada, Japán és Svájc) 2014 márciusa óta összesen három ízben vezetett be kü-
lönböző korlátozó intézkedéseket az Oroszországi Föderációval szemben, válaszul 
a Krím félsziget annektálására és Ukrajna destabilizálására. Az uniós szankciók az 
alábbi területekre terjednek ki:

• Diplomáciai szankciók: a 2014-es uniós–orosz csúcstalálkozó lemondása, a 
G8-akból Oroszország kizárása, illetve a nemzetközi szervezetekhez (OECD, 
NAÜ) való csatlakozásra irányuló orosz törekvések támogatásának a meg-
vonása.

• Célzott korlátozó intézkedések: az Ukrajna területi integritása, szuverenitá-
sa és függetlensége megsértésében részt vettek közül 149 személy és 38 
szervezet vagyonának a befagyasztása és utazási tilalommal való sújtása, 
valamint az ukrán állami vagyon hűtlen kezeléséért felelős személyek va-
gyonának a befagyasztása.

• A Krímmel és Szevasztopollal szembeni gazdasági szankciók: az onnan ér-
kező termékek behozatalának tilalma, bizonyos gazdasági ágazatokat és 
infrastrukturális projekteket érintő kereskedelmi és beruházási korlátozások, 
turisztikai szolgáltatások nyújtásának, illetve egyes termékek és technológi-
ák exportjának a tilalma.

• Oroszországgal szembeni gazdasági szankciók: bizonyos bankjainak az el-
sődleges és másodlagos uniós tőkepiaci forráshoz jutásának a korlátozása, 
fegyverkiviteli és-behozatali tilalom (beleértve a kettős felhasználású ter-
mékeket is), továbbá a kőolaj-kitermelés és -feltárás céljára felhasználható 
technológiákhoz való hozzáférés korlátozása.

• A gazdasági együttműködést érintő szankciók: az Európai Beruházási Bank 
és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank oroszországi projektjeihez 
szükséges szerződések aláírásának, illetve számos kétoldalú és regionális 
együttműködési programnak a felfüggesztése.

Az Európai Unió a diplomáciai, illetve a célzott személyek elleni szankcióit 2014 
márciusában hozta meg, s azok a legutóbbi meghosszabbítást követően 2018 
márciusáig maradnak hatályban. Az Oroszországgal szembeni gazdasági korláto-
zásokat 2014 júliusában és szeptemberében fogadták el, s a jelenlegi állás szerint 
2018. július 31-ig lesznek érvényben. A Krímmel és Szevasztopollal szembeni 
szankciókat 2018. június 23-ig hosszabbította meg az Európai Tanács.

A nyugati szankciókra adott válaszul Oroszország 2014 márciusában amerikai 
és kanadai személyek ellen beutazási tilalmat, majd augusztusban a nyugati élel-
miszerekre vonatkozó egyéves átfogó beviteli tilalmat rendelt el; ez utóbbit 2018. 
december 31-ig meghosszabbították.

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-eu-will-wirtschaftssanktionen-verlaengern-a-1183424.html
http://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/russia-extends-embargo-on-eu-food-products/
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Érdemes megfigyelni, hogyan vált a német diplomácia az orosz szankciós 
politika kapcsán a nyugati stratégiai döntéshozatal kulcsszereplőjévé. Az Obama-
adminisztráció, amely más válsággócok (szíriai polgárháború) kezelésével és a 
saját külpolitikája újrakalibrálásával (csendes-óceáni térség felé való közeledés) 
volt elfoglalva, nem ellenezte Berlinnek az ukrajnai válság kezelésében tapasztalt 
nagyfokú szerepvállalását. A német külpolitika e téren alapvetően két célkitűzést kö-
vetett: egyrészt az amerikaiak támogatásának a megnyerése és annak fenntartása, 
másrészt a közös európai fellépés folyamatos biztosítása („mindenki a fedélzeten 
legyen”).

Az ukrajnai válság és az Oroszország ellen hozott szankciós intézkedések 
során tanúsított német magatartás sokakat meglepett. Egyrészt a német külpo-
litikai doktrínához tartozó önkorlátozás és önmegtartóztatás kultúrájába nem illett 
bele a vezetői szerep, másrészt az Oroszországhoz fűződő nagyfokú és össze-
tett gazdasági, kereskedelmi és energetikai kapcsolatainak a megbolygatása nem 
volt összeegyeztethető a hosszú távú kereskedelmi érdekeket szem előtt tartó 
Németország képével. Tekintettel arra, hogy az EU és Oroszország közötti külkeres-
kedelemből – amely a csúcsévnek számító 2012-ben elérte a 338,6 milliárd eurós 
forgalmat – a németeké egyedül az összforgalom közel negyedét tette ki (80,6 milli-
árd euró), a német iparnak alapvető érdeke lett volna az ukrajnai válságot megelőző 
status quo fenntartása az orosz külkereskedelmi viszonylatban.

A német diplomácia az ukrajnai tűzszüneti megállapodást célzó vállalkozások-
ban szintén felvállalta a vezető szerepét, bár azok összességében inkább kevesebb, 
mint több sikerrel jártak. Miután az EBESZ égisze alatt összehozott Minszk-1-ben 
deklarált tűzszüneti egyezmény gyakorlatilag az aláírást követő néhány napon belül 
semmissé vált (az ukrán és az oroszbarát szakadár csapatok közötti harcok folyta-
tódtak), az európai diplomácia aktívabb üzemmódba kapcsolt. A Franciaországot, 
Németországot, Oroszországot és Ukrajnát tömörítő „normandiai formátum” ve-
zetői hosszas tárgyalásokat követően végül 2015. február 11-én állapodtak meg a 
Minszk-2 feltételeiről, amely egyebek mellett a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő 
felek közti tűzszünetet, egy nehézfegyverektől mentes ütközőzóna kialakítását, va-
lamint fogolycserét írt elő. Az egyezmény betartását EBESZ-megfigyelőknek kell 
ellenőrizniük. (A Minszk-2-ről Póti László KKI-elemzésében lehet részletesebb be-
mutatást találni.)

