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A stratégiai pragmatizmus kiteljesítése. 
Az uniós környezet tanulságai a magyar–orosz 
viszony jövőjéhez
Nagy Gábor

Minden jel arra mutat, hogy hazánk esetében oldódni látszik az orosz kapcso-
latok hagyományos belpolitikai beágyazottsága,1 s ezzel a nevezett viszony-
rendszer egyre pragmatistább alapokra kerülhet. Alapozhatjuk ezt Orbán 

Viktor 2009 őszén Szentpéterváron néppárti politikusok körében tett látogatására, ami-
kor is Vlagyimir Putyin orosz kormányfővel folytatott beszélgetése után egy 21. századi 
partnerség fontosságáról2 beszélt az akkor még leendő magyar miniszterelnök. Ezt csak 
tovább látszik erősíteni Martonyi János volt s már kijelölt külügyminiszter márciusi elő-
látogatása Moszkvában. Úgy vélem az említett partnerséghez vezető irányok megtalálá-
sához hasznos lehet az EU–orosz vonal fejleményeinek áttekintése a 2004-es bővítés óta 
elteltek fényében. Hiszen hazánk elsődleges gazdasági, kulturális, intellektuális közege, 
tulajdonképpeni „családja” az Európai Unió. Ugyanakkor Budapest jelentősége is rész-
ben tagságunkból adódik a mindig is világpolitikai színtereken mozgó Moszkva számá-
ra. A Brüsszel–Moszkva viszonynak további aktualitást ad a kapcsolatukat alapvetően 
szabályozó Partnerségi és együttműködési megállapodás (PEM) zajló újragondolása, mely a 
2011-es magyar EU-elnökség alatt is „figyelemre” tarthat igényt.

A két félnél 2004 óta megfigyelhető tendenciák tömör áttekintése után két kulcsterü-
letre, az energetikára és a posztszovjet térségre kívánom munkámat fókuszálni. Óvatos 
következtetéseim megvonása előtt a két fél tudományos közegeiben, döntéshozói köre-
iben 2006 óta aktívan érlelődő továbblépési elképzeléseket értékelem a minél alaposabb 
konklúziók megfogalmazása érdekében.

Változások a két fél magatartásában

2001-től az orosz–EU vonal sikerein felbuzdulva Moszkva valóban „stratégiai” partner-
nek tekinthette magát, s mint ilyen aggályainak is hangot adott az egyre inkább közeli 
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valóságnak tűnő bővítéssel kapcsolatban. Egy nagy alkufolyamat részének tekintette a 
tárgyalásokat, így az politikai jelleget is öltött. Sajnos Oroszország azon félelme, hogy 
az új tagok vélt oroszellenessége megronthatja a viszonyt, nem volt alaptalan a PEM 
körüli 2006 és 2008 közti nehézségek3 kapcsán. 2004. januári ultimátumszerű állapot 
után végül a PEM az új tagállamokra is kiterjedt, akik így az EU–orosz viszony egyen-
jogú alakítóivá váltak. 

Az EU oldalán jelentkező módosulások a tagállami szinthez köthetőek, s legna-
gyobb mozgatójuk a 2004-es tízes bővítéssel hozható összefüggésbe, különösképpen 
hazánk és négy közép-európai állam, illetve a balti hármak csatlakozása révén. Olyan 
államok váltak így az EU–orosz kapcsolatrendszer egyenjogú alakítóivá, akiknek sajá-
tos történelmi tapasztalataik, érintettségük folytán4 a régi tizenötök érdekorientáltabb 
megközelítéseitől5 merőben új, értékorientáltabb meglátások kerülnek az EU napirend-
jére, közös álláspontjaiba. A helyzetet csak bonyolultabbá6 teszi, hogy még a visegrádi 
államok sem igazán képesek egységes álláspont kialakítására Oroszország kapcsán, s 
a vártnál kevésbé ambiciózusabbak. Leginkább aktívnak Lengyelország mutatkozott. 
A lengyel elképzelések a nyugati posztszovjet térség gyors demokratizálódását7 elő-
térbe helyezve gyakran konfrontatívak Moszkvával. Azonban Varsó nem rendelkezik 
elegendő erőforrással terveinek megvalósításához, de erős konfrontációja miatt nem 
részesült kellő támogatásban még a térségbeli államoktól (finn, szlovák, magyar) sem, 
nem is beszélve a stratégiai érdekeiket inkább szem előtt tartó nagy nyugat-európai 
államokról (német, francia). Az érdemi tagállami támogatások lengyel elvesztése mel-
lett ez a lejáró PEM konstruktív újragondolásának lehetőségét is elódázta. Összessé-
gében ez az uniós megosztottság tágabb „manőverezési”, megosztási lehetőségeket8 
adott Moszkvának. Ez felhívja a figyelmet egy brüsszeli szerzőpáros9 általam is osz-
tott megállapításának gyakorlati megnyilvánulására, hogy Moszkva nem okozója az 
uniós megosztottságnak, csupán annak stratégiai haszonélvezője. A csatlakozás azon-
ban áttételesen is befolyásolja Moszkva és Brüsszel viszonyát, hiszen ennek folytán a 
régi tagállamok egy része is új megközelítéseket tesz magáévá – akár öncélúan akár 
az uniós szolidaritás jegyében. Nem beszélve arról, hogy a bonyolult uniós érdekhar-
monizációs folyamatban korábban „szövetségesre” nem találó, értékorientáltabb10 régi 
tagállamok (Dánia, Svédország) most „támogatók” birtokában jobban hangot11 adnak 
saját elképzeléseiknek Moszkva irányában. A régiek körében végbemenő változások 
szerves következményei az orosz félnél tapasztalható hangsúlyeltolódásoknak is, azaz 
a 2004-től megnyilvánuló konfrontatívabb magatartásának. Vagyis a választóvonal 
nem feltétlenül az EU15-ök és az új 10+2-ök között húzódik meg, ahogyan ez tükröző-
dik az EU–orosz kapcsolatok unión belüli erőviszonyait elemző egyik tanulmányban12 
is. A viszonyulásuk, illetve geopolitikai lehetőségeik, gazdasági potenciáljuk alapján 
öt kategóriába13 osztják a 27 tagállamot. Az orosz féllel való együttműködést kiemelt 
prioritásként kezelők (első három csoport, 16 ország) többségben vannak, s a negyedik 
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csoport is tartalmasabb kapcsolatrendszerben érdekelt, mint a 2006 óta tartó fenntartá-
sa, vontatott „menedzselése” a viszonynak. Valójában azonban a tanulmány legfonto-
sabb megállapítása akkor válik igazán értelmezhetővé, ha mindössze két nagy megkö-
zelítésbe soroljuk be a tagállamokat. Az egyik megközelítés – nagyjából az első három 
csoportot le is fedi, de néhányan (Hollandia, Románia) a negyedikből is inkább idetar-
toznak – Oroszországot partnernek14 tekinti, s meg van győződve a mélyülő integráció 
pozitív hozadékairól, még ha tisztában is van azzal, hogy Moszkva időnként megszegi 
a szabályokat. Ugyanakkor a többiek inkább tekintenek Oroszországra fenyegetésként, 
s így az EU–orosz viszonytól15 Moszkva feltartóztatását, de legalábbis szigorú értékek 
mentén történő „ellenőrzését” várják el. A két álláspont között jól láthatóan nincs meg 
a kompromisszum lehetősége, amely tükröződik az EU–orosz viszonyban fennálló ki-
látástalanságban is, a post-PCA (a PEM angol rövidítéséből) folyamatot jellemző elaka-
dásban. A bővítés politikai hatását így elsősorban a régi tagállamok között egyébként 
is jelenlévő megközelítésbeli különbségek felerősödésében látom, vagyis hozzájárult a 
mindig is meglévő véleménykülönbségek elmélyítéséhez.

