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Törökországgal kapcsolatban sűrűn 
hangoztatott megállapítás, hogy a 
kedvező földrajzi elhelyezkedése 

révén kiváló adottságokkal rendelkezik 
ahhoz, hogy a kaukázusi, közel-keleti, s 
újabban az orosz energiahordozók (főleg 
kőolaj és földgáz) becsatornázásával az 
Európai Unió tagállamai számára a lét-
rejövő energiafolyosó részeként jelenjen 
meg. Ezt kívánta elérni a 2000-es évek 
ambiciózus, de végül elhalt Nabucco-
projektjével, illetve a jelenleg folya-
matban lévő transzanatóliai gázvezeték 
(TANAP) és a Török Áramlat építésével 
is. A Törökország és az EU 2015-ös ma-
gas szintű energiadialógusának nyilatko-
zatában megfogalmazták: az ország „egy 

természetes energiahíd és energiaelosztó 
a közel-keleti és a Kaszpi-tengeri régiók 
és az uniós energiapiacok között. Török-
ország energiaelosztó központtá válása 
mind Törökország, mind az EU érdekeit 
szolgálja.”2

Budapestről nézve a törökök részvéte-
le e projektekben teljesen természetes, 
hiszen az ország – ahogy ez rendszere-
sen elhangzik – „hidat” képez Kelet és 
Nyugat között. Azonban érdemes jobban 
megvizsgálni a törökök régiós energia-
politikáját, hiszen Ankara stratégiai el-
képzelései, ha csak részben is, de kihat-
nak Európa, leginkább a Balkán és Kö-
zép-Európa energiaellátására, jövőbeli 
terveire.

Törökországnak a regionális energiaelosztó szerepre 
irányuló törekvései

Egeresi Zoltán

A tanulmány1 Ankara regionális energiaelosztóvá válási törekvését veszi górcső alá. Ehhez 
bemutatja Törökország energetikai adottságait, az azokra épülő energiapolitikát, valamint 
azokat az intézkedéseket, amelyek keretében az ország megpróbál megkerülhetetlen energe-
tikai tényezővé, regionális hubbá válni, s igyekszik diverzifikálni a saját ellátását is. A tanul-
mány megállapítása, hogy a 2015-ös orosz válságból (az orosz kapcsolatok ideiglenes elhide-
gülése) kikerülve Ankarának van esélye arra, hogy sikeresen megvalósítsa a célkitűzéseit, 
ugyanakkor a politikai, biztonsági problémák és a piaci viszonyok jelentős bizonytalansági 
faktort jelentenek.

The paper aims at analyzing Ankara’s endeavors to become regional energy center. It describes 
Turkey energy capacities and its attempts to become a leading energy hub and how it intends to 
diversify its own supply. The paper argues that after the Russian–Turkish diplomatic relations 
were settled following the downing Russian Su–24, Turkey can be perceived as a successful 
actor in realizing its energy goals.

* * * 
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A tanulmány célja épp ezért a tö-
rök energiapolitika, pontosabban az 
energiaelosztó központ szerepének 
megszerzésére irányuló törekvések fel-
térképezése és összefoglalása. A dol-
gozat áttekinti a török geostratégiai és 
geoökonómiai gondolkodás legfontosabb 
téziseit. A történelmi háttérből egyér-
telműen látszani fog, hogy nemcsak a 
külpolitikában meghatározó a központi 
szerepre való törekvés, hanem az ener-
giapolitikában is, s az mind a kormány-
zati retorikában, mind a gyakorlatban 
teret nyer.

E központi szerep jobb megértéséhez 
külön fejezet foglalkozik Törökország 
és a környező régiók energiahordozói-
val, a lehetséges szállítási útvonalakkal. 
Ezt követően megismerkedünk azokkal 
a stratégiai dokumentumokkal, amelyek 
a regionális, központi elosztó szerepet 
vizionálják, majd áttekintjük, hogy az 
Igazság és Fejlődés Pártja (Adalet ve 
Kalkınma Partisi, AKP) országlása alatt 
– gyakorlatilag ez elmúlt 15 évben – ho-
gyan változott a török energiapolitika, s 
milyen gyakorlati lépések történtek az 
említett cél elérése érdekében.

A közép hatalma:
a török geostratégiai gondolkodás 
az energiapolitikában

A török geopolitikai nézőpontot már 
az Atatürk-kori földrajzkönyvek meg-
fogalmazták: Törökország három 
kontinens metszéspontjában – vagy 
ha jobban tetszik: centrumában – he-
lyezkedik el. A második világháború 

éveiben német hatásra szárba szökkent 
geopolitikai gondolkodás lényege e né-
zőpont tudományos igényességre törekvő 
megfogalmazása volt. Ezt aztán a TSK 
(török fegyveres erők) gyorsan magáé-
vá is tette: a hidegháború alatt és után a 
katonai szerzők többsége az ország köz-
ponti helyzetéből kiindulva hirdette Ana-
tólia fontosságát és megkerülhetetlensé-
gét.3 Hogy éppen az Európai Unióval, az 
Amerikai Egyesült Államokkal vagy az 
1991-ben függetlenné vált közép-ázsiai 
és kaukázusi török államokkal képzel-
tek-e stratégiai partnerséget vagy szövet-
séget, netán önálló erőként vizionálták a 
hazájukat, alapvetően a politikai beállí-
tottságuktól függött.

A „közép” vagy „centrum” szemléle-
te tulajdonképpen az egész török elitet 
meghatározta, s noha a „híd” metafora 
bizonyos fórumokon megjelenik,4 a kül-
politikát – illetve az energiapolitikát – 
erősen befolyásolja a központiság tézise. 
Különösen igaz ez a 2002-ben hatalomra 
került Igazság és Fejlődés Pártjának a 
politikájára. Az AKP 2016-ig első szá-
mú külpolitikai teoretikusának számító 
(2009 és 2014 között a külügyminiszteri, 
2014-től 2016-ig a miniszterelnöki posz-
tot is betöltő) Ahmet Davutoǧlu a legis-
mertebb művében, a Stratégiai mélység-
ben (Stratejik Derinlik) végig az ország 
centrumhelyzete és az azt körülvevő 
„medencékkel” való kapcsolat kiépítése 
és a török befolyás biztosítása áll a fó-
kuszban.

Ilyen előzmények után érthető, hogy az 
ország energiastratégiájában is ezt a cent-
rumjelleget biztosító földrajzi környezetet 
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igyekeznek tudatosítani és az abból szár-
mazó előnyöket maximalizálni. Ahogy 
Davutoǧlu is írta:

Törökország, amely a szárazföldi és 
tengeri kapcsolatait tekintve a régió-
ban az egyik legelőnyösebb földrajzi 
helyzetű államalakulat, e probléma 
által is növekvő stratégiai jelentősé-
get nyert. Ma a régió jelentős politi-
kai fejlődéseiben fontos szerepe van 
a Kaukázus kőolajmezője, a délkelet 
víztérsége, és a Moszul, illetve az 
Öböl kőolajmezője közötti belső füg-
gőségi kapcsolatnak. Törökország, 
amely a kelet–nyugati és az észak–
déli összekötő és szállítási útvonalak 
központjában helyezkedik el, azzal a 
kérdéssel szembesül, hogy szilárd és 
hosszú távú stratégiai tervezéssel ki 
tudja-e használni az e helyzet adta 
előnyöket.5

Davutoǧlu viszont nemcsak alapmű-
vében, hanem döntéshozóként több be-
szédében is hangoztatta a regionális 
energiaelosztó szerep fontosságát, Ankara 
az irányú törekvését.6 Ugyanígy látja az 
ország államfője, Recep Tayyip Erdoǧan 
is.7 Taner Yıldız korábbi energiaügyi mi-
niszter kijelentette: „Törökország több 
lehet egy hídnál; megvan a potenciál 
benne, hogy regionális központtá váljon 
Ázsia és Európa között. Törökország 
energiapolitikájának magja körkörös, és 
e kör átmérője megegyezik a világ át-
mérőjével.”8 2009-ben, még a Nabucco 
kapcsán úgy nyilatkozott, hogy a vezeték 
révén Törökország kiérdemelte az uniós 
tagságot.9 Ezek ékes példái annak, hogy az 
ország szerepével kapcsolatos uniós és tö-
rök retorika alapvetően eltér egymástól,10 

s Ankara az ország földrajzi elhelyezke-
dését különböző politikai és gazdasági 
előnyökké kívánja konvertálni.11