Angela Merkel német kancellár és François Hollande francia köztársasági elnök 
komoly politikai tőkét fektetett a Minszk-2-be, így annak betartatása továbbra is 
fontos cél a két ország számára. Mi több, annak az orosz részről való teljes mértékű 
betartásához kötötték az uniós gazdasági szankciós csomag feloldását – jelentette 
ki Merkel és az új francia államfő, Emmanuel Macron az uniós állam- és kormány-
fők júniusi csúcstalálkozóján.

Itt egy pillanatra meg kell állnunk, hogy visszaemlékezzünk az Egon Bahr ál-
tal megtervezett új keleti politika vezérgondolatára. A „változás közeledés útján” 
alapelvéből fakadóan német részről meg kell jelölni azt a területet, ahol áttörést 
kívánnak elérni (Minszk-2), illetve meg kell nevezni azokat az előnyöket, amelyekkel 

https://www.foreignaffairs.com/articles/eastern-europe-caucasus/germany-s-real-role-ukraine-crisis
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113440.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113440.pdf
https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/09/economist-explains-7
http://www.tagesspiegel.de/politik/abkommen-minsk-ii-13-punkte-fuer-den-frieden/11366782.html
http://kki.hu/assets/upload/05_KKI-elemzes_UKR_Poti_20170214.pdf
http://www.dw.com/de/merkel-und-macron-f%C3%BCr-russland-sanktionen/a-39351339
http://www.dw.com/de/merkel-und-macron-f%C3%BCr-russland-sanktionen/a-39351339
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a másik fél részéről tapasztalható együttműködés társulhat (gazdasági szankciók 
visszavonása). A „változás közeledés útján” jelen esetben annyival több egy egy-
szerű „répa–bot” (vagy német analógiában a „kalács–ostor”, azaz a jutalmazás és 
büntetés) eseténél, hogy az egyszeri viselkedéskorrekciónak és az abból származó 
előnyöknek olyan tovagyűrűző hatásai lennének, amelyek hosszú távon az Európai 
Unió szomszédságában található államok biztonsági helyzetének a javulásához ve-
zetnének.

A német–francia politikai stratégia „sikeréről” árulkodik, hogy a Minszk-2 alá-
írása óta sem fejeződtek be a harci cselekmények Kelet-Ukrajnában, s a békés 
rendezéstől továbbra is igen távol vagyunk.

A szankcióknak a gazdaságra gyakorolt hatása

A kölcsönös szankcióknak a gazdaságra vonatkozó összhatását igen nehéz 
megbecsülni, pontos értéket gyakorlatilag lehetetlen megnevezni. Mindez 
főként a kőolaj világpiaci árának drámai mértékű csökkenésének a következ-

ménye: 2014 márciusában – tehát az uniós szankciós csomag bevezetésekor – a 
kőolaj hordónkénti világpiaci ára 106 amerikai dollár volt, majd 2016 januárjában 
29,60 dolláros negatív csúcsot ért el. (2017. december elején a kőolajat hordónként 
57,70 dolláron jegyezték a világpiacon.)

Mindent egybevetve, a gazdasági szankciók következtében Oroszország vesz-
tesége 2014-ben és 2015-ben éves szinten valahol 25 és 40 milliárd amerikai dollár 
körül mozgott – áll a Német Gazdaság Keleti Bizottságának (Ost-Ausschuss der 
Deutschen Wirtschaft) jelentésében. Ugyanez a jelentés az Európai Parlament 
számításaira hivatkozva azt írja, az említett két évben az Európai Unió tagállamai 
összesen 90 milliárd eurós veszteséget könyveltek el. Azaz Oroszország és az EU 
vesztesége a két év alatt együttesen kb. 165 milliárd euró volt. Annyi bizonyos, hogy 
az Európai Unió és Oroszország közötti kereskedelem 2013 és 2016 között fokoza-
tosan 40 százalékkal esett vissza: 326,4 milliárdról 191,2 milliárd euróra.

A német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Statistisches Bundesamt) adatai 
szerint a német–orosz külkereskedelem az összeurópai aránnyal megegyezően, 
40 százalékkal esett vissza az adott időszakban, azaz 77 milliárdról 48 milliárd 
euróra. A bilaterális kereskedelem visszaesése – ahogy arról korábban már volt 
szó – nemcsak a kölcsönönös szankcióknak következménye volt, hanem komoly 
mértékben hozzájárult a kőolaj világpiaci árának a csökkenése, valamint a rubel 
gyengülése is.

E veszteségek mellett sok olyan járulékos kárt is okoztak a szankciók, melyeket 
nehéz számszerűsíteni. Ezek közé tartozik az értékpapírok árfolyamának zuhanása, 
a bürokratikus akadályok megnövekedése következtében visszaeső kereskede-
lem (ami kiváltképp a német gépipari termékeket érintette), számos közös projekt 
leállítása, a politikai jellegű turista- vagy üzleti utak elmaradása. Végül, de nem 
utolsósorban a szankciók hatására bekövetkezett imázsvesztés olyan ágazatokra 
is kihatással volt, amelyeknek semmi közük sem volt a Kelet-Ukrajnában zajló fegy-
veres konfliktushoz.

http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart
http://www.ost-ausschuss.de/sites/default/files/pm_pdf/OA-Positionspapier-Wirtschaftssanktionen_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569020/EPRS_BRI(2015)569020_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569020/EPRS_BRI(2015)569020_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113440.pdf
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1.ábra
A német–orosz külkereskedelem volumene (2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 

2007–2010, 2001–2005, 1997–2000), milliárd euróban
(A Szövetségi Statisztikai Hivatal külkereskedelmi adatainak összesítése nyomán, 

saját szerkesztés)

  
* Az adatok német márkában (DM) szerepelnek a hivatalos statisztikákban, azokat a Szövetségi 

Pénzügyminisztérium által használt hivatalos árfolyam alapján váltottam át euróra.