A 2000-es évek elejét az orosz külpolitikában egy jelentős pragmatizmus jellemezte, 
amelyben az Európai Unió kitüntetett prioritáshoz jutott. Ez egyrészt adódott az orosz 
külkapcsolatoknak a korábbinál jelentősebb gazdasági irányultságából.16 A kapcsolatok 
2003-as csúcspontját a kedvező nemzetközi körülmények is táplálták, s a kedvező külső 
körülmények közepette a Kreml egy jelentős belpolitikai stabilizációt, központosítást 
hajtott végre. 2004-től válik újra teljessé az orosz energiaipar politikai beágyazottsága,17 
s az energiaszektorra az orosz kivitel csaknem 66-72 százaléka jut majd,18 túlságosan 
alárendelve a külpolitikai érdekképviseletet a külső energiapolitika, energiadiplomácia 
szempontjainak. Karaganov meglátása19 szerint így pedig várható volt, hogy Moszkva 
revansista, rivalizálóbb hangnemet üssön meg, destruktívabb magatartás jeleit mutat-
va. Az energetika ilyen kiemelkedő helyzete miatt is találom az egész 2004 utáni orosz 
külpolitikai tevékenységre, így az EU-hoz fűződő viszonyra is alapvetően jellemzőnek 
Mitrova tömör álláspontját,20 mely szerint 2004-től a big pipeline korát felváltotta a big 
business időszaka. Előbbi az export maximalizálására épített, így kicsit átpolitizáltabb 
légkörbe helyezve értelmezését annyit jelenthet, mint pragmatikus, konstruktív sze-
replőként megbízható, kiszámítható kapcsolatokra szert tenni. Természetesen a legin-
kább fizetőképes piacon, amellyel a legkevesebb potenciális konfliktus várható. A 2004 
óta érvényesülő big business korszaka már sokkal nagyobb szervezői szerepet igényel, 
mely azonban a fokozottabb állami jelenléttel biztosíthatóvá vált. Itt már a haszon ma-
ximalizálásáról21 van szó, amely gyakran több konfrontációt, a fogyasztók stratégiai 
megosztását, a lehetséges versenytársak távol tartását igényli. 2004 óta jelentős mér-
tékben ez jellemzi az orosz külpolitikát, melynek már 2003-as energia-stratégiájából is 
látszott az erre való készülődés. Amitől ez a stratégia politikai befolyásszerzési képze-
teket is ébreszthet, hogy egyetlen orosz állami vállalat – Gazprom – a meghatározó,22 
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amely monopolhelyzettel bír az orosz piacon, s minden jel arra mutat, hogy a fentebb 
említett haszonmaximalizálást egy ilyen monopolpozíció uniós piacon való biztosítá-
sával kívánja elérni. Vagyis úgy vélem, hogy elsődleges célja ennek a politikának egy 
ilyen monopolhelyzet elérése, mely természetesen a gazdasági hasznokon túl, idővel 
politikai befolyást is eredményezhet. Azonban szerintem jelenleg az elsődleges mo-
tiváció gazdasági. Mivel a stratégiai orosz ágazatokra vonatkozó korlátozott külföldi 
jelenlét23 folytán a 2010 és 2020 közti időszakra elvárt csaknem 400-500 Mrd USD-os 
energetikai befektetési igény24 nem érhető el csupán az érintett orosz vállalatok belső 
forrásaiból, így ehhez extraprofitra van szükségük, amelyet ez a monopolhelyzet rész-
ben megteremthet. Erre való jeleket látok abban is, amikor a legújabb közép-ázsiai gáz-
szállításokért a Gazprom csaknem európai árat25 hajlandó fizetni, csakhogy ő legyen 
ezen gáz európai értékesítője, ezzel is „bebetonozva” az európai piacokon elért gáz-
árait. Ugyancsak ebbe a stratégiába illeszkedik, amikor orosz kormányzati szakértők 
egyfajta „reciprocitásra” hivatkozva26 a monopolista tendenciák elleni uniós fellépést 
próbálják meg elódázni. Orosz jogi, stratégiai dokumentumokra kevésbé támaszkod-
hatunk a külügyi vonalvezetés változásainak alátámasztásához, hiszen a 2004-es elnöki 
ciklus alkalmával nem került sor új külügyi doktrína készítésére, így a 2000-es maradt 
érvényben, mely 2008-ban se változott meg érdemileg. Az EU-hoz fűződő viszony iga-
zi stratégiai jellegű átgondolása a 2009-es biztonsági doktrína27 kapcsán merülhet fel, 
amely biztonságpolitikailag egyértelműen leértékeli az Európai Uniót. Értelmezhetjük 
ezt úgyis, hogy Moszkva számottevő biztonsági aggályai nem az EU-hoz kötődnek, de 
kétségkívül legfőbb prioritásai sem. 

A Leonard–Popescu-tanulmány négy fontos jellegzetességét28 említi az orosz maga-
tartásnak az EU27-ek irányába: 1. a kapcsolatok kétoldalú keretekbe helyezése iránti 
igény a tagállamokkal; 2. a kapcsolatok politikai, jogi és gazdasági alapjainak felülvizs-
gálatára való törekvés; 3. aszimmetrikus interdependenciák kialakítása a megosztott 
unión belül és 4. az orosz befolyás erősítése a posztszovjet térségben. Az első jelleg-
zetesség kapcsán a szerzők sommásan utalnak ezen orosz törekvés sikerének okaira, 
azonban nem teszik egyértelműen felelőssé az érintett tagállamokat. Nem így egy má-
sik brüsszeli szerzőpáros,29 akik nyíltan a speciális előnyökre törő tagállamokat hibáz-
tatják az orosz megosztó-politika sikeréért, s Moszkvát csak ennek haszonélvezőjeként 
említik. Ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy valójában ezen lehetőséggel 
csak azon tagállamok nem éltek, akiknek sajátos helyzetük (baltiak, lengyelek) foly-
tán Moszkva nem is adott „speciális” ajánlatokat. A speciális ajánlatok kapcsán pedig 
Oroszország jól körülhatárolható gazdasági érdekei érvényesültek, s nem annyira va-
lami távoli politikai „zsarolás” lehetősége. Legutóbbi szemléletes példája, hogy az épít-
kezésből származó magas adóbevételei reményében Stockholm is hozzájárult az általa 
is sokat kritizált Északi Áramlat megépítéséhez, természetesen ökológiai elvárásainak 
„teljesülésével”30 érvelve. A második jellegzetesség egyfajta revansista politika jegyeit 
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mutatja, s ennek kapcsán az orosz fél joghoz fűződő viszonyát találják ellentmondá-
sosnak31 a szerzők. Ezzel is magyarázzák az unióhoz való további közeledése lelas-
sulását, megakadását – tekintve a jog kiemelt szerepét az unióban. Az aszimmetrikus 
interdependenciák (uniós energiapiaci liberalizáció késleltetése, külföldi befektetők 
korlátozása és eltérő bánásmódok biztosítása nekik az orosz piacon) egyik fő terüle-
te éppen az energetika, melynek a posztszovjet térség tanulságaival kiemelt figyelmet 
szánok. 

Energia-párbeszéd, avagy meg nem értett kölcsönösség

Az energetika kiemelését két okból is célravezetőnek tartom: egyrészt a két fél áruforgal-
mában kimagasló az ásványi fűtőanyagok, kenőanyagok szerepe, hiszen EU–orosz relá-
cióban 2009 első félévének adatai alapján az uniós import 72,3 százalékát32 ilyen termé-
kek tették ki, vagyis a mennyiség változatlansága esetén csupán az olajárak mozgása is 
igen jelentős változásokat generál a kétoldalú kereskedelmi forgalomban. Így nem vélet-
lenül a 2009-es évben az uniós importon belül az orosz arány 9,6 százalékra33 esett vissza. 
Másrészt a 2004-es bővítés jelentősen változtatott a közösség energetikai helyzetén.