Az említett stratégiai központiság a 
háttértanulmányok jellegét is meghatá-
rozza. A kormányhoz közeli SETA inté-
zet által kiadott „Törökország erőfeszí-
tései az energetikai centrum szerepének 
elérésére” (Türkiye’nin enerjide merkez 
ülke olma arayışı) című mű szerzői is 
úgy látják, hogy „mindamellett, hogy 
[Törökország] energia-tranzitország, az 
energiaközponttá (hub) válása révén a sa-
ját nemzeti érdekei szerint járhat el, ami 
Törökország javát fogja szolgálni”.12

A török geopolitikai gondolkodás és 
a szomszédságba irányuló davutoǧlui 
aktivizmus az EU energiaéhségével és 
a gázimport diverzifikációja iránti igé-
nyével (lásd Déli Gázfolyosó) párosulva 
az ország centrumjellegét (kivételessé-
gét és megkerülhetetlenségét) betonozza 
be a nemzetközi politikai diskurzusba, s 
ezzel az ország nagyobb fontosságot és 
előnyösebb szerződéseket érhet el. Noha 
az energiaelosztó központ imázsát már 
évek óta építik a török politikusok, mint 
látni fogjuk, az erőfeszítéseknél sokkal 
kevesebb eredmény született, s az ország, 
akárcsak az energiahordozókban alapve-
tően szűkös Európa, elég kiszolgáltatott 
helyzetben van, s a legfontosabb célja a 
saját energiabiztonságának a garantálá-
sa.13 Törökország energiastratégiáját nem 
lehet pusztán a geopolitikai helyzetével 
magyarázni; gazdasági és kereskedelmi 
megfontolások, valamint a folyamatosan 
növekvő török piac is fontos szerepet ját-
szik a stratégiaalkotásban.14
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Török energiabiztonság:
növekvő kiszolgáltatottság?
Noha az alábbiakban ismertetendő ener-
getikai stratégiák is tartalmazzák a cent-
rumra való törekvés feladatát, alapvetően 
az energiabiztonság kérdéséből indulnak 
ki. Ugyanis hiába található az ország 

földrajzi környezetében a világ kőolaj- és 
földgázkészletének közel 70 százaléka,15 
saját maga igencsak szűkös erőforrások-
kal rendelkezik, amihez egy impozánsan 
növekvő kereslet társul, amit az 1. táblá-
zat mutat. Törökország lakossága jelenleg 
a 80 millió főt is meghaladja, s az ország 
a világ 17. legnagyobb gazdasága.16

1. táblázat
A török termelés és fogyasztás változása (millió tonna olajegyenérték)17

Év 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013
Kitermelés 14,5 16,5 17,3 21,9 25,4 26,7 27,6 26,2 32,4 31,9
Fogyasztás 18,8 27,4 31,9 39,3 52,6 62,8 78,8 89,1 109,2 120,3

1. ábra
A török energiafogyasztás (százalék)18
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Az ország energiafogyasztása19 az 
utóbbi több mint 40 év alatt meghatszo-
rozódott, s ezt az energiahordozók hazai 
termelése nem tudta követni. Míg 1970-
ben hazai forrásból az energiaszükség-
letének 77 százalékát ki tudta elégíteni, 
addig az 2013-ban már csak 26,5 száza-
lékára elegendő.

Törökország teljes energiafogyasztá-
sának döntő részét fosszilis energiahor-
dozókból fedezik; 2015-ben az arányuk 
88,1 százalék volt. A megújuló energia-
források – a vízenergia (4,45%), a bio-
massza (2,5%), a geotermikus energia 
(3,7%), a szélenergia (0,8%) és a napener-
gia (0,7%) – viszont együttesen is alig  
lépték át a 10 százalékot. A hazai forrá-
sok közül 51% szén, 8% olaj, 1% földgáz, 
míg a megújulók 49%-ot – a biomassza 
a teljes hazai energiatermelésben 10,1, a 
vízenergia 18, a geotermikus 15, a nap- 
és a szélenergia 3-3 százalékot – tesznek 
ki. Ezek szűkössége miatt az energiafo-
gyasztás 75 százalékát azonban az ország 
már külföldről kényszerül kielégíteni.

Az áramellátás 34 százaléka gáz, 31 száza-
léka szénalapú volt 2017 derekán. A diverzi-
fikáció jegyében az utóbbi évtizedekben 
jelentős projektek indultak a megúju-
ló energiaforrások felhasználására. Az 
ország keleti területein eredő két nagy 
folyón, az Eufráteszen és a Tigrisen épí-
tett duzzasztógátak révén a vízenergia a 
teljes áramtermelés 24 százalékát adta. 
A többi megújuló energiaforrás jóval ki-
sebb részesedéssel rendelkezik. A szél 6, 
a geotermikus 2, az egyéb pedig 3 száza-
lékot tesz ki.20

Törökország földrajzi adottságai:
szűkös energiaforrások

A növekvő fogyasztás mellett a rendel-
kezésre álló energiahordozó-készletek is 
szűköseknek bizonyultak. Jól látszik te-
hát, hogy Törökország e téren nagyobb 
behozatalra szorul, s emiatt egyre ki-
szolgáltatottabb az energiahordozók im-
portjának, és az azzal összefüggő kérdé-
sek is egyre nagyobb jelentőséget kaptak 
a vezetők gondolkodásában (az ország 
külkereskedelmi mérlegét alapvetően 
az energiaimport rontja le). A törökök a 
kőolajhoz hasonlóan a földgázból is szű-
kölködnek. A 2017-ben rendelkezésre 
állt (bizonyított) olajtartalékai a jelenle-
gi kitermelés mellett nagyjából 18 évig 
elegendőek, s csak a hazai szükséglet 
7,7 százalékát tudják fedezni, míg föld-
gázból még ennek is csak a töredékét, 
0,6 százalékot.21 Az ország 2014-ben 
49 milliárd köbméter földgázt használt 
el, ami majdnem tízszerese a tartaléka-
inak. Amennyiben a jövőben folytatódik 
a fogyasztásnak a 2000–2014-es idő-
szakban látott dinamikus növekedése, 
egyes becslések szerint 2020-ra az akár 
70 milliárd köbméterre emelkedhet, ami 
komoly energiaellátásbeli problémákat 
vet fel.22
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A 2. táblázat adataiból látható, hogy 
az ország alapvetően szénben és lig-
nitben gazdag, a nem megújuló ener-
giaforrásai többségét azok teszik ki. 
A nagy szénmezők az északi részén, a 
Fekete-tenger vidékén, Zonguldak tar-
tományban találhatóak. Onnan látják 
el a nagy szénerőműveket. Közülük a 
legjelentősebbeknek otthont adó telepü-
lések: Zonguldakban Çatalaǧzı, Adan 
tartományban Yumurtalık, Hatayban 
İskenderun, Çanakkaléban Biga. A jó-
val nagyobb mennyiségű, azonban ala-
csonyabb fűtőértékű (és a törökországi 
esetében rosszabb minőségű) lignitből a 
tartalékok a szíriai határtól nem messze, 
Afșin tartományban fekvő Elbistanban 
találhatók, de jelentős mennyiséget rejt 
még az ország középső részén, Konya 
tartományban Karapınar medencéje, to-
vábbá Ankara és Eskișehir vidéke is.24

Az olajkitermelés, amely a Közel-Kelet 
több államának gazdagságot hozott, Tö-
rökországban szerény mértékű maradt. 
Az 1946-ban megindult kitermelés 1991-
ben érte el a csúcsot: az akkori 4,8 millió 
tonnával szemben 2014-ben már csak 

2,4 millió tonnát hoztak felszínre. A nem 
túl jelentős olajkészlet nagyobb része a 
délkelet-anatóliai részeken, a szíriai határ 
közelében található.25

Földgázból Törökország hasonlóan 
szűkös készletekkel rendelkezik. Az or-
szág földgázkitermelésének története 
1974-ig nyúlik vissza; az első mezőket 
Kelet-Trákiában, tehát az európai terüle-
teken kezdték megnyitni, az igazán érté-
kes tartalék a szíriai határ mentén helyez-
kedik el. A hazai termelés a fogyasztás 
mintegy 1 százalékát tudja kielégíteni, 
így nem marad más választás, csak a kül-
földi import.26

A nukleáris energia terén az ország 
jelentősen lemaradt az európai orszá-
goktól. Az első, mintegy 1 MW ka-
pacitású erőművet 1962-ben adták át 
Çekmecében, amely a mérete miatt csak 
kutatási célokat szolgált. A helyén 1981-
ben egy mindössze 5 MW kapacitásút 
állítottak üzembe;27 ezért is indult meg 
a 2010-es években több atomerőmű-pro-
jekt. A legelőrehaladottabb állapotban az 
Akkuyu erőmű van, amelynek építését 
2015-ben kezdték el.28