Németország főként autó- és gépipari termékeket, vegyipari és elektronikai 
cikkeket, valamint gyógyszereket exportál Oroszországba, míg onnan az energia-
hordozók és nyersanyagok képezik a fő beviteli cikkeket. Az orosz fél számára Kína 
után Németország a második legfontosabb kereskedelmi partner, míg Oroszország 
a németek ilyen jellegű ranglistájának mindössze a tizenharmadik helyén áll, olyan 
országok után, mint Csehország vagy Ausztria, amelyeknek a lakossága kevesebb 
mint az egytizede Oroszországénak. (Magyarországnak szinte azonos a külkeres-
kedelmi volumene Németországgal, mint Oroszországnak, azaz 47-48 milliárd euró 
körüli.)

Mivel a kölcsönös szankciók következtében számos bürokratikus akadály hárult 
az árukereskedelem elé, a német cégek egy másik utat választottak, hogy fenn-
maradjon a gazdasági-kereskedelmi tevékenység a két ország között. A német 
közép- és nagyvállalkozások 2015-től jelentősen megnövelték az Oroszországba 
irányuló közvetlen befektetéseik mértékét, ami azt a célt szolgálta, hogy ott, hely-
ben hozzanak létre termékeket, amelyekkel aztán kereskedelmi tevékenységet 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Aussenhandel/Tabellen/RangfolgeHandelspartner.pdf?__blob=publicationFile
http://adamska.pl/blog/wp-content/uploads/RangfolgeHandelspartnerDeutschlands2015.pdf
http://instatis.de/archiv/destatis/handelspartner2014.pdf
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/Aussenhandel2013_42014.pdf?__blob=publicationFile
http://export.government.bg/ianmsp/docs/germany-chp-economy/2013/07/31/rangfolgehandelspartner.pdf
http://www.kooperation-international.de/uploads/media/RangfolgeHandelspartner.pdf
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/Aussenhandel2010_42011.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/Aussenhandel2005_52006.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/AussenhandelLaender2000_42001.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Europa/uebersicht-euro-umrechnung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.auwi-bayern.de/Europa/Russland/export-import-statistik.html
http://www.knauf-honorarkonsulat.de/www/de/02_wirtschaftspartner_russland/wirtschaftspartner_russland/wirtschaftsparnter_russland_1.php
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Aussenhandel/Tabellen/RangfolgeHandelspartner.pdf?__blob=publicationFile
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folytathatnak. A német központi bank (Deutsche Bundesbank) statisztikái sze-
rint a német cégeknek 2015-ben 1,78 milliárd eurónyi közvetlen beruházásuk volt 
Oroszországban. Ez a szám a Német–Orosz Külkereskedelmi Kamara (Deutsch–
Russische Außenhandelskammer) adatai szerint egy évvel később már 1,95 milliárd 
euróra emelkedett. A német cégek a helyi termelés révén nemcsak a kölcsönös 
szankciókat kerülik meg, de részt vehetnek az orosz állami tendereken is, és még 
adókedvezményt is kaphatnak. A befektetői klímához pedig a rubel gyenge árfolya-
ma szintén pozitívan járul hozzá.

A német külügyminisztérium információi szerint a szankciók, valamint az orosz 
gazdasági recesszió következtében körülbelül 800 német cég hagyta ott az orosz 
piacot, de még így is körülbelül 5200 folytat jelenleg aktív üzleti tevékenységet az 
országban. A Forbes magazin felmérése szerint Oroszországban az 50 legna-
gyobb külföldi tulajdonban lévő cégből idén 11 német volt, s azok a külföldi cégek 
közül kimagaslóan a legnagyobb, 17,5 milliárd eurónyi profitot generáltak az orosz 
gazdaságnak.

A 2014–2016-os recessziós időszaknak idén vége szakad – állítja a Rossztat, 
az orosz állami statisztikai ügynökség. A kölcsönös szankciós politika ellenére az 
orosz gazdaság az év végéig 1,8 százalékkal fog növekedni, ami főként a hitelből 
támogatott belső kereslet emelkedésének köszönhető – szerepel a Bloomberg 
elemzésében. Az orosz gazdasági növekedésnek természetesen a német gazda-
sági szereplők is örülnek: Michael Harms, a Német Gazdaság Keleti Bizottságának 
ügyvezetője az RT-nek adott interjújában elmondta, a német gazdaság optimistán 
tekint Oroszországra.

Energiagazdaság

Az Európai Unió tagállamai összességében kevesebb energiát importálnak 
Oroszországból, és kevesebbet is fizetnek érte, mint korábban. Ennek a fő 
oka a kínálat általános növekedése, valamint a kisebb fogyasztás. Az Euró-

pai Bizottság jelentése szerint a tagállamok 2015-ben 261 milliárd euró értékben 
importáltak fosszilis tüzelőanyagot (kőolajat, földgázt, szenet), ami 27 százalékos 
csökkenést jelent 2014-hez képest. A csökkenő importtendenciák ellenére, az EU 
legnagyobb energiaimportőre továbbra is Oroszország: az Eurostat statisztikái 
szerint 2015-ben a szilárd tüzelőanyag (fekete-, barnaszén, koksz, lignit stb.) 25,8 
százaléka, a kőolaj 27,7, a földgáznak pedig 29,4 százaléka érkezett onnét.