Az energetikai kapcsolatok értékelése során talán az egyetlen közös és széles kör-
ben elfogadott álláspont, hogy kölcsönös függőség jellemzi a feleket. Ez a függőség 
azonban egészen eltérő reakciókat képes kiváltani Brüsszel, a tagállamok vagy éppen 
a Kreml részéről, hiszen annak szintje igencsak eltérő. Uniós elemzők34 joggal emelik 
ki a 2000 óta zajló energiadialógus sikereit. Egyes orosz szakemberek sokkal inkább vé-
lik a klasszikus európai bizalomhiány, Oroszországgal szembeni távolságtartás35 pél-
dájának az energetikát, a folyamatos „energiafegyverre” és energia-NATO-ra36 való 
hivatkozások tükrében. Nekik gyakran az intézményesített párbeszéd nem az együtt-
működésről szól, hanem Oroszország elleni „védekezésként”37 jelenik meg. Az uniós 
tendenciák és az igények egy erősödő közösségi fellépés irányába mutatnak, melyre 
a lisszaboni szerződés 176. a) cikke38 kitűnő lehetőséget kínál. Ez a korábban jellem-
zett orosz taktikának szűkebb mozgásteret biztosítana. További vizsgálódásom három 
kérdéskörre (jogi szabályozás, diverzifikáció, tranzit és hálózatok) fókuszálom, mindig a 
földgázra koncentrálva. A földgázszállítások speciális biztonsági tulajdonságain túl ezt 
az uniós primer energiafelhasználásban való növekvő részesedése,39 illetve fokozott 
közép-európai jelenléte40 teszi indokolttá.

A jogi szabályozás aspektusai erősen kötődnek az EU–orosz vonalon a befektetések 
kapcsán fennálló nézeteltérésekhez. Ebben a kérdéskörben az Európai Bizottság elég 
erős szereppel bír, hiszen az energiapiaci liberalizációt támogató intézkedései elsősor-
ban a belső piac harmonizációjából eredően erős kompetenciákat adnak neki. Egyes 
orosz szakértők megnyilvánulásai arra engednek következtetni, hogy Moszkva nagyon 
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is érzékeny az uniós belső politikák hatásaira, s azokat belpolitikai beavatkozásként41 
képes értelmezni. Az említett szerző a harmadik gázdirektíva42 kapcsán azt kifejezetten 
Gazprom-ellenesnek43 tartja, megfeledkezve arról, hogy az EU célja ezzel a belső piac 
monopolisztikus tendenciáinak megakadályozása, s az a belső uniós szereplőkre is kö-
telező erejű lesz. Eközben Moszkva elzárkózik a kölcsönösségektől, hiszen éppen egy 
2008-as törvénnyel44 tovább szűkítette a külföldiek energetikai befektetési lehetőségeit, 
miközben ez számára teljességgel lehetséges az uniós piacon, viszont annak mono-
polellenes, jogilag alaposan szabályozott keretei között. Ez erősíti a Leonard–Popescu 
szerzőpáros meglátását, mely szerint a Kreml igyekszik a jog szerepét mérsékelni45 

uniós kapcsolataiban.
A jogi szabályozás kapcsán elért néhány siker egyike a hosszú távú gázszerződések 

területi klauzuláinak46 ügye, mely az uniós belső versenyt korlátozta. Az új helyzet-
ben lehetőség nyílt a felesleges mennyiségek belső piaci értékesítésére, mely az uniós 
szolidaritás szempontjából számtalan lehetőséget nyitott meg, amennyiben az euró-
pai gázvezetékek valóban teljesen összekapcsoltak lesznek. Így ugyanis lehetőség lesz 
tagállami „felesleges” források felvásárlásra, s a jobb alkupozícióban lévő tagállamok 
vállalatai ezen lehetséges felvásárlások reményében eleve több szállítást is leköthetnek. 
Vagyis a bizottság által képviselt belső piaci reformoknak kitüntetett szerepük van a 
külső monopolisztikus szereplők uniós pozícióinak gyengítésében is.

A diverzifikáció mind Brüsszel (az import forrásait illetően), mind Moszkva (az ex-
port piacait, s útvonalait illetően) oldalán gyakran hangoztatott cél. Talán az orosz 
félnél könnyebben megragadható, s teljesen beilleszthető haszonmaximalizálásra épí-
tő47 stratégiájába. A 1. és 2. táblázatok adatait összehasonlítva azonnal megállapítható, 
hogy az Európai Unió jóval fontosabb szerepet játszik az orosz földgázexportban, mint 
az orosz jelenlét az uniós földgázbehozatalban. Különösen igaz ez, ha az orosz arány a 
teljes uniós fogyasztáson belül van értelmezve, ahol ez 2007-ben, az EU27-ek esetén 25 
százalék48 volt. A két partner általános külkereskedelmi tendenciáihoz köthető fontos 
háttéradat, hogy az exportált orosz gáz a hazai termelésnek alig egyharmada.49

1. táblázat: Az EU27-ek aránya az orosz földgázexportban, volumenadatok alapján

1999 2004 2006* 2008*
EU15-ök 41,8 48,1 52,0 51,6
Új EU12-ek 21,4 22,5 23,9 23,5
EU27-ek együtt 63,2 70,6 75,9 75,1
Posztszovjet 12-ek 30,6 19,6 9,1 9,1

Forrás: Ludvig (2008) C/8.Táblázat és Tamozsennaja Sztatyisztyika Vnyejnyej Torgovli RF, 2007, 
2009. * Megjegyzés: A 2006 és 2008-as adatok kisebb mértékben felfelé torzítanak, mert a teljes 
statisztika nem tartalmazza a Fehéroroszország irányába zajló szénhidrogén-kereskedelmet

KSz2010_2.indb   75 2010.06.29.   23:12:19



76 Külügyi Szemle

Nagy Gábor

2. táblázat: Oroszország súlya az EU27-ek földgázimportjában (százalék)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Oroszország részesedése 49,6 48,8 46,1 46,1 44,5 41,9 42,0 40,8

Forrás: The European Union and Russia (2007): 28. oldal (Kereszthivatkozás: Ludvig Zsuzsa, 
2009, 114. o), Statistical Pocketbook 2009, 2010

Ezen túlmenően az orosz áruexport 14,2 százalékát50 a földgáz tette ki, míg az uniós 
külkereskedelemnek alig 1,1 százalékát jelenti51 a fent említett, orosz relációjú energia-
hordozó-behozatal 2008-ban. Azaz első látásra – a nagyfokú európai ráutaltság miatt 
– Moszkva számára sürgetőbb lehet exportpiacainak bővítése, ha további profitra kíván 
szert tenni. Ahogyan arra Deák rámutat, az orosz keresletbiztonsági rendszer rossz 
helyzetben van: elmaradt export-diverzifikációja (túlzott európai irányultság) és súlyos 
ellátási és tranzitproblémák jellemzik a posztszovjet térségben.52 Az orosz diverzifiká-
ciós tervek kapcsán elsősorban Ázsia feltörekvő gazdaságai (Kína, India, Délkelet-Ázsia) 
és a csendes-óceáni térség merül fel. Ezek lehetőségeit részben alátámasztja, hogy az 
orosz kitermelési területek nagyban változnak,53 hiszen egyrészt északabbra (Stockman-
mező, Pecsora-vidék), másrészt keletebbre (Kelet-Szibéria, Jakutföld, Szahalin) tolód-
nak. Ezek bekapcsolása eleve új infrastruktúrát igényel, s földrajzi helyzetük folytán 
joggal felvetődik az Ázsia irányába történő bekapcsolásuk. Azonban Baev54 éppen arra 
figyelmeztet, hogy az Altaj-gázvezeték és a Kelet-Szibériát a Csendes-óceánnal ösz-
szekötő olajvezeték elhúzódó munkálatai alapján Moszkva anyagi nehézségeire lehet 
következtetni. Eleve a gázprojekt konkrét menetrendjét sem rögzítették55 Medvegyev 
2008. májusi, pekingi bemutatkozó látogatásakor. Emellett továbbra is kétséges, hogy 
Peking valóban hajlandó-e „európai árakat”56 fizetni, vagy továbbra is szeretne az im-
port kapcsán közelíteni belső kőszénáraihoz. A 2009 decemberében megnyílt Tajset–
Szkovorogyino olajvezetéken nagyon kedvezményes szállítási tarifákat57 alkalmaz a 
Transznyefty, hogy orosz cégek érdekeltnek mutatkozzanak a csendes-óceáni térségbe 
történő szállítások iránt. A csendes-óceáni térség elérése LNG-terminálokat is igényel-
ne, melyhez Grib meglátása58 szerint nemcsak a technológia hiányzik a Gazpromnál, 
hanem az érdekeltség is a „monopolisztikus üzletpolitikáját” sértő rugalmasabb LNG-
piacok iránt. A 2006-os uniós Zöld könyv kiemelten kezeli az ilyen terminálokat, főleg 
a közel-keleti (Katar) cseppfolyós gáz fogadására. Az orosz diverzifikációt leginkább 
a növekvő belső kereslet veszélyezteti a relatíve olcsó belső árak folytán, hiszen 2008-
ban csaknem 250 USD volt a különbség a gáz 1000 m³-én59 a belső - és az exportárak 
között. A növekvő belső kereslet negatív hatásaira Kulikov is figyelmeztet, amikor úgy 
véli, hogy a 2015-ig tervezett 50 Mrd köbméteres gáznövekményt60 könnyen a belső 
fogyasztás emésztheti fel.
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Az unió tervezett diverzifikációja több cél által is motivált, hiszen itt nem feltétlen csak 
az importforrások számának növelése a cél, hanem a szállítási útvonalak és lehetőségek – 
azaz a fizikai infrastruktúra – bővítése is. Ugyanakkor egy komplex diverzifikáció kapcsán 
felvetődik az egyes energiahordozók egymáshoz viszonyított egyensúlyának megőrzése 
is.61 A diverzifikáció kiemelésére a bizottság 2006-os Zöld könyve62 a példa, ez részben 
válasz is volt a 2006-os orosz–ukrán gázkonfliktus tapasztalataira. Kiemelten jelent még itt 
meg a belső piac hatékonyságának növelése, vagy az erősebb tagállami szolidaritás révén 
egyre jobban formálódó közös külső energiapolitika. A belső piacok hatékonysága kapcsán 
a belső források sikeresebb kihasználásáról is szó van, melynek az Egyesült Államokban 
már sikerrel alkalmazott palarétegek gázainak kitermelése63 új távlatokat nyithat.