2. táblázat
Törökország nem megújuló energiaforrásai23

Energiaforrás Bizonyított Valószínűsített Feltételezett Összesen
Kőszén (millió tonna) 506 424 378 1308
Lignit (millió tonna) 13581 351 11 14213
Kőolaj (millió tonna) 45,5 45
Földgáz (milliárd m3) 5 5
Uránium (tonna) 9.129 9.129
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Ilyen adottságok mellett érthető, hogy 
az utóbbi években jelentős projekteket 
indítottak a rendelkezésre álló megúju-
ló energiaforrások kihasználására. Az 
ország a Közel-Keleten páratlanul gaz-
dag a vízkészletekben, amelyeket az ott 
eredő Tigris és Eufrátesz folyón eddig 
megépült kisebb-nagyobb vízi erőmű-
vek hajtanak az energetika szolgálatá-
ba. Mindezt a Délkelet-anatóliai Projekt 
(Güneydoǧu Anadolu Projesi, GAP) 
keretében kívánják folytatni.30 A GAP 
nemcsak gátak építését, de kiterjedt víz-
szabályozási munkákat, öntözőrendsze-
rek építését is magában foglalja.31 Kisebb 
mértékben, de nagy léptékben növekszik 
a szélerőművek és a naperőművek száma. 
Az ország elektromosáram-ellátásában 
folyamatos bővülés látható (3. táblázat).

2017 derekán 3098 darab, elektromos 
áramot előállító erőmű működött az or-
szágban. Ebből 613 vízi, 40 szén-, 186 
szél-, 33 geotermikus, 288 gázzal mű-
ködő, 1773 nap-, 163 pedig egyéb erőmű 
volt.32

A kőolaj- és földgázkitermelésért az 
1954-ben alapított Törökországi Olaj-
vállalat (Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı, TPAO) a felelős, amelynek 
égisze alatt az elmúlt évtizedekben több 
energetikai cég jött létre. A jelenleg csak 
a kitermeléssel foglalkozó TPAO a török-
országi olajmezők több mint 70 százalé-
kát felügyeli, illetve többek között Azer-
bajdzsánban, Irakban és Oroszország-
ban33 rendelkezik kőolaj- és földgázme-
zőkkel (ez utóbbiban a Mollal közösen),34 
valamint részt vesz az összes, Törökor-
szágot érintő vezeték- és gáztároló-építé-
si projektben.

A 2001-es kormányzati döntés, amely 
liberalizálta az áram- és gázpiacot, je-
lentős szerepet játszott abban, hogy a 
magánszektor is aktív részesévé váljon 
a török energiaszolgáltatásnak. Ebben 
a szellemben született meg a 2005-ös 
törvény az olajpiacról, majd a megújuló 
energiáról is.35

3. táblázat
A török elektromosáram-kapacitások és -termelés változása29

Év Teljesítmény (MW) Termelés (GWh)
Fosszilis 
energia-

hordozók

Vízi 
erőmű

Egyéb 
megújuló Összesen

Fosszilis 
energia-

hordozók

Vízi 
erőmű

Egyéb 
megújuló Összesen

1930 74,8 3,2 78 104,4 1,9 106,7
1970 389,9 17,9 407,8 759,4 30,1 789,5
1990 9535,8 6764,3 17,5 16317,6 34314,9 23148 80,1 57543
2000 16052,5 11175,2 36,4 27264,1 93934,2 30878,5 108,9 124921,6
2010 32278,5 15831,2 1414,4 49524,1 155827,6 51795,5 3584,6 211207,7
2014 41513,7 23643,1 4362,9 69519,7 198,984 40664,7 12330,1 251962,8
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Tágabb földrajzi környezet:
kiapadhatatlan erőforrások

Az energiahordozókban szegény Török-
ország ugyanakkor három jelentős, ener-
giahordozókban gazdag vidék közelében 

4. táblázat
A Törökország földrajzi környezetében található fosszilis energiahordozók 

megoszlása37

Országok

Kőolaj

Készlet                   
(millió 
hordó)

Világ-
viszony-

latban (%)

Kitermelés            
(ezer hordó/

nap)

Világ-
viszony-

latban (%)

Fogyasztás      
(ezer hordó/

nap)

Világ-
viszony-

latban (%)
Törökország     835 0,90
Azerbajdzsán 7,0 0,40     841 1,00 99 0,10
Kazahsztán 30,0 1,80   1669 1,80 271 0,30
Oroszország 102,4 6,00 10980 12,40 3113 3,30
Türkmenisztán 0,6 0,03     261 0,30 146 0,10
Üzbegisztán 0,6 0,03       64 0,10 59 0,10
Bahrein       
Egyesült Arab 
Emírségek 97,8 5,80   901 0,90

Irak 143,1 8,40   4031 4,50   
Irán 157,8 9,30   3920 4,20 1947 2,10
Katar 25,7 1,5   1898 1,80 324 0,30
Kuvait 101,5 6,00   3096 3,40 531 0,50
Omán 5,3 0,30     952 1,10   
Szaúd-Arábia 266,6 15,70 12014 13,00 3895 3,59
Egyiptom 3,5 0,20     723 0,80 824 0,90
Izrael     239 0,30
Szíria 2,5 0,10       27 0,05   
Kaszpi-tenger 
környéke 140,6 8,26 13815 15,60 3688 3,90

Perzsa-öböl 
térsége 797,8 47,00 25911 28,00 7598 7,39

Kelet-
Mediterráneum 6,0 0,30     750 0,85 1063 1,20

Összesen 944,4 55,56 40476 44,45 12349 12,49
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helyezkedik el. Az egyik a Kaszpi-tenger 
és környéke, a másik a Perzsa-öböl térsége, 
a harmadik pedig a Földközi-tengernek az 

energiahordozók szempontjából az utób-
bi években egyre nagyobb jelentőségre 
szert tevő keleti medencéje.36

Országok

Földgáz

Készlet     
(billió 

m3)

Világ-
viszony-

latban (%)

Kitermelés 
(milliárd 

m3)

Világ-
viszony-

latban (%)

Fogyasztás 
(milliárd 

m3)

Világ-
viszony-

latban (%)
Törökország     43,6 1,3
Azerbajdzsán 1,1 0,6 18,2 0,5 9,8 0,3
Kazahsztán 0,7 0,5 12,4 0,3 8,6 0,2
Oroszország 32,3 17,3 573,3 16,1 391,5 11,2
Türkmenisztán 17,5 9,4 72,4 2,0 34,3 1,0
Üzbegisztán 1,1 0,6 57,7 1,6 50,3 1,4
Bahrein 0,2 0,1 15,5 0,4   
Egyesült Arab 
Emírségek 6,1 3,3 55,8 1,6 69,1 2,0

Irak 3,7 2,0 1,0    
Irán 34,0 18,2 192,5 5,4 191,2 5,5
Katar 24,5 13,1 181,4 5,1 45,2 1,3
Kuvait 1,8 1,0 15,0 0.4 19,4 0,6
Omán 0,7 0,4 34,9 1,0   
Szaúd-Arábia 8,3 4,5 106,4 3,0 106,4 3,1
Egyiptom   45,6 1,3 47,8 1,4
Izrael 0,2 0,1   8,4 0,2
Szíria 0,3 0,2 4,3 0,1   
Kaszpi-tenger 
környéke 52,7 28,4 734,0 20,5 494,5 14,1

Perzsa-öböl 
térsége 79,3 42,6 602,5 16,5 431,3 12,5

Kelet-
Mediterráneum 0,5 0,3 49,9 1,4 56,2 1,6

Összesen 132,5 71,3 1386,4 38,4 982,0 28,2

4. táblázat
A Törökország földrajzi környezetében található fosszilis energiahordozók 

megoszlása (folytatás)
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Lépések a centrummá válás felé: 
a stratégiai dokumentumok

A fentebb vázolt fókusz az ország hivata-
los stratégiai dokumentumaiban is meg-
jelenik. A gazdaságfejlesztési stratégia 
2023-ra – a köztársaság fennállásának 
századik évfordulójára – a hazai ener-
giaforrások intenzívebb használatát, az 
elektromos áram termelésében a meg-
újulók arányának a 30 százalékra emelé-
sét, az energiahatékonyság javítását, két 
atomerőmű üzembe állítását és egy har-
madik építésének a megkezdését, a föld-
gáztárolási kapacitások 11 milliárd köb-
méterre történő növelését stb. irányozza 
elő.38

Az Energia és Természeti Erőforrások 
Minisztériumának 2015–2019-es terve39 
és a külügyminisztériumnak az ország 
energetikai helyzete és stratégiája kap-
csán készült anyaga megállapítja, hogy 
Törökország elsődleges célja saját ener-
giabiztonságának az elérése. Emiatt tö-
rekszik:

• az energiaellátási útvonalak és a 
partnerországok diverzifikálására;

• a megújuló energiaforrások ará-
nyának növelésére és a nukleáris 
energia bevonására;

• az energiahatékonyság jelentős fej-
lesztésére;

• az Európa energiabiztonságához 
való hozzájárulásra.40

A török külügyminisztérium szerint 
2023-ig az energiakereslet 218 millió 
toe41 lesz, ami a jelenlegi 125 millió 
toés szintnek közel a dupláját jelentené. 