Németországban hasonlóak a tendenciák, annyi különbséggel, hogy ott na-
gyobb az orosz import aránya a teljes energiamixben, illetve összességében is 
növekvő tendenciát mutat az orosz energiabehozatal. A német energiafelhasz-
nálásról statisztikákat közlő Energiamérleg Munkacsoport (Arbeitsgemeinschaft 
Energiebilanzen e.V., AGEB) adatai szerint az ország 2016-ban 91,1 millió tonna 
kőolajat importált, melynek közel 40 százaléka Oroszországból érkezett. Az orosz 
kőolaj importjának az aránya 2015-höz képest 10,7 százalékkal növekedett. Mivel 
a német földgázfogyasztás 93 százalékát külföldi forrásból fedezik, az ország az 

https://www.welt.de/wirtschaft/article156562067/Deutsche-Firmen-setzen-auf-Fabriken-direkt-in-Russland.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article156562067/Deutsche-Firmen-setzen-auf-Fabriken-direkt-in-Russland.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/russland-investitionen-deutscher-firmen-ziehen-trotz-sanktionen-an-a-1135068.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/russischefoederation-node/-/201538
http://www.forbes.ru/rating/350867-50-krupneyshih-inostrannyh-kompaniy-v-rossii-2017#all_rating
https://ostexperte.de/forbes-deutsche-unternehmen
https://www.reuters.com/article/us-russia-gdp-preliminary/russias-economic-recovery-slows-gdp-up-1-8-percent-year-on-year-in-third-quarter-idUSKBN1DD1SO
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-11-14/russia-s-economy-is-growing-with-borrowed-money
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-11-14/russia-s-economy-is-growing-with-borrowed-money
https://deutsch.rt.com/inland/49875-deutsche-wirtschaft-blickt-optimistisch-nach-russland/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/HU/COM-2016-769-F1-HU-MAIN.PDFhttp:/ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/HU/COM-2016-769-F1-HU-MAIN.PDF
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8435375/KS-DK-17-001-EN-N.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8435375/KS-DK-17-001-EN-N.pdf
file:///C:\Users\Tomi\Downloads\ageb_jahresbericht2016_20170301_interaktiv_dt.pdf
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importnak igen kitett. Tavaly a Németországba földgázt importáló országok közül 
az első helyen Oroszország szerepelt (40 százalék), majd Hollandia (29 százalék) és 
Norvégia (21 százalék) következett. A szilárd tüzelőanyagok importja terén szintén 
Oroszország áll az első helyen, amely az össznémet felhasználás 32,2 százalékát 
biztosítja; a második az Egyesült Államok, 17 százalékkal.

2.ábra
Az EU elsődleges energiahordozó-importja, származási ország szerint (2015)

A szankciók német belpolitikai vonzatai

Az Oroszországgal szembeni szankciók melletti német egységes kiállást és tá-
mogatást alapvetően két belső „tényező” gátolta: Merkelék koalíciós partnere, 
az SPD, valamint a német gazdasági érdekképviseletek.

Egykori és még aktív szociáldemokrata csúcspolitikusok a nyilatkozataikban 
rendszeresen kritizálták az Oroszországgal szembeni szankciós politikát. Helmut 
Schmidt volt kancellár 2014-ben „ostoba eszköznek” nevezte a szankciókat, amely 
szerinte amellett, hogy kétélű fegyver, csak Oroszország izolációjához járul hozzá, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Main_origin_of_primary_energy_imports,_EU-28,_2005-2015_(%25_of_extra_EU-28_imports)_YB17.png
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/russland-reaktion-helmut-schmidt-nennt-sanktionen-dummes-zeug/9669636.html
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de az ukrajnai helyzet békés megoldásához nem. A szintén korábbi szociáldemok-
rata kancellár, Gerhard Schröder gyakorlatilag minden lehetőséget megragad, hogy 
kritikáját és nemtetszését fejezze ki a szankciós rezsimmel szemben. Ugyanakkor 
érdemes hozzátenni, hogy ő nem éppen a pártatlan közvetítő szerepében cselek-
szik: az orosz–német gázvezeték működtetésére létrehozott projektcég, a North 
Stream AG felügyelőbizottsági elnöki tisztségét követően 2011-ben a Gazprom igaz-
gatótanácsába is bekerült, 2016 óta az Északi Áramlat 2 igazgatótanácsának, 2017 
szeptemberétől pedig az orosz olajipari cég, a Rosznyefty felügyelőbizottságának 
az elnöke is. (Nem mellékes információ, hogy ez az óriásvállalat 2014 őszétől az 
EU szankciós listáján szerepel a kelet-ukrajnai térség orosz destabilizációja miatt.) 
Mivel Schröder az orosz energiaiparban lényegében álláshalmozóvá vált, talán nem 
meglepő, hogy az egykori kancellár a szankciók fokozatos leépítése mellett érvel. 
Mint mondja, Oroszország minden egyes lépését, amely a Minszk-2-ben foglaltak 
megvalósításának irányába mutat, a „Nyugatnak” értékelnie és jutalmaznia kellene.

Ha nem is akkora elánnal, mint a legutóbbi SPD-s kancellár, de a szankciók lazí-
tása kapcsán hasonló álláspontot képvisel Sigmar Gabriel is. Nem sokkal a 2017-es 
parlamenti választások előtt, a Spiegelnek adott interjúban a külügyminiszter amel-
lett tett hitet, hogy az EU és az USA vezetőinek élniük kellene a Vlagyimir Putyin 
által kínált javaslattal (ENSZ-békefenntartók küldése a donyecki régióba), amit a 
szankciók lazítása kísérne. Szintén kritikus hangokat ütött meg az orosz szankci-
ók, illetve a nyugati fellépés kapcsán Schröder egykori kabinetfőnöke, Frank-Walter 
Steinmeier. Ő még külügyminiszterként nyilvánosan kritizálta a NATO baltikumi 
és lengyelországi műveleteit: szerinte „kardcsörtetéssel” nem lehet Oroszország-
ra hatni. Orosz részről nem is maradt el az elismerés: Alekszej Puskov, az orosz 
duma külügyi bizottságának elnöke Steinmeiert az „értelem hangjának” nevezte. 
A szociáldemokrata politikus – már államfői tisztségben – a német–orosz viszony 
normalizálásáért, valamint az „elidegenedett kapcsolatok” ellen próbált lépéseket 
tenni. Erre példa, hogy hétévi szünetet követően, 2017 októberében a német államfő 
látogatást tett Moszkvában, hogy a „nyílt sebek ellenére” módot találjanak a „ne-
gatív spirálból” való kijutásra – ahogyan Steinmeier fogalmazott. (Elődje, Joachim 
Gauck államfőként egyszer sem tett hivatalos látogatást Oroszországban.)