3. táblázat: Az EU25 importfüggőségének prognózisa (százalék)

Évek Földgáz
1990 47,6
2000 49,5
2010 61,4
2020 (régi trend) 75,3
2020 (új trend, 61USD/barrel) 73,1
2020 (új trend, 100USD/barrel) 71,1

Forrás: European Energy and Transport – Trends to 2030 (2003 January), 112. oldal és European 
Commission, Second Strategic Energy Review – 2008 November {SEC-2008-28}

A 3. táblázatban a 2000-ről 2010-ra tapasztalható nagy ugrás a 2004-es bővítéssel is 
összefügg. Az importforrások arányának szükségszerű emelkedése pedig két tenden-
ciával64 függ össze: felhasználandó, elsődleges energiamennyiség további emelkedésé-
vel, illetve a belső uniós földgázforrások jelentős apadásával. Ahogyan a fenti adatok-
ból jól látható, maga az Európai Bizottság is többféle lehetőséggel számol. 2009-ben a 
Gazprom európai exportja esetében csaknem 12 százalékos csökkenést65 mutatott ki, 
s 7,3 százalékos általános visszaesés66 volt megfigyelhető az európai fogyasztásban, 
mely főleg a válsággal függött össze. Kellő hatékonyság, mennyiségi csökkenés esetén 
azonban a Gazprom korábban várt, 100 Mrd m³-es uniós növekménye 61 USD/barrel 
esetén alig 40 milliárd lesz, míg a 100 dolláros ár mellett a stagnálás is elképzelhető az 
uniós gázfogyasztásban.67 A diverzifikáció célja tehát kisebb mennyiségi igények biz-
tosítása lehet. Igaz az új célterületek politikailag kockázatosabbak, ahogyan arra egy 
orosz politikus68 is figyelmeztet, említvén, hogy 2000-ben az energiadialógus éppen 
Moszkva nagyfokú stabilitása miatt indult el. Ezt Belkin69 külön is hangsúlyozza, még 
a 2006-os ukrán–orosz események tükrében is, melynek talán egyik legnegatívabb kö-
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vetkezménye az orosz félre nézve a régi üzleti „bizalom” megingása volt. Ez átértékeli 
Közép-Ázsia uniós lehetőségeit is, ahol Moszkva mindig meghatározó70 szereplő volt. 
Ugyanakkor az amerikai piac – előbb említett eljárása révén – kevesebb közel-keleti 
gázzal71 számol, amelynek feleslege az uniós piacon jelenhet meg.

4. táblázat: Tagállamok, melyek több mint 50 százalékban orosz importforrásból elégí-
tik ki földgázszükségleteiket (2007)

Elsődleges energiaforrásként Külső, orosz behozatal aránya Vásárolt Orosz gáz 
(Mrd m³)**

Ausztria 34 százalék* 73,4 százalék 4,8
Bulgária 35 százalék* 88 százalék 3,5
Cseh Köztársaság 19,4 százalék 80,8 százalék 7,4
Észtország 15,1 százalék 100 százalék 0,6
Finnország 10,37 százalék* 100 százalék 4,8
Franciaország 19,6 százalék 25,2 százalék 10,4
Görögország 8,7 százalék* 83 százalék 2,8
Lengyelország 11,5 százalék 50,2 százalék 8
Lettország 29,6 százalék 100 százalék 1,4
Litvánia 27,1 százalék 100 százalék 3,1
Magyarország 42,3 százalék 63,4 százalék 7
Németország 27 százalék 48,2 százalék 33
Olaszország 29,8 százalék 33,2 százalék 22,3
Szlovákia 32,9 százalék 100 százalék 6,2

Forrás: Finon, Dominique and Catherine Locatelli (2008), Ürge-Vorsatz et al. (2006), IEA adat-
bázis, Tamozsennaja Sztatyisztyika Vnyesnyej Torgovli RF, 2009
* 2006-os adatok, ** 2008-as adatok

A forrásdiverzifikáció igazi jelentőségét uniós szinten a bővítés hozta felszínre. Hi-
szen a 1. táblázat alapján a tizenkét új tagállam kisebb szerepet tölt be az orosz export-
ban, míg az itt látható 4. táblázat adatai szerint saját gazdasági életükben fontosabb 
szereppel bír a földgáz, különösen az orosz földgáz. Ugyanakkor mennyiségileg nem 
olyan jelentős fogyasztók, mint Németország, Olaszország, vagy Franciaország, ame-
lyek energiaellátásában kevésbé fontos az adott energiahordozó, sőt még forrásaik is 
diverzifikáltabbak, s a vásárolt mennyiségük révén jobb alkupozícióban is vannak. Ke-
let-Közép-Európa így jobban ráutalt a közösségi fellépésre, még ha a saját felelősségére 
hivatkozva Bartuska úgy véli, hogy az elmúlt 15-20 év során ezen államok igazán ke-
veset tettek72 orosz függőségeik mérséklésére, köztük a baltiak, akik ma is az olcsóbb 
posztszovjet villamosenergia-rendszeren vannak.  

A tranzit és vezetékek kérdésköre mindig is kiemelt szerepet töltött be az energia-
dialógusban, hiszen az EU célja73 részben az volt a párbeszéddel, hogy orvosolni tudja 
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az Energy Charter Treaty (ECT) és Tranzit Egyezménye orosz ratifikációjának elutasítá-
sából eredő helyzetet. Az orosz fél politikai megnyilvánulásai nem sok kétséget hagy-
nak a harmadik feles hozzáféréstől való elzárkózásról, hiszen Kosachev,74 az Állami 
Duma külügyi bizottságának vezetője teljesen uniós érdekként beszél a nevezett nem-
zetközi dokumentumokról. A szakmai álláspont kapcsán Konoplyanik már több meg-
értést mutat, s szerinte az orosz oldal legfőbb félelme75 az, hogy a nyomott belső szál-
lítási árakon lenne kénytelen vezetékeit megnyitni harmadik felek előtt. Eleve úgy véli 
az energetikai szakember, hogy Moszkva inkább érdekelt76 ezek elfogadásában, mint 
az uniós harmadik gázdirektíva77 által fémjelzett közösségi joganyagéban. Már csak 
azért is, mert saját tranzitjában (Fehéroroszország, Ukrajna) fontos szerepet játszhat-
nak az egyezmények kötelezettségei. Ezen tranzit kapcsán orosz véleményformálók78 
nagyon veszélyesnek és megdöbbentőnek vélik azt a tendenciát, hogy Brüsszel nem 
Ukrajna közös „megrendszabályozására” helyezi a hangsúlyt – ECT kötelezettségeire 
hivatkozva –, hanem éppen „orosz félelmeik megerősítésére és zsarolásra79”. Az ECT-
normák említése orosz részről mindenesetre elég „bizarrnak” hathat.