A külügyminisztérium által felvázolt 
stratégiában is megjelenik, hogy az or-
szág miként kíván energiakereskedelmi 
központtá (Enerji Ticaret Merkezi) válni. 
E szempontból a legfontosabb célja, hogy 
erősítse a pozícióját a Kelet–Nyugat és a 
Dél–Észak közti energiafolyosókon.

Az energiaellátási útvonalak
és a partnerországok diverzifikálása

Mivel még mindig a fosszilis energiahor-
dozók fedezik a török energiafelhaszná-
lás többségét, az ellátásban kulcsfontos-
ságú szerepet játszanak a már létező és a 
megépítendő kőolaj- és földgázvezetékek 
(5–6. táblázat).

A táblázatból jól látszik, hogy a kő-
olajimport tekintetében az ország három 
vezetékre támaszkodik: két Irakból és 
egy Azerbajdzsánból (Grúzián keresztül) 
érkezőre. Ezt egészítik ki az ország ki-
kötőibe (az Isztambul, Antalya, Ceyhan, 
Trabzon, Hopa, Izmir, Gemlik, Rodostó 
stb. felől) befutó tankerhajók szállítmá-
nyai, továbbá a – főleg Irakból érkező – 
szárazföldi ellátmány. A vezetékeken 
át és a kikötőkbe érkező kőolajat négy 
finomítóba viszik tovább (İzmit, İzmir, 
Kırıkkale, Batman), amelyek összesen 
28,1 millió tonna feldolgozó kapacitással 
rendelkeznek.42

Kőolajimport szempontjából az ország-
nak Irak és Irán a két legfontosabb part-
nere (2015-ben a behozatalnak az előbbi 
46, az utóbbi 22 százalékát adta). A veze-
tékek megléte ellenére a kőolaj többsége 
tankereken és szárazföldi utakon (vasút, 
kamion) érkezik.
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5. táblázat
Meglévő fontosabb kőolajvezetékek

Név Partnerország Hossz (km) Kapacitás Átadás 
éve

Kirkuk–
Yumurtalik Irak Első vezeték: 986

Második vezeték: 890

35 millió tonna;
a két vezeték együttes 

kapacitása:
70,9 millió tonna

1977
1987

Baku–
Tbiliszi–
Ceyhan

Azerbajdzsán 
(Grúzia)

1776
(ebből 1076 

Törökországon belül)

50 millió tonna évente
(1 millió hordó 

naponta)
2006

Batman–
Dörtyol országon belüli 511 4,5 millió tonna ???

Ceyhan–
Kırıkkale országon belüli 448 70 millió tonna 1986

2. ábra
Török kőolajimport, 201543
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6. táblázat
Meglévő fontosabb földgázvezetékek

Név Partner-
ország

Hossz
(km) Kapacitás Szerződés Átadás

éve
Baku–
Tbiliszi–
Erzurum

Azerbajdzsán 
(Şah Deniz)

690
(226 török)

6,75 millió 
tonna 2001 2007

Törökország–
Görögország 
Inter-
konnektor

Görögország ~300
(209 török) 2003 2007

Nyugati Út Szovjetunió/
Oroszország 845 4,5 millió tonna

(14 bcm) 1984 1987

Kék Áramlat Oroszország 1261 7,2 millió tonna 1997 2003/2005
Irán–
Törökország Irán 1491 4,5 millió tonna 1996 2001

3. ábra
Török földgázimport, 201546
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Törökország a kőolajszállítás terén év-
tizedek óta stratégiai jelentőségű tran-
zitszerepet tölt be, az 1977 óta üzemelő 
Kirkuk–Ceyhan és a 2006-ban üzembe 
állított a Baku–Tbiliszi–Ceyhan vezeték 
révén. A Földközi-tenger partján lévő 
Ceyhan (Yumurtalik) így a régió egyik 
legfontosabb kőolajelosztó központja 
már most is (2015-ben napi 650 ezer hor-
dó, Kaszpi-tenger környékéről szárma-
zó, továbbá 400 ezer hordó iraki olajat 
szállítottak onnan – főleg Európába), 
amelynek a továbbfejlesztése képezi a 
stratégiában az olajkereskedelmi lábat.44

A földgázimport jó része négy meg-
lévő vezetéken keresztül történik. Ezt 
egészíti ki két onshore LNG-terminál, 

amelyek mellé több új építését is terve-
zik. Úszó tároló- és visszagázosító egy-
ségből (FSRU) jelenleg kettővel rendel-
kezik az ország; az újabbat – s egyben a 
világ legnagyobb ilyen egységét – 2018 
februárjában adták át.45 A továbbiakban 
újabb LNG-terminálok építése is terv-
ben van, részben azért, mert az újabb és 
újabb technológia révén várhatóan egyre 
olcsóbbak lesz a kivitelezésük, másrészt 
pedig érdemben csökkenthetik a mintegy 
50 százalék körüli orosz függőséget.

Noha az ország jelentős szénkészle-
tekkel rendelkezik, azok zöme gyenge 
minőségű barnakőszén és lignit. Emiatt 
feketekőszénből jelentős behozatalra szo-
rul (a szükséges mennyiség 96 százalékát 

4. ábra
Török feketekőszén-import, 201547
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külföldről importálja), melyben jelentős 
mértékben Kolumbiára és Oroszország-
ra támaszkodik. A kőszén viszonylagos 
olcsósága miatt a 2010-es években jelen-
tős fejlesztések történtek, új erőműveket 
építettek. Bár az orosz függőséget nem 
sikerült ezzel jelentős mértékben csök-
kenteni, de legalább a gázimport növe-
kedését mérsékelni lehetett. Ugyanakkor 
a rendelkezésre álló kőszén- és lignitle-
lőhelyek miatt az Energia és Természeti 
Erőforrások Minisztériumának a stra-
tégiája szerint a jövőben fokozni kell a 
kitermelést és szénhasználatot, ugyanak-
kor erőfeszítéseket kell tenni a fejlettebb, 
tisztább technológiák használata, illetve 
a bányászat biztonságosabbá tétele érde-
kében. (2014-ben történt az ország törté-
nelmének a legsúlyosabb bányászbalese-
te: Somában több mint 300 ember vesz-
tette életét.)

A megújuló energiaforrások arányának 
növelésére és a nukleáris energia
bevonására tett intézkedések

A szűkös szénhidrogén-tartalékok miatt 
Ankarának a növekvő igények kielégíté-
se érdekében a megújuló energiaforrások 
felé kellett fordulnia. (A téma fontosságát 
jelzi, hogy Törökország a 2009-ben lét-
rehozott Nemzetközi Megújuló Energia 
Ügynökség [IRENA] alapító tagjai közé 
tartozik.) Az Energia és Természeti Erő-
források Minisztériuma 2014 végére el-
készítette a 2013 és 2023 közötti időszak-
ra vonatkozó „Nemzeti megújuló energia 
cselekvési tervet”. Az ambiciózus elkép-
zelés értelmében 2023-ra a megújuló 

energiaforrások adnák a kapacitások 
30 százalékát. Ennek megfelelően a víz-
erőművek termelése 34, a szélerőműveké 
20, a naperőműveké 5 gigawattal, továb-
bá a geotermikus energiatermelés 1,5, 
a biomassza eredetű pedig 1 gigawattal 
bővülne.