A fenti nyilatkozatokat értékelve kijelenthetjük, hogy az Ostpolitikot megálmodó 
párt egykori és jelenlegi képviselői a hivatalos német és európai politikai kurzus 
ellenére igyekeztek/igyekeznek igen enyhe (helyenként önkritikus) hangvételű nyi-
latkozatokban, a viszony jövőbeni normalizálódása reményében beszélni az orosz 
politikáról.

A politikai szereplők mellett a német gazdaság képviselői számítanak a szank-
ciós rezsim másik fő kritikusainak. Jóllehet a német politika a 2014-es szankciók 
meghozatalakor képes volt az egységes kiállásra, azóta viszont a német gazda-
sági szereplőktől számos kritika érte a politikai vezetőket, amiért azok képtelenek 
áttörést elérni a befagyott orosz–ukrán konfliktusban, annak kapcsán pedig a 
szankciós politikai kurzus továbbvitelében. Matthias Schepp, a Német–Orosz Kül-
kereskedelmi Kamara elnöke úgy fogalmazott, hogy „a problémákat, amelyeket a 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/umstrittener-neuer-job-schroeder-wird-bei-rosneft-sogar-aufsichtsratschef-15224377.html
http://kki.hu/hu/hirek/nemetorszag-egy-tortenelmi-fordulopont-kezdeten/78
http://kki.hu/hu/hirek/nemetorszag-egy-tortenelmi-fordulopont-kezdeten/78
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/sigmar-gabriel-gibt-angela-merkel-mitschuld-am-aufkommen-der-afd-a-1167451.html
https://www.reuters.com/article/us-russia-germany-ukraine-un/putin-tells-merkel-u-n-peacekeepers-could-be-deployed-not-only-on-donbass-contact-line-idUSKCN1BM1VJ
https://www.reuters.com/article/us-russia-germany-ukraine-un/putin-tells-merkel-u-n-peacekeepers-could-be-deployed-not-only-on-donbass-contact-line-idUSKCN1BM1VJ
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/160619-bm-bild-am-sonntag/281354
http://foreignpolicy.com/2016/07/07/germany-is-rekindling-its-bromance-with-russia/
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-10/frank-walter-steinmeier-wladimir-putin-russland-beziehungen-besuch-moskau
http://www.dw.com/de/deutsche-firmen-in-russland-gegen-sanktionen/a-40496007


E L E M Z É S E K

14 Molnár Tamás Levente

politika okozott, például Ukrajnában, a politikának is kell megoldania – a gazdasá-
got pedig ne használja fel ennek felelőseként”. Michael Harms, aki jelenleg a komoly 
politikai befolyással bíró Német Gazdaság Keleti Bizottságának az ügyvezetője, úgy 
nyilatkozott, hogy a német cégek a kieső bevételektől való félelmen túl a politikai 
nyomás hatására történő konkurencia kialakulásától (így a kínai cégek piacra ju-
tásától) tartanak a leginkább – az utóbbi ugyanis hosszú távú következményekkel 
fenyeget.

Egy dolog kapcsán sikerült közös platformra jutniuk a német politika és gazdaság 
képviselőinek. Ezt a lehetőséget az Oroszország ellen irányuló amerikai szankciók 
teremtették meg. 2017. augusztus 2-án Donald Trump amerikai elnök aláírta azt 
a törvényt, amelynek értelmében az Egyesült Államok egyoldalúan szigorított az 
Oroszországgal szembeni szankciós politikán. A lépés célja, hogy a földgáz- és 
kőolaj-kitermelést végző orosz cégek, valamint az orosz bankok még nehezebben 
juthassanak nemzetközi pénzügyi forrásokhoz. Trump ezen felül az oroszok föld-
gáz- és kőolaj-kitermelésében részt vevő európai cégek számára közvetve pénzügyi 
büntetést helyezett kilátásba. Európai részről heves kritikák fogalmazódtak meg az 
USA „magánakcióját” illetően: Jean-Claude Juncker szerint az EU válaszlépése-
ket fog tenni, ha az amerikai szankciók kifejezetten azon európai cégeket fogják 
érinteni, amelyek Oroszországgal üzletelnek az energiaszektorban. Mindez termé-
szetesen nem a véletlen műve; a szankciók mögött az európai gázpiacokért való 
küzdelem képe rajzolódik ki: hosszú távon az amerikaiak abban érdekeltek, hogy a 
saját cseppfolyós földgázuk (LNG) európai exportját növeljék.

Német részről Sigmar Gabriel külügyminiszter már a törvény aláírása előtt 
komoly kritikával illette a tervezett amerikai szankciókat, azok ugyanis nem a „nem-
zeti exportérdek és a hazai energiacégek fejlesztésére alkalmas eszközök”. Angela 
Merkel később kiállt a külügyminiszter nyilatkozata mellett: kijelentette, hogy az igen 
„furcsa, hogy az orosz viselkedés szankcionálása kapcsán az európai gazdaság 
jön számításba”. Az európai partnerekkel nem egyeztetett amerikai szankciókkal 
szemben a német gazdasági szereplők is elégedetlenségüket fejezték ki. Michael 
Harms szerint a lépés nem más, mint önös „gazdasági érdek, külpolitikaként ál-
cázva”. Martin Wansleben, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége 
(Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK) ügyvezetője szerint az ameri-
kai szankciók a német gazdaság „Achilles-inát” találták el.