Az újabb vezetékek építése kapcsán nagyon tanulságos az Északi Áramlat (NSGP)80 
és a Déli Áramlat–Nabucco vita. A csúszással, várhatóan 2011-től működő NSGP a prag-
matikusabb északi államok részéről egy szakmai, környezeti vitát81 generált, melyet 
követően végül Koppenhága, Helsinki és Stockholm (csak 2009 végén) is hozzájárult 
nem kevés adóbevétel reményében. Addig Varsó és Tallinn esetében különösen nagy 
politikai vitákat váltott ki,82 s máig az uniós szolidaritás aláásását látják benne. Úgy vé-
lem tehát, hogy amikor a baltiak és Lengyelország biztonságpolitikai kockázatokra hi-
vatkozik, inkább a saját tranzitszerepük csökkenéséből eredő rosszabb alkupozícióikra 
koncentrálnak. Ez viszont arra enged következtetni, hogy éppen uniós tagtársaikkal 
szemben kívánnának az alkupozícióból eredő előnyökkel élni. Nagyon bizonyítottnak 
érzem ezt Sz. Bíró meglátásainak83 fényében, aki szerint Közép-Európában Moszkva 
nem használta tranzitját politikai „elvárásokra”, s mindig megbízhatóbb feleknek vélte 
a térség államait, mint Ukrajnát. Jó példa erre a lengyel–orosz kooperációban megépült 
Jamal-vezeték. Így ha valóban szakmai útra kívánják helyezni a problémát, akkor az 
európai hálózatok teljes összekapcsoltságát kellene szorgalmazniuk, hogy az NSGP-n 
keresztül érkező gázból ők is részesülhessenek Berlin irányából. A teljes összekapcsolt-
ság oly annyira fontos, hogy Walter Boltznak egy 2009. őszi, budapesti konferencián 
elhangzott beszéde84 alapján a 2009. januári gázkrízis ezzel jelentősen mérsékelhető 
lett volna.

A Déli Áramlat (DÁ)–Nabucco vita kapcsán nagyon fontos megemlíteni, hogy a 
Nabucco hiába uniós célkitűzés (igaz a Second Strategic Review csak egy déli folyosót 
említ), két probléma is van vele. Rendezetlen85 a célterület (Kaszpi-tenger) jogi státusa, 
s a források bizonytalansága, kétséges mennyisége miatt hiányzik a kellő befektetői ér-
deklődés86 is. Emiatt egyes uniós politikusok körében felvetődött, hogy ne tisztán üzleti 
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alapon87 épüljön meg a beruházás, stratégiai jelentősége folytán. Ez viszont az állami, 
politikai érintettséget növelné. Az energiaügyi biztos legújabb megnyilatkozása88 már 
a vezeték lassú „elhalására” utal, tekintve hogy 2018 előtt biztosan nem fog működni. 
Az ENI első embere, Paolo Scaroni már korábban a két projekt összevonásáról89 be-
szélt. A DÁ kapcsán ilyen problémák nem vetődtek fel, hiszen megépítésére azon cégek 
(Gazprom, ENI, Botaş) vállalkoznának, akik a szállítandó gázt is értékesíteni akarják, s 
az orosz fél a gáznak is birtokában van. A változó európai igények feleslegessé tehetik 
ezt az új kapacitást, főleg ha a 2010-es ukrán elnökválasztás óta tapasztalható pragma-
tikusabb légkör folytán a Testvériség vezeték felújításra, bővítésre is kerül, ami várha-
tó a tranzitbevételek ukrán költségvetésben játszott kiemelkedő jelentősége90 folytán. 
Érdekes módon a Gazprom egy 2008. végi koncepcióban sem számolt91 a DÁ tengeri 
szakaszával, ami mindig is igen drága volt, s az európainál nyomottabb török piacon 
keresztül épülne meg, számos balkáni tranziton át, közel-keleti (Irak, Irán, Egyiptom) 
államok rácsatlakozásának veszélye mellett. Ugyanakkor szárazföldi szakaszát is csak 
2024-ig tervezné megépíteni. A tranzit és vezetékek kérdése tehát némileg egyszerűsöd-
ni látszik, hiszen a csökkenő európai igények, a fentebb írt várhatóan bővülő – belső és 
külső – kínálattal párosulva erősebb verseny elé állíthatják a Gazpromot.

A közös szomszédság problematikájának tanulságai

A szomszédságpolitika a nyugati FÁK-térséget érinti, amely a bővítés révén vált való-
ban az EU szomszédjává, mégpedig egy közös szomszéddá Moszkvával, amely mindig 
is kiemelt orosz prioritás volt.