Az utóbbi években születtek a terv 
eredményesnek is bizonyult. Mint ko-
rábban arról már szó volt, 2015 után az 
orosz Roszatom megkezdte az akkuyui 
erőmű építését, amely, úgy tűnik, a 
2015–2016-os diplomáciai viharok óta 
immár rendben halad. A Dél-Törökor-
szágban épülőn kívül még két erőmű 
létesítését tervezik a törökök. Az egyi-
ket a 2013-as megállapodás szerint egy 
japán–francia konzorcium építi majd a 
fekete-tengeri Sinop mellett. Az erőmű 
első blokkját 2023-ban kívánják meg-
nyitni, a másodikat 2024-ben, a har-
madikat 2027-ben, a negyediket pedig 
2028-ban. A mintegy 20 milliárd dol-
lárba kerülő atomerőmű a tervek szerint 
összesen 4480 megawattnyi energia elő-
állítására lesz képes.48 A harmadik erő-
mű helyét még nem jelölték ki, de nagy 
valószínűséggel Kelet-Trákiában lesz.49

Az energiahatékonyság
jelentős fejlesztése

A hatékonyságnak a – felhasználás-
ra és a termelésre is vonatkozó – fej-
lesztése érdekében a stratégai tervnek 
megfelelően felújítják és modernizálják 
a régebbi erőműveket, a közvilágítás-
hoz használt izzókat hatékonyabbakra 
cserélik. A stratégia további célként 
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előirányozza az energiaszállítás során 
keletkezett veszteségek csökkentését, az 
energiahatékonyság fontosságának a la-
kosságban való tudatosítását, valamint 
egy energiahatékonysági útiterv elkészíté-
sét is.50 Ez utóbbi 2018 elején jelent meg.51 
Az ambiciózus terv 2023-ra 13 százalék-
kal kívánja csökkenteni a török energia-
fogyasztást, és 11 milliárd dollárt szán az 
energiahatékonyságot növelő projektek-
re. A mintegy 55 lépésből álló terv szinte 
az összes szektort érinti.

Európa energiabiztonságához
való hozzájárulás

Ankara az energiaelosztó központtá vá-
lás terén folyamatos erőfeszítéseket tesz. 
Az elektromos rendszert 2015 óta szink-
ronizálják az Európai Villamosenergia-
átviteli Hálózattal (ENTSO-E).52 A Déli 
Gázfolyosó (SGC) révén lehetségessé 
válna a közel-keleti és a Kaszpi-tengeri 
térség földgázának a nagy európai pia-
cokra történő eljuttatása. Az infrastruk-
túra egy része már megvalósult – dél-
kaukázusi vezeték (SCP), másképp a 
Baku–Tbiliszi–Erzurum földgázvezeték 
(BTE), illetve a Törökország–Görögor-
szág Interkonnektor (ITG) – vagy folya-
matban van. Az utóbbiak közé tartozik a 
transzanatóliai vezeték és a Török Áram-
lat. A Déli Gázfolyosó ernyője alá vont 
sok, a térségből Európába futó vezeték-
projekt terve közül egyelőre, úgy tűnik, 
csak egy, a TANAP, illetve annak az 
EU területén épülő folytatása, az Adria 
gázvezeték (TAP) valósul meg belátható 
időn belül.

Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy a 
török szorosok, a Boszporusz és a Dar-
danellák komoly szerepet töltenek be a 
világ kőolaj-kereskedelmében: a forga-
lom mintegy 3 százaléka azokon keresz-
tül zajlik, s elsősorban az orosz és kisebb 
részben Kaszpi-tenger térségében kiter-
melt kőolajnak a nemzetközi piacokra 
jutásában játszik kulcsfontosságú szere-
pet.53

Egyéb tervek

A regionális energiakereskedelmi köz-
pont szerepét a stratégiai elképzelé-
sek szerint egy energiapiac (energy 
exchange market) létrehozása erősítené. 
Ez részben megvalósult az Energy Ex-
change Istanbul (EXIST) 2015. március 
18-i megalapításával. A szervezet egy-
előre az elektromos áram piacát irányít-
ja, de a tervek szerint ezt kiterjesztik a 
gáz, az olaj és a derivatívák irányába. 
Végezetül a minisztérium megemlí-
ti a tárolási kapacitások fejlesztésének 
a szükségességét. Törökország jelen-
leg két földgáztárolóval rendelkezik, a 
Márvány-tenger északi partján fekvő 
Silivrinél, összesen 2,84 milliárd m3 tá-
rolókapacitással. A kibővítésével ezt a 
kapacitást 4,6 milliárd m3-re növelnék. 
Ezenkívül elindult a 2023-ban befeje-
zendő Tuz Gölü projekt, amely az ország 
középső részén lévő Tuz-tónál alakítana 
ki egy 5,4 milliárd m3-es tárolót, amely-
nek első szakaszát 2017 elején adták át.54 
Mint arról már szó volt, az úszó tároló- 
és visszagázosító egységek már üzembe 
álltak.
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A török energiastratégiával foglalkozó 
dokumentumok és geopolitikai gondolat-
menetek alapvetően három célt jelölnek 
ki. Ezek:

1. az infrastruktúra kiépítése az ener-
giahordozóban bővelkedő három 
régió minél több államából Török-
országon keresztül Európa felé;

2. egy energiapiaci pénzügyi központ 
létrehozása és fejlesztése;

3. a tárolókapacitások növelése.

Megvalósítás

Energetikai kapcsolatok
a szomszédokkal

Az alábbiakban Törökországnak a külön-
böző szomszédaival fenntartott kapcsola-
tait vesszük górcső alá, s azt vizsgáljuk, 
hogy Ankara hogyan próbálta diverzifi-
kálni az energiaellátását.

Mind a közelsége, mind a különleges 
kulturális kapcsolataik miatt elsőként 
említendő Azerbajdzsán. Az ország füg-
getlenségének megszerzése után (1991) 
– amit Törökország az elsők között ismert 
el – Ankara a jó viszony kialakítására 
törekedett vele, amit nemcsak az ország 
energiahordozó-készleteinek a nagysága, 
hanem egymás török testvérnépként tör-
ténő elfogadása is indokolt.55

A két ország közötti energetikai 
együttműködés Hejdar Alijev elnöksége 
idején kezdődött. Az Azeri, a Chirag és 
a Güneșli (ACG) kőolajmezőkre vonatko-
zó, 1994-ben aláírt termelésmegosztási 
egyezmény („az évszázad szerződése”) 
több fontosabb azeri kőolajmezőt is 

megnyitott a nemzetközi vállalatok előtt, 
ami eleve Törökországnak mint lehetsé-
ges tranzitországnak a felértékelődésével 
járt.56 A TPAO szinte azonnal jelezte az 
azeri projektekben való részvételi szán-
dékát. A következő évek tárgyalásai ré-
vén az ACG kőolajmezőkben 6,75, a Sah 
Deniz földgázmezőben 19, az Araz, Alov 
és Sharq kőolajmezőkben 10 százalékos 
részesedést szerzett, míg a Baku–Tbi-
liszi–Ceyhan olajvezetékben 6,78, a 
Baku–Tbiliszi–Erzurum gázvezetékben 
9 százalékos részesedéssel rendelkezik.57 
Az azeri olajvállalat, a SOCAR pedig 
2007-ben indított törökországi projek-
teket (Petkim vállalat, Star olajfinomító, 
Ptelim kikötő és a TANAP), melyek ré-
vén mára az egyik legnagyobb befektető-
vé vált az országban.58

Azerbajdzsán vonzerejét növeli Ankara 
szemében, hogy az ottani gáz jellemző-
en olcsóbb volt az utóbbi években, mint 
az orosz vagy a nemzetközi mércével is 
drága iráni import. Baku, amely a nem-
zetközi szerepét is igyekszik növelni, va-
lamint a piacait is diverzifikálni kívánja, 
a Sah Deniz mező feltárása óta az ottani 
kitermelés második fázisára (Sah Deniz 2) 
alapozva alternatívaként kínálta magát 
az európai földgázimport diverzifikáció-
ját szolgáló projektek számára. Többéves 
előkészítést követően a Sah Deniz kon-
zorciuma a Déli Gázfolyosó projektjei 
közül a mérsékelten ambiciózus, regio-
nális fókuszú TAP projektet választot-
ta ki. A megvalósításhoz a török és az 
azeri kormány megállapodott a TAP-ra 
csatlakozó és kibővítendő BTE vezetéket 
a TAP-pal összekapcsoló törökországi 
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gázvezeték, a TANAP megépítéséről. 
A tervek szerint a folyamatban lévő mun-
kálatok még idén be is fejeződhetnek.

A világ egyik legnagyobb földgáz- és 
kőolajkészletével rendelkező Iraknak a 
2003-as amerikai intervenció utáni po-
litikai fejlődését a széttagolódás és az 
északi, iraki kurdisztáni terület növek-
vő függetlensége, a számos belpolitikai 
nehézség, majd az Iszlám Állam (ISIS) 
2014-es hadjárata után a biztonsági hely-
zet látványos romlása, területvesztés, 
aztán katonai ellenoffenzíva jellemez-
te. (A Kirkuk–Ceyhan kőolajvezetéket 
ért ISIS-támadások miatt többször is 
leállt a szállítás.) Az energiapolitikájá-
ban mind nagyobb önállóságot követelő 
Kurdisztáni Regionális Kormányzat lét-
rejötte a török külpolitika átalakulását 
is jelentette. Bár a török vezetés az első 
években rossz szemmel nézett a kurd 
autonómiatörekvésekre, s inkább a köz-
ponti kormányzatot támogatta, 2008 óta 
egyértelmű közeledést volt látható Erbíl 
és Ankara között.