Az Oroszországgal szembeni eredeti szankciók meghozatalakor az Obama-
adminisztráció lényegében átadta a stafétát Berlinnek, így Németország a „Nyugat 
első számú képviselőjeként” tudta meghatározni a politika irányát és mértékét. 
Trump különutas szankcióival azonban megtört az amerikai–európai egység ezen a 
téren, ami jelentősen csökkenti a Moszkvával szembeni érdekérvényesítés esélyét.

https://www.morgenpost.de/wirtschaft/article205524825/Russland-Sanktionen-setzen-deutsche-Wirtschaft-unter-Druck.html
https://www.morgenpost.de/wirtschaft/article205524825/Russland-Sanktionen-setzen-deutsche-Wirtschaft-unter-Druck.html
https://www.theguardian.com/us-news/2017/aug/02/donald-trump-sanctions-russia-signs-bill
https://www.theguardian.com/us-news/2017/aug/02/donald-trump-sanctions-russia-signs-bill
https://www.nytimes.com/2017/07/27/us/politics/senate-russia-sanctions-trump.html
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-2302_en.htm
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/russland-sanktionen-sigmar-gabriel-kritisiert-entscheidung-des-us-senats-a-1160128.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/us-sanktionen-gegen-russland-angela-merkel-unterstuetzt-sigmar-gabriels-kritik-a-1152445.html
http://www.deutschlandfunk.de/us-sanktionen-gegen-russland-wirtschaftsinteressen-unter.694.de.html?dram:article_id=392230
http://www.deutschlandfunk.de/us-sanktionen-gegen-russland-wirtschaftsinteressen-unter.694.de.html?dram:article_id=392230
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2017/08/04/unternehmen-us-sanktionen-treffen-achillesferse-der-deutschen-wirtschaft/
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Kritikus pontok

Az Oroszországgal szembeni európai szankciós politika újabb impulzust adott 
az Északi Áramlat 2 projektje körüli, addig is igen komoly vitáknak. A projekt 
során a meglévő két vezeték mellett két új, évi 55 milliárd köbméteres szállí-

tási kapacitású vezetékkel kötnék össze Németországot és Oroszországot (a négy 
gázvezeték éves kapacitása így 110 milliárd köbméter lenne). A beruházásban orosz 
részről a Gazprom, európai oldalról pedig öt energetikai cég – a francia ENGIE, az 
osztrák OMV, a brit–holland Shell, valamint a német Uniper és Wintershall – vesz 
részt. A projektről szóló szándéknyilatkozatot 2015 júniusában írták alá az abban 
részt vevő cégek vezetői, akik 2019-es céldátumot tűztek ki a megvalósítás határ-
idejéül. A pénzügyi szerződést két évvel később, 2017 áprilisában írta alá a Nord 
Stream 2 AG (a cég teljes mértékben a Gazprom tulajdonában van) az említett vál-
lalatokkal.

A pénzügyi szerződés értelmében az építési munkálatok felét az öt európai 
cégnek kell finanszíroznia (950 millió euró jut mindegyikre); a projekt teljes költsége 
9,5 milliárd eurót tesz ki. Amennyiben a Balti-tenger alatt húzódó újabb gázveze-
tékpárt megépítik, az orosz forrásból származó német gázimport 40-ről 60 százalékra 
nőhet, az Ukrajnán keresztül futó gázvezetékek fokozatos leépítésével pedig az Euró-
pába irányuló orosz gázszállítás 80 százaléka az Északi Áramlaton keresztül érkezne. 
(Alekszej Miller, a Gazprom elnöke a 2016-os Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági 
Fórumon kijelentette, az Ukrajnán keresztül történő gáz mennyisége 2020-tól mere-
deken csökkeni fog, amint üzembe helyezik az Északi Áramlat 2 gázvezetékeit.)

3. ábra
A fontosabb kelet–nyugati irányú földgázvezetékek Európában

https://uk.reuters.com/article/us-gazprom-shell-exclusive/exclusive-gazprom-building-global-alliance-with-expanded-shell-idUSKBN0OZ0IQ20150619
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/built/nord-stream2/
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2017-04-26/nord-stream-2-financing-agreements
https://www.reuters.com/article/us-gazprom-exports-ukraine/gazprom-warns-of-steep-gas-transit-cuts-via-ukraine-after-2020-idUSKCN0Z20YR
http://www.russia-direct.org/opinion/unclogging-political-issues-blocking-russias-nord-stream-2-pipeline
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Az Északi Áramlat 2 igen megosztó kérdésnek számít Európában, amit a nyu-
gat–keleti választóvonal mentén eltérően értelmeznek. A projekt haszonélvezőinek 
számító nyugat-európai országok a projektet magáncégek beruházásaként fogják 
fel, ami csak az érintett felekre tartozik, így abba az Európai Bizottságnak sincs 
beleszólási joga. Ezt támasztja alá Angela Merkel nyilatkozata (aki egyébként igen 
szűkszavúan beszél magáról a projektről), amely 2017 júniusában, az észt minisz-
terelnök fogadását követő sajtótájékoztatón hangzott el: „Szerintem néhány jogi 
kérdést kell tisztázni az Északi Áramat 2 kapcsán. Egyébként pedig az egy gazdasá-
gi beruházás, így nem hinném, hogy külön mandátumot kellene szereznünk hozzá.”