Az orosz fél sokáig úgy hitte, hogy a térség iránt az unió nem érdeklődik, illetve ve-
zető szerepét ott hajlandó92 elismerni, főleg a térség biztonsága érdekében viselt anya-
gi áldozatai révén. Joggal következtethetett a Kreml az uniós érdektelenségből erre, 
hiszen a balti államok kapcsán mindig is egyértelmű volt az EU preferenciája. Emellett 
az orosz fél tisztában volt azzal,93 hogy az unió vonzó térség közös szomszédjainak. 
A konfliktusok 2003–2004-től alapvető jellemzői a viszonynak. Ez két ellentétes ten-
denciából következett. Először is Moszkva 2000-től kezdve folyamatosan törekedett 
a térségbeli integrációját elmélyíteni, így 2000-ben megalakult az Eurázsiai Gazdasá-
gi Közösség, 2002-ben hét tagállammal újjáalakult a Kollektív Biztonsági Szerződés, 
s 2003-ban indult az Egységes Gazdasági Térség (EGT4)94 is. Az utóbbiban Ukrajna 
mégsem vett részt, s ezt Moszkva a „narancsos forradalom” számlájára írta, vagyis 
abban pozitív, integratív elképzeléseinek akadályozását95 látta. Az uniós szomszéd-
ságpolitikai kezdeményezés (ENP) a bővítés kapcsán vetődött fel, hiszen ez rajzolta 
át az EU szomszédjainak „térképét”. Ennek kapcsán 2003-tól már a leendő tagállamok 
is bekapcsolódhattak a munkába, mellyel alapvetően Lengyelország élt96 is. Az ENP 
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érdekes módon mind orosz mind lengyel részről kedvezőtlen fogadtatásra talált, igaz 
egészen eltérő okokból. Moszkva alapvetően nem tudta értelmezni,97 hogy egy „straté-
giai partner” mint ő, mit is keres egy kategóriában a környezetének kevésbé befolyásos 
szereplőivel. Így végül a Kreml nem lett részese az ENP-nek. Azonban egy áttételes 
ellenérzése kialakult az ENP kapcsán. Nevezetesen az EU Bizottság 2004-es jelentése98 
Oroszországról nehezményezte Moszkva EGT4-terveit, nem összeegyeztethetőnek vél-
ve a Közös Európai Térségek gazdasági dimenziójával. Mivel azonban az ENP révén 
Brüsszel hasonló távlati, szabadkereskedelmi övezetet ígért olyan államoknak, akik az 
EGT4-nek is tagjai lettek volna, így Moszkva „kétszínűnek” érezhette az uniót. Maga 
az ENP pedig joggal lett annak bizonyítéka, hogy Brüsszel akadályozza saját – pozi-
tív célú – integrációs elképzeléseit, melyet még a PEM szerint is támogatnia kellene. 
A lengyel elégedetlenség viszont azzal állt összefüggésben, hogy Varsó nehezményez-
te az ENP túl tág terét. Nem érezte kellően – általa vélt jelentőségükkel összhangban 
– Kelet-Európára szabottnak,99 tekintve, hogy a földközi-tengeri medence országait 
is lefedte a program. Ennek révén semmi tagsági perspektíva nem merült fel, melyet 
Varsó mindig is szorgalmazott100 Ukrajna vagy Moldova, de politikai váltás esetén 
Fehéroroszországnál is. A lengyel érintettség konfrontációt vetített előre Moszkva irá-
nyába,101 hiszen Lengyelország szomszédainak demokratizálódására helyezte a hang-
súlyt, mely a „narancsos forradalom” eseményeinek tükrében nem feltétlen volt Moszk-
va elsődleges prioritása. Ugyanakkor ebből elhamarkodott lenne feltételeznünk, hogy 
a Kreml mindig az autoriterebb rezsimekhez ragaszkodna. Sz. Bíró102 úgy véli, hogy 
a 2004-es események fényében Moszkva továbbra is egy korrupt Kijevvel szembesült, 
amely NATO-orientációja révén még több biztonsági kockázatot is hordozott. Tálassal 
az a közös103 meglátásuk, hogy, éppen a 2003-as grúz változásoknál, az orosz fél is 
támogatta a Sevardnadze-rezsim bukását. Ennek ellenére több nyugati szerző munká-
jából is tükröződik az a vélemény, hogy Moszkva kevésbé elszánt a közös szomszédság 
demokratizálásában – nyilván összefüggésben saját autoriter, „szuverén demokráciá-
jának” jellegzetességeivel. A Johnson–Robinson szerzőpáros megállapításaiból kitűnik 
az a felfogás, mellyel a térséghez való orosz viszonyulást a „közel külföld” fogalmon104 
keresztül akarják megragadni. Azaz úgy vélik, hogy Moszkva érdekszféra-építésre105 
törekszik. Az energetikailag továbbra is az egyik legbiztonságosabbnak tartott orosz 
fél fő veszélye106 éppen abban rejlik, hogy energetikai kulcsszerepét politikai befolyás-
szerzésre kívánja fordítani, különösképpen a posztszovjet térségben. Trenin úgy véli, 
hogy az EU nagyon is hajlamos „kettős mércét” tanúsítani107 a szomszédság kapcsán, 
amikor nehezményezi, hogy a sokat emlegetett, az orosz féltől szorgalmazott piaci ma-
gatartás első igazi lépéseként Moszkva felzárkóztatja az ukrán árakat a nyugati árak-
hoz. Valójában ő és Kosachev is úgy látja108 a konkrét esetek kapcsán, hogy az EU cél-
ja Ukrajnát Moszkvától függetlenül integrálni, részben azonban „orosz költségeken”. 
Az orosz megközelítéseket részben osztja Götz109 is, amikor a Déli és Északi Áramlat 
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kapcsán a Gazprom jobb tárgyalási pozícióinak gazdasági hasznára teszi a hangsúlyt. 
Ukrajna vagy Fehéroroszország itt már nem annyira biztonságos tranzitországok, ami 
az én olvasatomban azt is jelenti, hogy az EU elköteleződése Kijev oldalán nem tör-
ténhet más elvek mentén, mint amit az orosz féllel szemben is szorgalmaz Brüsszel. 
Valóban közösen lenne érdemes – jól rögzített elvek, jogok mentén – „intézni” a közös 
szomszédság ügyeit, s nem annyira Moszkva ellenében. Már ebbe az irányba mutat 
Averre meglátása110 is, aki egyfajta érdekszféra-építést még felfedez Moszkva maga-
tartásában, de fontosnak véli az orosz fél biztonsági igények megismerését, fokozatos 
beépítését is. Sz. Bíró elemzése111 Közép-Ázsia kapcsán úgy vélem itt is szolgál egy 
tanulsággal: Moszkva valódi geopolitikai játékos ebben a térségben is, s akár Ukrajna 
akár Moldova EU iránti erős elkötelezettsége miatt kizárható ugyan a térség önálló 
integrációiból, így azonban azok sikere is kétséges lehet. Ennek a „kizárásnak” már 
csak azért sem lenne értelme, mert a Kreml célja112 nem egy EU-ellenes integrációs mag 
kialakítása maga körül, hanem éppen saját vezetésével az unióhoz kívánja ezt a szer-
veződést kötni. Az orosz vezető szerep pedig azért is lehet jogos, hiszen Oroszország 
több anyagi, katonai áldozatot113 visel a térségért, mint annak többi állama vagy az EU. 
Akár Grinberg,114 akár más képviselői115 az orosz tudományos közegnek már akkor 
tisztában voltak vele, hogy a nyugati FÁK-országoknak Moszkva önmagában semmi-
képpen se vonzó központ, s az unió felé (is) orientálódnak. Így tehát Moszkva számára 
is fontos lehet az EU presztízse.

A térségről való közös gondolkodásnak az unión belül egyik legnagyobb akadálya 
Lengyelország. Túlzott érintettsége a 2004–2005-ös ukrajnai események kapcsán, ami-
kor is Kijev „ügyvédjeként”116 kívánt fellépni, a közös ténykedésnek, felelősségválla-
lásnak nem kedvezett. Általam is jogosnak vélt aktív részvétele az ENP-keretében ilyen 
fokú „kompromittáltság” mellett azonban gyengítheti annak eredményeit, lehetőségeit 
Moszkva szemében. A térségre jobban összpontosító Keleti Partnerség (KP)117 célja így 
semmi tagsági perspektíva nem lett. Ennek elmaradásában bizonyára szerepe lehetett 
Berlinnek is, hiszen a német vezetés nem kockáztatta118 ilyen dolgok miatt kitűnő vi-
szonyát Moszkvával, így anyagi, biztonsági megfontolásokon túl emiatt se támogat-
ta119 Kijev vagy Tbiliszi NATO-tagságát. „Elvtelen” támogatásra se ragadtatja azonban 
magát, hiszen 2007 tavaszán a nagyobb fenntarthatóság, környezetvédelem irányába 
tett uniós szintű javaslatai révén az orosz energetikai függőség mérsékelhető, ez azon-
ban még sem teremtett közvetlen konfrontációt a Kremllel. A post-PCA-tárgyalások 
leállását120 eredményező grúz–orosz háború vizsgált témánkban is tanulságokkal járt. 
Először is Grúzia rendkívül kompromittálódott Brüsszel szemében, egy kiszámítha-
tatlan szövetségessé121 vált. Végül újra bebizonyosodott, hogy Moszkva fontos122 a 
térség biztonsága szempontjából, azaz az USA–EU ennek biztosítására maguk nem 
képesek, így energetikai terveik is nagy kockázatokat hordoznak a térségben Moszkva  
ellenében.
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Víziók az együttműködés várható kereteiről

Kicsit megkésve és nem feltétlen világos koncepciók mentén indult meg a PEM utáni 
időszakról való gondolkodás akár Brüsszel vagy tagállamai, akár Moszkva esetében.