Történelmi jelentőségűnek mondható 
Abdullah Gül török elnök 2011-es iraki 
kurdisztáni látogatása, amelyet később 
több, magas szintű hivatalos találkozó 
követett, köztük Maszúd Barzani koráb-
bi iraki elnök és Recep Tayyip Erdoǧan 
török miniszterelnök (2014 óta elnök) 
között. Mi több, a közös politikai érde-
kek még közelebb hozták a vezetőket 
egymáshoz: mivel mindkét fél veszély-
forrást lát a Kurdisztáni Munkáspártban 
(Partiya Karkerên Kurdistan, PKK), 
Barzani több kelet-törökországi (kur-
doknak szóló) politikai rendezvényen is 

kiállt a török vezető mellett.59 A közös 
politikai/biztonsági érdeken túl a török–
iraki kurd kapcsolatokban kialakult erős 
függőség és aszimmetria is befolyásolja a 
politikai együttműködést. 2008 után a tö-
rök vállalatok oroszlánrészt vállaltak az 
Iraki Kurdisztán területén megvalósuló 
beruházásokban, főleg az építőipar terén. 
Az észak-iraki hálózatok hiányosságai 
miatt Törökország az áramszolgáltatás 
terén is fontos partnerré vált: így például 
2014-ben 778 millió kWh-nyi elektromos 
áramot értékesített Iraknak.60 

Az iraki központi vezetés és a kurd kor-
mányzat nézeteltérései a török érdekeket 
is negatívan befolyásolják. Például a 
TPAO egyik leányvállalatának, a Turkish 
Energy Companynak a 800 négyzetkilo-
méteres Block 9 területre kötött licenc-
szerződését Bagdad megsemmisítette.61 
(A másik leányvállalat, a Genel Enerji ve 
Petroil ugyanakkor a Chia Shurk mezőn 
kitermelést folytat.

A két ország földrajzi elhelyezkedése 
is az együttműködést követeli meg: Iraki 
Kurdisztán nyugatra tartó kőolajvezeté-
kei csak török területeken haladhatnak 
keresztül. Törökország számára fontos 
diverzifikációs tényező volt a kurdisztáni 
kőolajmezőket a ceyhani vezetékkel ösz-
szekötő kőolajvezeték 2013 végén történt 
üzembeállítása (Erbíl számára pedig még 
fontosabb, hogy így 2014 májusában a 
nemzetközi piacokra léphetett), amellyel 
persze Bagdad rosszallását váltotta ki.62 
A napi mintegy egymillió hordós szál-
lítási kapacitásra képes vezeték felváltja 
az eddigi, napi 40 ezer hordónyi kamio-
nos szállítást; ezzel jelentősen megnőnek 
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Erbíl lehetőségei, noha az Ankara felé 
való kiszolgáltatottsága növekszik.63

Az energetikai együttműködést nehe-
zítik a kurd népességen belüli politikai/
katonai törésvonalak: nemcsak a szíri-
ai kurdok nem egységesek, de a PKK 
– amely egy komoly, főleg törökországi 
és szíriai kurdokra támaszkodó, ugyan-
akkor az iraki Kandil-hegységben mind-
ezidáig bevehetetlen erődrendszerrel ren-
delkező szereplő – szintén komoly fenye-
getést jelent. Így miután 2015 júliusában 
véget ért az Ankara és a PKK között még 
2013 elején tető alá hozott fegyverszünet, 
a kurd–török konfliktus színterévé váltak 
a kelet-törökországi kőolajvezetékek is. 
A PKK több olyan akciót is végrehajtott, 
amelyek keretében Erbílnek több mil-
liárd dolláros károkat okozott, s a török 
energiaellátást is veszélyeztette.64

Ankara számára a világ legjelentősebb 
földgázkészletével és meghatározó kő-
olajtartalékokkal is rendelkező Iránnal 
folytatott energiahordozó-kereskedelem 
magától értetődő adottság: a közel-ke-
leti ország adja a török kőolaj- és föld-
gázimport megközelítőleg egyötödét/
egyhetedét. Teherán ugyanakkor Anka-
ra legkevésbé megbízható kereskedelmi 
partnere: az elmúlt tíz évben Irán több-
ször is elmaradt a vállalásai teljesítésé-
vel. Ennek hátterében elsősorban Irán 
saját ellátási nehézségei álltak: 2004-ben, 
2007-ben és 2012-ben Irán a „kutak meg-
hibásodására” hivatkozva, előzetes érte-
sítés nélkül csökkentette a török földgáz-
ellátást, ami rögtön fűtési gondokhoz és 
az ipari termelés visszafogásához veze-
tett. Ráadásul az irániak drágán is adják 

a gázt a törököknek, így az ügynek egy 
Ankara számára pozitív kimenetelű per 
lett a vége.65

A török–iráni energetikai kapcsolato-
kat tovább bonyolítják az iráni atomprog-
ram miatt 2012-ben bevezetett nemzetkö-
zi szankciók. A nyugati államok megren-
deléseinek visszaesése következtében az 
iráni olajkitermelés csökkentése kedve-
zőtlenül érintette a kis-ázsiai partnert is. 
2015-ben a P5+1-tárgyalások eredménye-
ként döntés született a szankciók fokoza-
tos feloldásáról.66

Az Irán–Törökország–Európa közti ve-
zeték (İran–Türkiye–Avrupa Doğalgaz 
Boru Hattı) projektjéről szóló megálla-
podást még 2011-ben írták alá. A tervek 
szerint az Irántól Németországig húzó-
dó, 5.000 kilométer hosszú gázvezeték 
évente 35 milliárd m3 gázt szállít majd a 
célországokba.67 Igaz, az Irán körüli fe-
szültségek (pl. Donald Trump amerikai 
elnöknek az iráni atomalkuval kapcso-
latban hangoztatott fenntartásai), a tehe-
ráni energiapolitika ellentmondásossága, 
a piaci helyzet alakulása és a várhatóan 
magas költségek erősen megkérdőjelezik 
egy ilyen projekt értelmét.

Teherán az áramkereskedelemben is 
fontos szereplő. Törökország a keleti me-
gyéi, így Van és Hakkari ellátását részben 
iráni elektromos áramból oldja meg: An-
kara 2013-ban 4,6 milliárd kWh-t, 2014-
ben 7 milliárd kWh-t importált Iránból.68

Különböző tényezők miatt egyelőre a 
közép-ázsiai energiahordozókhoz való 
hozzáférés vagy az azok tranzitjában 
való részvétel nem aktuális Törökor-
szág számára, de a török vezetés már 
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az előző évtizedekben jelezte a földgáz 
vásárlására és tranzitjára vonatkozó igé-
nyét a Kaszpi-tenger keleti oldalán fekvő 
államok felé. Már 1999-ben megszüle-
tett egy harmincéves gázimportról szóló 
egyezmény Törökország és Türkmenisz-
tán között. Noha az ügyben nem történt 
előrelépés, a török–türkmén gázkereske-
delemhez szükséges, ám gazdaságilag 
és főleg geopolitikailag igen érzékeny 
transzkaszpi vezeték (TCP) ötlete újra 
és újra napirendre kerül, különösen az 
ukrán–orosz gázválságok idején.69 2014 
novemberében előzetesen megállapodott 
a török és a türkmén fél arról, hogy az 
elkészülte után a TANAP-on keresztül 
közösen fognak gázt eladni.70 A TCP 
megvalósulását azonban kezdetektől hát-
ráltatja az ellenérdekelt Oroszország és 
Irán ellenállása, így a közép-ázsiai gáz-
szállítással kapcsolatos projektek és a 
kereskedelem gazdaságossága a jelenlegi 
piaci viszonyok között megkérdőjelező-
dött.