Ezzel a nézettel igen hasonlatos az Európai Tanács Jogi Szolgálatának azon 
szakvéleménye, amely szerint az Európai Bizottság hatásköre nem terjed ki a beru-
házás megvalósíthatóságának eldöntésére, mivel sem a 2009-es gázszabályozásra 
vonatkozó uniós irányelvekből, sem az EU-s alapszerződésekből nem lehet levezet-
ni a tárgyalási mandátumhoz való jogot. A jogi szolgálat továbbá visszautasította 
azt a feltételezést, hogy a projekt aláásná az európai energiabiztonságot. A Spiegel 
információi szerint a szakvélemény nagyrészt német igényre született. Az Északi 
Áramlat 2 mellett szóló nyugat-európai érvek többnyire az európai gázárak csök-
kenéséről szólnak. Ahogy az a kölni székhelyű, energiapolitikára szakosodott EWI 
Energy Research & Scenarios intézet elemzéséből is kiderül, a tervek szerint 2020-
ban beinduló Északi Áramlat 2 révén az európai gáz általánosan 1,6 EUR/MWh-val, 
vagyis 8 százalékkal fog kevesebbe kerülni, mint az új vezetékek nélkül. Mindemel-
lett komoly üzleti érdekek is fűzik a részt vevő cégeket a projekt megvalósításához, 
így ők a politika részéről történő minél kevesebb beleszólásban érdekeltek.

Más a helyzet az Európai Unió keleti felén, ahol energiabiztonsági okokra hi-
vatkozva komoly ellentábora van a német–orosz gázvezetékek kibővítésének. 2015 
decemberében hét ország – Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Ma-
gyarország, Szlovákia és Románia – energetikai minisztere levélben hívta fel az 
Európai Bizottság figyelmét az Északi Áramlat kibővítésére vonatkozó beruházás 
energiabiztonság szempontjából várható kedvezőtlen hatásaira. A megfogalmazott 
kritika szerint az Északi Áramlat 2 projektje több ponton is ütközik az EU 2009-ben 
elfogadott harmadik energiacsomagjában foglalt célkitűzésekkel, például az ener-
giaellátás diverzifikációjával vagy a harmadik feleknek az infrastruktúrához való 
szabad hozzáférésével.

Az ukrán tranzitútvonal megkerüléséből Kijevnek éves szinten 2 milliárd eurós 
jövedelemkieséssel kellene számolnia, a kár pedig az ukrán hálózathoz fizikailag 
kapcsolódó közép-európai országok számára is százmillió eurós nagyságrendű 
lenne. A tranzitdíjak kiesésén túl a kelet-közép-európai államok komoly biztonsági 
kihívásokkal is szembesülnének: egy olyan rendszer, amelyben az EU-ba irányuló 
orosz gáz szinte teljes mennyisége Németországban lépne uniós területre – rá-
adásul a tagállamok közötti vezetékek még nincsenek maradéktalanul kiépítve –, 
komoly rizikófaktort jelentene ellátásbiztonság szempontjából. Donald Tusk, az Eu-
rópai Tanács elnöke többször is kifejezte azon aggodalmát, hogy a beruházás nem 
segíti az európai gázellátás diverzifikációját. Hasonló állásponton van a bizottsági 

https://www.reuters.com/article/germany-estonia-nordstream/no-need-for-eu-mandate-to-negotiate-nord-stream-2-merkel-idUSB4N1G002D
http://en.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/Legal-opinion-Nord-Stream-2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:de:PDF
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/europaeische-union-darf-sich-nicht-in-nord-stream-2-pipeline-einmischen-a-1170589.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/europaeische-union-darf-sich-nicht-in-nord-stream-2-pipeline-einmischen-a-1170589.html
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2017/09/ewi_ERS_NORD_STREAM_2_Press_release.pdf
http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2017/09/ewi_ERS_NORD_STREAM_2_Press_release.pdf
https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL8N1441WM20151215
https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL8N1441WM20151215
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-125_en.htm?locale=en
https://www.ft.com/content/eb1ebca8-9514-11e5-ac15-0f7f7945adba
https://www.ft.com/content/eb1ebca8-9514-11e5-ac15-0f7f7945adba
https://euobserver.com/energy/131605
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mandátumért küzdő Maroš Šefčovič (az Európai Bizottság alelnöke és az energia-
unióért felelős európai biztos), aki szerint „nyugtalanító, hogy 2019-től az európai 
gáz nagy része az Északi Áramlat 1-en és 2-n keresztül fog érkezni”.

Az Északi Áramlat 2 tehát igen megosztó témának számít az EU-tagállamok 
között. A már 13 tagúra bővült ellenzői tábor – Olaszország, az északi és a kelet-kö-
zép-európai, valamint a balti országok – azt kívánja elérni, hogy az Európai Bizottság 
érvényt szerezzen az EU energiadiverzifikációs célkitűzéseinek, és mandátumhoz 
jutva tárgyalhasson a projektről. A mandátum ellenzői (Németország vezetésével) 
az uniós gáz- és villamosenergia-piacok liberalizálását célzó irányelvre hivatkoznak, 
amikor kijelentik, hogy nem látnak okot arra, hogy az Európai Bizottság közbenjár-
hasson az ügyben, hiszen az Északi Áramlat 2 tisztán magáncégek üzlete.

Bár méreteiben összehasonlíthatatlanul kisebb, ám az ügy kényessége miatt 
szintén jelentős esemény volt 2016 nyarán a Siemens által gyártott gázturbinák-
nak a Krím félszigetre (az uniós szankciók ellenére) történt leszállítása. Az orosz 
Technopromexport által megrendelt négy gázturbinából, melyeket a Siemens orosz 
leányvállalata gyártott, és a szerződés szerint a Krím szomszédságában található 
Taman-félszigeten lévő hőerőműben kellett volna üzembe helyezni, kettő oda került, 
a másik kettő azonban a Krímre. Az ügylet egyértelműen megsérti a Krím félsziget 
ellen 2014-ben foganatosított uniós szankciókat, a hivatalos orosz álláspont sze-
rint azonban nem történt jogsértés, mivel a turbinákat Oroszországban készítették, 
orosz alkatrészből. A Siemens végül egy moszkvai bírósághoz fordult, s a Krímre 
került turbinák lefoglalását kérvényezte – a bíróság azonban elutasította a kerese-
tet. A vállalat az esetet követően bejelentette, hogy jelentős mértékben csökkenti 
az orosz cégekkel való együttműködést, a német helyettes kormányszóvivő pedig 
Oroszország elleni újabb szankciókat helyezett kilátásba. 