A víziókat illetően orosz szerzők meglátásai szerint két lehetőséggel123 érdemes 
számolni. Stratégiai integráció, ahol idővel társulás, valamifajta tagság se zárható ki. 
A másik nagy alternatíva az integrációs erőközpontok közötti együttműködés. Straté-
giájukkal egy jövőbeli unióra, egy potenciális EU-ra124 kívántak felkészülni, s nem a 
szerintük jelenleg agresszív közösségre. Az agresszivitás különösen megnyilvánul125az 
erőltetett, egyoldalú harmonizációkban vagy a posztszovjet térség kapcsán, s a már em-
lített Grinberg-képhez képest rosszabbnak126 is látják Moszkva lehetőségeit közvetlen 
szomszédságában. Márpedig a FÁK-térség kiemelkedő szereppel bír, ha az integrációs 
erőközpontot akarjuk értelmezni. A klasszikus tagság perspektíváját nem tartják sem 
elképzelhetőnek, sem célravezetőnek, ahogyan a „nemre” számtalan érvet fel is sora-
koztató Baranovsky127 vagy éppen Grinberg128. Ugyanakkor azt egy 15-20 éves pers-
pektívában érdemes átgondolni, tekintve, hogy szerintük129 Moszkva kulturális vagy 
gazdasági alapon „érettebb”, mint előbbinél Törökország vagy utóbbinál Bulgária. Tár-
sulási megállapodást130 találnak a megfelelőnek a viszony rendezésére, melyet négy 
érvvel is alátámasztanak: az orosz fél gazdasági függése az EU-tól, Brüsszel Moszkva 
legcivilizáltabb, legkiszámíthatóbb partnere, Moszkva várhatóan csökkenő nemzetkö-
zi befolyása és az önálló pólusteremtés irreális orosz célkitűzése. A legnagyobb hibát 
ők a Közös Térségek homályos céljaiban131 látták, illetve a két fél vízióhiányában132 

Oroszország európai szerepéről. A társulás mint célravezető viszonyrendezési forma 
megjelenik a RUE-koncepcióban is.133 A koncepció egy új egyezmény megalkotását 
vélné a legjobbnak, még ha nem is érez ez irányba kellő elszántságot az EU vagy egyes 
orosz kormányzati szereplők részéről. Tervezetük jelentős „átalakításai” a PEM kor-
szerűtlenségéiből134 adódnak, így a meghaladott gazdasági, politikai együttműködé-
séből, a túlhaladott cikkeiből,135 a kölcsönösen anakronisztikussá vált rendelkezéseiből 
(WTO-tagság, befektetésvédelem) vagy a regionális-szomszédsági kapcsolatok terén 
fennálló ellentmondásaiból. Ez az elképzelés közel áll a hat lehetséges kimenetelt még 
2006-ban felvázoló brüsszeli szerzők136 egyik víziójához is, amikor a PEM megújítá-
sát137 említik egy részletesen szabályozott stratégiai partnerségi megállapodással. Az ér-
tek-érdek dilemmát talán egyedül a RUE-koncepció nem látja138 akadályozónak, míg a 
probléma legmarkánsabban a Leonard–Popescu szerzőpárosnál van jelen. Szerintük a 
jog dominanciája139 lehet képes átláthatóságot, biztonságot, fejlődést (konfrontációkon 
át) hozni, s egységet is, hiszen az érdekelvű megközelítést vallóak ennek hiányában140 

kijátszhatók, egymás ellen hangolhatóak az orosz fél által. Ugyanakkor az értékelvűek 
képtelenek141 a szakpolitikai kihívásokra koncentrálni. A Bordachev cikkén142 alapu-
ló koncepció143 három elkülönített részben, a kapcsolatok három szintjét jeleníti meg. 
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Első két része deklaratív jellegű lenne, ahol Ludvig meglátása szerint144 látványosan 
érvényesülhetne az egyenjogú partnerségről vallott nézete a kutatói csoportnak. 

Az egyes PEM utáni „forgatókönyvek” leírásai vagy a továbblépés irányainak le-
hetőségeit taglaló elemzések szoros összefüggésben állnak a politikai lehetőségekkel. 
2008 tavaszáig a tárgyalások el sem kezdődtek, s a grúz háború kapcsán 2008 novem-
beréig újra „leálltak”. A 2009-es cseh és svéd elnökségek egyik prioritása éppen a Keleti 
Partnerség volt, ami a fentebb jelzett konfrontációk miatt nem annyira a PEM megalko-
tása körüli folyamat „elmélyítését” segítette. Így aztán abban biztosak lehetünk, hogy 
az új egyezmény megalkotása a magyar EU-elnökség félévében is nagyon aktuális kér-
dés lesz.

Összegzés

Az első nagy tapasztalat számomra Moszkva és Brüsszel viszonyának értékelésekor 
az intézményesített, rendszeres kapcsolattartás, eszmecsere fontosságában rejlik. Úgy 
vélem az 1997 óta hatályos partnerségi és együttműködési megállapodás legnagyobb sikere 
éppen ebben foglalható össze. Ennek révén képes volt a 2004-es bővítés negatív hatá-
sait is tompítani, amelyet elsősorban az időnként következetlenül értékelvű megkö-
zelítések felerősödésében látok. Ugyanakkor a rendszeresség gyengülésének negatív 
következményét vélem abban felfedezni, hogy 2006 ősze és 2008 tavasza között nem 
lehetett egyeztetés a PEM újragondolása körül, nem is beszélve a tartalmi kérdésekről. 
A vita elmaradása pedig szerintem hozzájárult ahhoz, hogy a felek ma sokkal nehézke-
sebben próbálják megismerni egymás elképzeléseit. Az intézményesített együttműkö-
dés fontossága a korábban jellemzett szakmai víziókban is nyomon követhető, hiszen 
valamennyi elképzelés kívánt építeni a PEM teremtette keretekre.

Az orosz oldal érdekeinek megfogalmazása egy klasszikus állami érdekképviselet-
ként jelenik meg, így viszonya az említett intézményesültséghez jóval egyszerűbben 
ragadható meg, mint az Európai Unió intézményeinek és tagállamainak összetett kom-
petenciáin keresztül érvényesülő érdekképviselet. Ennek kapcsán kínálkozik a máso-
dik nagy tanulság, amely a közös uniós fellépés hiányaira, ellentmondásaira és negatív 
következményeire hívja fel a figyelmet. Célravezetőnek érzem, hogy ismételten rög-
zíthessem itt, hogy Oroszország nem okozója145 az uniós megosztottságnak, hanem 
csupán annak haszonélvezője. Vagyis Brüsszel, de összességében Moszkva számára 
is kiszámíthatóbb perspektívákat jelent, ha valóban működik a lisszaboni szerződés 
által is hangsúlyozott szolidaritás. Nem hinném, hogy ennek már-már altruizmusba 
való átcsapását kellene várnunk. Csupán azon józan célról van itt szó, hogy az egyes 
tagállami lépések ne akadályozzák a többség nehezen kialkudott álláspontjainak si-
keres megvalósulását. A másik fontos vetülete a szolidaritásnak pedig a felelősségben 

KSz2010_2.indb   84 2010.06.29.   23:12:19



852010. nyár

A stratégiai pragmatizmus kiteljesítése

rejlik, azaz egyéni, „magányos” kezdeményezések esetén egy tagállam maga kell hogy 
rendelkezzen a megfelelő anyagi forrásokkal, s nem számíthat a közösség anyagi tá-
mogatására, egységének pozitív hozadékaira. Olyan dolgokat érdemes első helyen 
megvalósítani, amelyek valóban csak a tagállamokon múlnak. Nem érdemes addig a 
Moszkva–Brüsszel viszonyt rontó vádaskodásokra építeni, energiafegyvert és energia-
NATO-t emlegetni, üres érdekszféra-építési vádakat harsogni, amíg az EU tagállamai 
maguk idézik elő a fentebbi, gyakran alaptalan vádakat. Sokkal több eredményre ve-
zethet, ha az európai vezetékek teljes összekapcsoltságára, a belső források jobb kihasz-
nálására, a fogyasztás mérséklésére helyeződik a hangsúly. Úgy vélem ez nagyon is 
tetten érhető volt a 2007-es német uniós elnökség alatt, miközben Berlin se zárkózik el a 
kétoldalú orosz viszonyból származó előnyeinek kihasználásától. Egyetértve Bartuska 
meglátásával,146 nincs értelme felelősséghiány esetén Oroszországot vádolni, amíg sa-
ját lehetőségeinkkel nem élünk. Jó példa erre a balti államok vádaskodása az orosz 
„manipulációkra”, miközben energetikai leválásuk kapcsán a nevezett államok semmi 
jelentős anyagi áldozatot nem voltak hajlandók hozni a vélt „beavatkozási” lehetősé-
gek mérséklésére.