A Törökországot körülvevő, energia-
hordozókban gazdag régiók közül ki-
emelkedik Oroszország, amely Ankara 
legnagyobb kereskedelmi partnere: a tel-
jes török import 8-12 százaléka, a földgá-
zénak kb. 50-60 százaléka, a kőolajénak 
megközelítőleg 4 százaléka onnan szár-
mazik.71 A Bulgária felől, még a Szov-
jetunió idején megépült földgázvezeték 
mellé a 2000-es évek derekén átadták a 
Kék Áramlatot. A 2010-es évek közepe 
új fejleményt hozott a két ország kap-
csolatában: a közvetlenül az EU piacait 
célzó Déli Áramlat bukását követően, 
2014 végén Vlagyimir Putyin orosz 

elnök bejelentette, hogy az orosz fél a 
törökországi végpontú Török Áramlatot 
valósítaná meg,72 amely nemcsak a tö-
rök, de opcionálisan az uniós piacokat is 
kiszolgálhatja. Egyidejűleg elkezdődtek 
az orosz pénzen és kivitelezőkkel meg-
építendő akkuyui atomerőmű előkészí-
tési munkálatai is. Ez lesz Törökország 
első, jelentős igények kielégítésére is ké-
pes nukleáris erőműve. A négy reaktor 
egyenként 1200 MW kapacitással ren-
delkezik majd.

Habár e projektek végrehajtását lelas-
sította a Gazprom és török partnere, a 
BOTAŞ közötti árvita, sőt egy időre be is 
fagyasztotta az, hogy 2015. november 24-
én a török légierő lelőtt egy, a török–szí-
riai határ mellett repülő Szu–24-es orosz 
vadászbombázót, de a 2016 közepén 
történt „kiegyezés” után néhány hónap 
alatt ismét az eredeti mederben folytak 
az orosz–török kapcsolatok, amit a két 
fél közös érdekei (mezőgazdasági termé-
kek kereskedelme, különböző projektek 
újraindítása, s persze a szíriai konfliktus 
rendezésének igénye) is megkívántak – 
hiszen Oroszország második legnagyobb 
gázfelvevő piaca Törökország.73 Így tehát 
folytatódhatott az atomerőmű építése, és 
megkezdődtek a Török Áramlat munká-
latai is.

A törökországi belpolitikai folyamatok 
hatása a török célokra

Törökország 2015 derekától komoly bel-
politikai nehézségekkel néz szembe, ame-
lyek közül több mélyreható biztonsági 
kockázattal járt – és jár még napjainkban 
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is. Mindezek nem hagyhatók figyelmen 
kívül az ország energiaelosztó szerepé-
nek a felmérésénél. Az utóbbi három év-
ben egy terrorellenes hadjárat folyik az 
országban, mivel több támadás is történt 
az Iszlám Állam és a Kurdisztáni Mun-
káspárt részéről. Ezek nemcsak a török, 
hanem a nemzetközi közvéleményt is 
sokkolták, s a külföldi turisták számá-
nak a csökkenése is többek között ennek 
tudható be. A helyzetet tovább súlyosbí-
tották a 2015 decemberében hozott orosz 
szankciók, amelyek következtében a tö-
redékére esett vissza a Törökországba 
látogató orosz turisták száma, s a me-
zőgazdaság is fontos piacot vesztett (az 
energetikai projektek pedig átmenetileg 
lekerültek a napirendről). Noha 2018 
közepére, úgy tűnik, jelentősen javult a 
biztonsági helyzet, a PKK elleni háború 
Délkelet-Törökországban még nem ért 
véget. A PKK akciói – mint fentebb szó 
volt róla – a törökországi infrastruktúrára 
is veszélyt jelentenek, s ez a jövőben is 
állandó kockázatot fog jelenteni.

A 2016. júliusi puccskísérlet növel-
te a belpolitikai válságot. Bár a Gülen-
mozgalom és a kormány közötti harc ak-
kor már közel három éve tartott, azonban 
az az elbukott katonai hatalomátvételi 
kísérlettel új dimenzióba lépett. A több 
tízezer ember letartóztatása, közel két-
százezernek az elbocsátása komoly tisz-
togatásról tanúskodik. A rendkívüli álla-
pot kihirdetése – és folyamatos meghosz-
szabbítása –, illetve a gülenista cégeknek 
az állami vagyonkezelő által történt meg-
szerzése kedvezőtlen jelnek bizonyult a 
piacok számára.

Az országban zajló hatalomkoncentrá-
ció – amelyet a 2017. április 26-i népsza-
vazás által jóváhagyott alkotmánymódo-
sítás törvényi keretbe helyezett, s amely 
a 2018. június 26-i referendum után for-
mailag is megvalósult – szintén vegyes 
képet mutat. Noha a kormánypárt és a 
szavazótábora szerint az elnöki rendszer 
bevezetése megoldást jelenthet a belső és 
külső kihívásokra, azonban ezt nagyon 
sokan vitatják, s – elsősorban külföld-
ről – a fékek és ellensúlyok rendszerének 
a bomlásaként értékelik a folyamatot.

Az EU oldaláról az egyszemélyi uralom 
inkább magasabb kockázatot, mint biz-
tonságot jelent az erősen volatil nemzet-
közi régióban. Ráadásul Törökország az 
utóbbi években a geopolitikai helyzetéből 
fakadó előnyeit többször tette alku tár-
gyává (pl. az országban lévő hárommillió 
szíriai menekültről folyó uniós tárgyalá-
sok során), illetve bilaterális kapcsolato-
kat áldozott fel rövid távú belpolitikai cé-
lokért (pl. a népszavazási kampányban a 
Hollandiával történt affér), ami összessé-
gében kedvezőtlen képet fest az ország-
ról. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy 
Ankara a gazdasági kapcsolatokat igye-
kezett nem kockáztatni, s valós retorziók 
esetén mindig visszakozott. A többszö-
rös interdependencia miatt kevésbé va-
lószínű, hogy az európai piacok elérése 
érdekében fizetett tranzitdíjból jelentős 
bevételre szert tevő ország feloldozná 
az EU-val való energetikai együttmű-
ködést – valójában az érdekérvényesítő 
képessége inkább a kiinduló országok 
felé nőne meg, amelyeknek komoly piaci 
veszteséget okozna, ha Ankara blokkolná 
a gázszállítást.
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Noha a török statisztikai intézet szerint 
az ország gazdasága töretlenül növek-
szik, többen kétségbe vonják ezt, s nem-
csak az adatok valószínű kozmetikázott-
sága miatt, hanem mert egyre több befek-
tető hagyja el az országot. A mind nehe-
zebbé váló gazdasági helyzetnek a nyil-
vánvaló jele a török líra leértékelődése. 
A 2015 eleji 2,6 líra/eurós árfolyammal 
szemben 2018 tavaszára már majdnem 
5 líra ért 1 eurót.74 Ez hatalmas terhet ró 
az importvállalatokra, mivel a gáz- és a 
kőolaj-behozatal jelentősen megdrágult, 
ami egyre kedvezőtlenebb finanszírozási 
környezetet teremt. Egyelőre úgy tűnik, a 
kormány nem képes megfelelő ellenszert 
találni a líra gyengülésére.

Összességében kijelenthető, hogy a 
közelmúlt fejleményei miatt a török gaz-
daságnak komoly nehézségekkel kell 
szembenéznie, ami kihat az energiafo-
gyasztásra is. Ennek jelei már látszanak: 
a 2010-es évek dinamikus keresleti növe-
kedése lelassult. Egy komolyabb válság 
pedig rövid távon csökkentheti a török 
piac felvevőképességét, még akkor is, ha 
az ország fundamentumai középtávon 
ígéretesek: több mint 80 milliós, növek-
vő népesség, erős bankrendszer stb. En-
nek megfelelően a kormányzati stratégi-
ák megvalósítása a nehézségek ellenére 
folytatódik – ez a saját energiaforrások 
intenzívebb kiaknázását, a megújuló 
energia termelésére vonatkozó újabb 
projekteket, újabb LNG-terminálok és 
nemzetközi vezetékek építését, illetve a 
rendelkezésre álló kapacitások bővítését 
jelenti.

A török célokat befolyásoló külső hatások

A közelmúlt török energiapolitikájára 
a legnagyobb hatással kétségkívül az 
orosz–török diplomáciai válság volt. Az 
orosz vadászbombázó lelövése után ki-
robbant külpolitikai konfliktus több orosz 
gazdasági szankciót is maga után vont: 
Moszkva leállíttatta a szervezett turista-
utakat, megtiltotta a török mezőgazdasá-
gi termékek egy részének az importját, 
megszűnt a török állampolgárok vízum-
mentessége, és Törökország vállalkozói 
komoly bürokratikus nehézségekkel ta-
lálták szembe magukat Oroszországban, 
stb.75 Egy ideig az is kétséges volt, hogy 
az orosz válaszlépések közé bekerül-e a 
gázszállítás leállítása. Mint később ki-
derült, Moszkva a kölcsönös függőség 
miatt e téren megbízható partner maradt, 
ugyanakkor az eset megerősítette a török 
vezetést abban, hogy tovább kell folytat-
nia az energiaforrások és a kereskedelmi 
partnerek diverzifikálását.