2017 nyarát követően az események meglehetősen csöndben elhaltak: az egy-
oldalú amerikai szankciók meghozatala után németek napirendjéről lekerült az 
oroszokkal szembeni újabb szankciós csomag bevezetése. Joe Kaeser, a Siemens 
ügyvezetője pedig 2017 októberében kijelentette, „nem lehet minden ügyfelet egy 
kalap alá venni”, és a cég továbbra is részt kíván venni az oroszországi erőművek 
felújításában. Így végül a forradalmak, világháborúk és szankciók ellenére a Sie-
mens és az orosz állam közötti, immár több mint 160 éves együttműködés töretlen 
marad.

Összegzés

Az ukrajnai válság és az Oroszország elleni szankciós politika megmutatta, 
hogy a német külpolitika át tud lépni a saját maga által szabott korlátokon, 
és képes a vezetői szerep betöltésére. Ez a tevékenysége mindaddig hiteles-

nek tűnt, amíg Berlin meg tudta szervezni a „Nyugat” (az Egyesült Államok és az 
EU) egységes kiállását. Az amerikai különutas szankciók következtében azonban 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/nord-stream-2-eu-kommission-will-mit-russland-ueber-pipeline-verhandeln-a-1155279.html
https://www.reuters.com/article/eu-gazprom-nordstream/update-1-thirteen-eu-nations-back-plan-for-talks-with-russia-over-gas-pipeline-idUSL8N1JN3KB
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/overview_en.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/russland-siemens-turbinen-auf-krim-bundesregierung-will-neue-sanktionen-a-1159429.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/russland-siemens-turbinen-auf-krim-bundesregierung-will-neue-sanktionen-a-1159429.html
http://www.businessinsider.com/siemens-to-press-charges-after-russia-sends-gas-turbines-to-crimea-2017-7
http://www.businessinsider.com/siemens-to-press-charges-after-russia-sends-gas-turbines-to-crimea-2017-7
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/siemens-unterliegt-im-streit-ueber-krim-turbinen-15160670.html
http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2017-07/russland-siemens-gasturbinen-lieferung
http://www.faz.net/aktuell/russland-siemens-gasturbinen-koennten-sanktionen-provozieren-15120060.html
https://de.reuters.com/article/russland-siemens-idDEKCN1C9135
http://www.dekoder.org/de/gnose/siemens-sowjetunion-beziehungen-geschichte
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az egységes fellépés megszűnt, az Európát és az USA-t elválasztó külpolitikai célok 
pedig nyilvánvalók lettek – mindez a szankciók hitelességét is megkérdőjelezte.

Az Ukrajna melletti egyértelmű német kiállás a válság kezdete óta veszített vala-
melyest a lendületéből. Erre a német belpolitikai tendenciák, az Oroszországgal való 
megoldás elérését célzó politikai nyilatkozatok, valamint az Ukrajna számára igen 
kritikus területen, a gázfronton történő német–orosz közeledési lépések engednek 
következtetni. A német fél hiába próbálja az Északi Áramlat 2 ügyét pusztán európai 
jogi kontextusban értelmezni, ha nem vesz tudomást annak jelentős geopolitikai 
relevanciájáról. Berlin ugyanis mindazt, amit a Keleti Partnerség révén Ukrajnának 
adhat, kamatostul el is veszi az Északi Áramlat 2-vel.

A szankciós politika kapcsán az Oroszországgal szembeni német külpolitika a 
saját múltja áldozatává vált. Az új keleti politika lényegét adó „változás közeledés 
útján” felfogás a kelet-ukrajnai válság kezelése során nem ért célt, hiszen nem vette 
figyelembe az elsődleges orosz érdeket: a térség destabilizálásával meggátolni a 
„közel-külföldnek” tekintett Ukrajna nyugati közeledését. E tény nyilvánvalóvá vá-
lását követően a német külpolitika nem volt képes megújulni, így maradt a reaktív 
és projektszerűnek mondható szankciós politikánál. Ugyanakkor kérdéses, milyen 
alternatívái lettek volna a német vezetésnek, amikor a szomszédságában a nemzet-
közi jogot sértően, agresszívan léptek fel egy ország szuverenitása ellen.

Feltéve, hogy az Ukrajnával, illetve a kelet-ukrajnai válsággal kapcsolatban nem 
áll be változás az orosz hozzáállásban, Európa számára a jövőt illető fő kérdés, hogy 
mi árthat többet: abbahagyni az Oroszországgal szembeni szankciós politikát, a 
Minszk-2 tökéletlen megvalósítása mellett, vagy a Moszkva kapcsán egyre jobban 
erodálódó EU-s egységgel szembesülni? A jelek arra mutatnak, hogy Vlagyimir 
Putyin inkább megfizetné a szankciókkal járó árat, és kivárásos alapon megvárná, 
amíg Európa vezetőit végérvényesen megosztja az orosz szankciók ügye, és meg-
szűnik a közös kiállás. Ez óriási kockázatot jelentene: az ugyanis komoly mélypontot 
jelentene az Európai Unió kohéziója és hitelessége terén.

https://dgap.org/en/think-tank/publications/further-publications/ukraine-conflict-and-crisis-russia-will-not-go-away-if