A 2015. november végi orosz–török 
konfliktust követően Erdoǧan elnök és 
Ahmet Davutoǧlu kormányfő több kül-
földi utat is tett. Jártak Azerbajdzsánban, 
ahol ígéretet kaptak a TANAP határidő 
előtti befejezésére, tárgyaltak Katarral az 
LNG-kereskedelem bővítéséről, s napi-
rendre került az iráni gázszállítások, va-
lamint a tárolókapacitások növelése is.76

A kifejezetten jó katari–török diplo-
máciai kapcsolatoknak köszönhetően 
teljesen logikus lépés volt a diplomáciai 
vihar közepette az arab országból szár-
mazó gázimport növelése. A BOTAȘ 
és katari partnere 2015. december 2-án 
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hosszú távú LNG-importról szóló egyet-
értési megállapodást írt alá. Ennek ter-
mészetesen voltak előzményei: az első 
szerződést még 2009-ben kötötte meg 
Taner Yıldız török energiaügyi miniszter 
katari kollégájával. Az ígéretes lehető-
ségnek a gyakorlatba történő átültetését 
viszont több körülmény nehezíti. Egy-
részt a katari LNG viszonylag drága (kü-
lönösen a vezetéken érkező orosz gázhoz 
képest), ami az árérzékeny török piac 
számára problémát jelent. Beszédes, 
hogy a vezetékes gázénál jóval ke-
vésbé jelentős (a 2015-ös teljes török 
gázimportnak csupán 16 százalékát 
kitevő) LNG behozatalában a katari 
szállítások alig egynegyed részt tettek 
ki. Másrészt Törökország egyelőre a 
piaci felvevőképességénél szűkösebb 
tárolókapacitással rendelkezik, és az 
LNG-visszagázosítási kapacitása a fo-
gyasztáshoz képest viszonylag alacsony. 
Az előbbivel ráadásul jóval az uniós át-
lag alatt marad: Németországban például 
a tárolókapacitás a fogyasztás 20 száza-
lékát képes fedezni, míg Törökországban 
csak 5 százalékát.77

Ez utóbbi hiányossággal a török vezetés 
is tisztában van, így már az elmúlt évek-
ben megindult a kiépítésük, a folyamat 
pedig 2015 novemberével újabb lendüle-
tet kapott. Egy évvel később megérkezett 
Franciaországból az úszó Aliağa LNG-
terminál, amely technikailag megköze-
lítőleg napi 20 millió köbméteres (évi 
7,3 milliárd m3) gázellátásra lesz képes.78 
De további bővítések és új terminálok 
létesítése is várható, s a 2017 eleji napi 
223 millió m3-ről néhány éven belül napi 

400 millió m3-re kívánják növelni a török 
gázhálózatba belépő, a földgázimportot 
lehetővé tevő technikai összkapacitást.79

A török energiaellátás diverzifikáci-
ójára további kiváló lehetőséget jelen-
tenek a Földközi-tenger keleti meden-
céjében lévő tenger alatti (ún. offsho-
re) mezők. A térségben az első jelentős 
földgázlelőhelyet az izraeli–egyiptomi 
tengeri határvonalon, a tenger egyiptomi 
kontinentális talapzatán tárták fel, 2003-
ban. Néhány évvel később az izraeli te-
rületen felfedezték a Tamar mezőt, majd 
2010-ben az annál is nagyobb, több mint 
600 milliárd m3 földgázt rejtő Leviathan 
mezőt, 2015 szeptemberében pedig az 
ENI az egyiptomi kontinentális talapza-
ton talált rá a térség eddigi legnagyobb, 
850 milliárd m3-esre becsült mezőjét, a 
Zohrt. Miután Ciprus e fejleményekkel 
nagyjából egy időben, 2010-ben aláírta 
Izraellel a különleges gazdasági övezet 
(EEZ) elhatárolásáról szóló szerződést, s 
a fennhatósága alatt álló vizeken elkezd-
te a kutatást, újabb lelőhelyeket sikerült 
feltárnia. Libanonban szintén nagyobb 
készletek állnak rendelkezésre, így a te-
rület jelentősége felértékelődött.80

A kitermelt gáz exportja több úton 
lehetséges: cseppfolyósított formában 
(LNG), illetve a Törökország és/vagy 
az európai államok felé épített vezeté-
kek (EastMed) révén. Egyes számítások 
szerint egy, az eleve útba eső ciprusi off-
shore mezők majdani kitermelését is be-
fogadó, Anatólia felé tartó vezeték lenne 
a legolcsóbb és a leghamarabb megtérü-
lő,81 hiszen nemcsak a 80 milliós, jelenleg 
évi 45-50 milliárd m3 fogyasztású török 
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piacot elégíthetné ki, de az Európa felé 
kiépülő vezetékekre (TANAP) rácsatla-
kozva a távolabbi piacok számára is szál-
líthatna földgázt.

A régió alapvetően széttagolt mezőinek 
a kitermelését és a gáz szállítását azonban 
nehezítik a térség államai közti nézetelté-
rések, olykor háborús konfliktusok.82 Kü-
lönösen megnehezítette az izraeli–török 
párbeszédet Erdoǧan akkori kormányfő 
2009-es davosi beszéde, amikor is nagy 
nemzetközi nyilvánosság előtt elítélte 
Izraelt, majd a gázai flottilla legnagyobb 
hajója, a Mavi Marmara elleni 2010-es 
izraeli támadás, amelyek után minimális-
ra csökkentek a diplomáciai kapcsolatok 
a két ország között. Ugyanakkor 2014-
ben az izraeli offshore mezők projektje-
ihez több török vállalatot (Turcas Petrol, 
Zorlu Group, Çalık Holding és Genel 
Energy) is meghívtak, hogy pályázzanak 
a Leviathan gázmezőiből kitermelendő, 
évi 7-10 milliárd m3 földgáznak a Török-
országba szállítására.83

Az orosz gép lelövése után a fagyos 
török–izraeli viszony javulásnak indult, 
s ennek a fő húzóerejét éppen az energe-
tikai kapcsolatok jelentették. 2016 nyará-
tól sikerült helyreállítani a diplomáciai 
kapcsolatokat is. A gázszállításról szóló 
tárgyalások alapján az izraeli fél elkép-
zelhetőnek tartja, hogy azok már 2020-ra 
meginduljanak.84 Továbbra is bizonyta-
lansági tényező viszont, hogy a tervezett 
izraeli–török vezeték ciprusi területen 
haladhat át, és a török–ciprusi viszony 
még korántsem kielégítő.

Konklúzió

A tanulmány bemutatta, hogy a regio-
nális energiaelosztó szerepre törekvő 
Törökországnak milyen problémákkal 
kell szembesülnie, s a „centrum” vagy 
a „hub” hangoztatása, illetve az ígéretes 
lehetőségek ellenére egyelőre alapvetően 
csupán a saját energiabiztonságának a 
megteremtésére törekedhet Ankara. Az 
impozánsan növekvő energiafogyasz-
tású (energiaéhségű) országnak komoly 
erőfeszítéseket kell tennie a jószomszédi 
kapcsolatok kialakítása és a földrajzi kör-
nyezete bevonása terén. Mindezt azon-
ban több tényező, így a partnerek meg-
bízhatatlansága, regionális konfliktusok, 
piaci bizonytalanságok, a törökországi 
belpolitikai és gazdasági kihívások és az 
infrastruktúra hiánya nehezíti meg.

A hasonló helyzetben lévő Európának 
elvi érdeke, hogy megépüljön a Török-
országgal szomszédos, energiahordo-
zókban gazdag régiókból kiinduló infra-
struktúra; ennek elősegítése, illetve An-
kara partnerként történő kezelése – ahogy 
több uniós nyilatkozat is felhívta rá a fi-
gyelmet – tagállami érdek.

Törökországnak esélye lehet arra, 
hogy egyszerre töltse be a regionális 
energiaelosztó és energiafolyosó szerepet, 
különösen a földgázellátás terén. Egy-
részt a szomszédságában (Izrael, Ciprus, 
Egyiptom) újabb energiahordozókra buk-
kantak, másrészt mások is (pl. Moszkva) 
lehetőséget látnak a jelentős piaccal ren-
delkező országban. Ezek összességében 
pozitív jövőképet mutatnak, főleg abban 
az esetben, ha az infrastruktúra kiépül 
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(TANAP, újabb LNG-terminálok), és a 
közel-keleti – elsősorban a szíriai és az 
iraki – konfliktusok nyugvópontra kerül-
nek.
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