A harmadik tanulságot abban vélem megjelenni, hogy Oroszország bizonyos fokú 
hullámzása figyelhető meg az EU–orosz viszony támogatását illetően, mely alapve-
tően befolyásolja az eredményességet. Ez részben összefügg a Nyugat megítélésének 
mindig is kétértelmű147 hagyományaival, vagyis Moszkva hajlamos azt érezni, hogy 
a Nyugat az elszigetelésére tör, így aztán gyakran maga is elszigetelődéssel, „bezár-
kózással” fenyegetőzik. A 2000-es évek elején Moszkva kiemelt hangsúlyt helyezett 
gazdasági integrálódására, s ennek révén az Európai Unió nagyon felértékelődött a 
Kreml szemében, így nagyon konstruktívnak is bizonyult. Illarionov, Putyin gazdasági 
ügyekben illetékes főtanácsadója 2003-as menesztéséig gyakran beszél az unióhoz való 
folyamatos közeledés, egyfajta távoli tagság perspektívájáról, ám 2004-től Putyin már 
nyíltan elutasítja a tagságot. Továbbra sem látom azonban a jeleit annak, hogy 2004 utá-
ni cselekedeteiben Moszkvát ne a gazdasági racionalitás vezérelné. Amikor árat emel 
Ukrajnában a Gazprom, amikor európai befektetésekre tör, s védi a jó profitot jelentő 
európai piacait, akkor nagyon is tudatos üzleti célok vezérlik. A Kreml érdekelt az or-
szág természeti erőforrásaival való minél jobb gazdálkodásban, s ez, úgy vélem, na-
gyon is akceptálható törekvése. Ez azt is mutatja, hogy Oroszország nagyon Európára 
utalt napjainkban, ahogyan a Situation Analysis szerzői148 2005-ben már megfogalmaz-
ták. Vagyis a 2004-es váltás – kicsit felerősödve a bővítésnek az unióra gyakorolt hatá-
saival – inkább hangsúlyeltolódás. Oroszország érdeke változatlan maradt, lehetőségei 
azonban tágabbak, így az új megállapodás kapcsán jobban törekszik egyenjogúságra, 
amely nem feltétlen volt igaz a PEM megalkotásakor. Ha az unió sikeres együttműkö-
dést akar, tudomásul kell vennie, hogy az új erőforrások és geopolitikai befolyása birto-
kában Moszkva nem harmonizációt fog szorgalmazni, hanem a kooperáció kereteinek 
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és szabályainak közös kijelölését. Itt nem az EU által „rögzített” értékek elfogadásáról 
lesz szó, hanem egy közös „halmaz” közös kijelöléséről. Ez részben szűkíti is az együtt-
működés lehetséges kereteit, ott azonban nagyon dinamikus lehet.

A negyedik tanulságot abban látom, hogy érdemes a célokat és eszközöket pontosan 
rögzíteni, hiszen a közös európai térségek gyakran felületes és hangzatos víziói csak elfed-
ték az érdemi nézeteltéréseket. Fontos lenne egy erős gazdasági dimenziót kijelölni, hi-
szen láthatólag Moszkva számára az EU továbbra is ezen a téren a legvonzóbb partner. 
Úgy vélem, a túlzottan politikai szemlélése Moszkvának pont attól a képességétől foszt-
ja meg az uniót, hogy észrevegye a Kreml „manővereinek” gazdasági racionalitását. 
Így a nemkívánatos hatásokra (monopol gázárak például) sem tud kellően a közösség 
felkészülni. A nagy orosz energetikai cégek EU-érdekeltségei jó alapot szolgáltatnak 
ahhoz, hogy érdemi nyitás legyen elérhető az uniós befektetések számára az orosz pia-
con. Oroszország modernizációja szempontjából kiemelkedő Európa, nemcsak anyagi 
potenciálja, hanem civilizált, kiszámítható viszonyai révén is. Az orosz szénhidrogén-
export fenntartásához elengedhetetlen befektetésekhez még mindig a leginkább prefe-
rált külső forrás az európai lehet. Mivel a befektetési nyitás éppen az energetika terén 
megnyilvánuló orosz érdeklődés mentén ragadható meg a legjobban, az energetikának 
kiemelt területnek kell lennie, ahogyan azt Piebalgs149 korábbi biztos is hangsúlyozta. 
Véleményem szerint eddig is üzleti célok motiválták Moszkvát, amikor az új uniós gáz-
fogyasztási tendenciák fényében akár csökkenő (stagnáló) uniós gázkereslettel és nö-
vekvő kínálattal (belső palagázforrások, bővebb közel-keleti kínálat) is szembesülhet, s 
mindez több kompromisszumra késztetheti. Egy idejében kezdeményezett „enyhülés” 
révén jó esélye van Oroszországnak, hogy megőrizze uniós pozícióit.

Az ötödik nagy tanulság részben a célterületek kijelöléséhez köthető, pontosab-
ban a nyugati FÁK-térség tapasztalatain alapul. Moszkva ennek kapcsán szembesült 
leginkább a „kettős mérce” problémájával, s ezzel összefüggésben innen származik a 
legtöbb bizalmatlansága az EU iránt. A „kettős mérce” kiiktatása, mérséklése kiemel-
kedő jelentőséggel bírna a sikeres továbblépéshez. A nyugati FÁK-térség, mint közös 
érdekeltség alá eső terület, természetesen közös rendezés alá is kellene, hogy essen. 
A bemutatott orosz álláspontok fényében jól látható, hogy Moszkva nem az unióval 
versengő terület kialakítására tör, amire a térség – orosz részről is jól ismert – EU iránti 
„vonzódása” miatt igazán kevés esélye is lenne. Csupán saját „vezető” szerepe mellett 
kívánná a területet az unióhoz kötni. Ameddig az EU alig 600 millió eurót150 szán a Ke-
leti Partnerség – tagsági víziók nélküli – finanszírozására, nehéz lenne vitatni az orosz 
anyagi szerepvállalás stabilizáló jelentőségét. A 2010-es ukrajnai események tükrében 
kiegyensúlyozottabb orosz–ukrán viszony várható, így a térség ügyeiről való közös 
gondolkodásban háttérbe szorulhat a megosztó katonai-biztonsági dimenzió, s előtérbe 
kerülhet a gazdasági. Az együttes gondolkodástól nem érdemes idegenkedni, hiszen a 
korábban írtak alapján egyáltalán nem igaz, hogy Moszkva mindig az „autoriterebb” 
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rendszereket támogatná. A jellemzett események tükrében Moszkva ellenében a nyu-
gati posztszovjet térség aligha stabilizálható.

Hatodik tanulságot a Leonard–Popescu tanulmány fő megállapításában151 látom, 
miszerint a 2004-es bővítéssel hangsúlyosabbá vált érték-érdek dilemma a jog ki-
emelésével oldható fel. Ez nem feltétlen enyhít a vitákon, hiszen a Jasztrzsembszkij-
megnyilatkozás152 alapján Moszkva hajlamos lehet eltérően értékelni a jog szerepét, 
amit a reciprocitásra való „ködösítéssel” fed el. A jog kiemelésével tehát nem a vitás 
kérdések lesznek kevesebbek, hanem azok megvitatása fog egy konstruktívabb kör-
nyezetbe kerülni.

Végezetül pedig Magyarország számára egy végső, összetettebb tanulságot is látok, 
köszönhetően a német és lengyel álláspontok kicsit markánsabb jelenlétének. Egészen 
eltérő uniós befolyással és erőforrásokkal bíró országokról van itt szó, amelyek azon-
ban történelmileg igen közel állnak hazánkhoz, illetve orosz relációban nagyon is kon-
cepciózusnak mutatkoznak. Lengyelország kétségkívül követendő lehet olyan szem-
pontból, mint aki térségünkben aktívan foglalkozik az EU–orosz viszony jelenével és 
perspektíváival. Ilyen szinten történelmi sérelmekre építkezni azonban, ignorálva az 
orosz fél üzleti logikáját, nagyon veszélyes. Az energia-NATO lengyel emlegetése iga-
zolni látszik az orosz Kül- és Védelempolitikai Tanács ’97-es jelentésének azon meg-
állapítását, hogy a közép-európai térség államai hajlamosak azt hinni, hogy az orosz 
„veszély” eltúlzásával153 saját jelentőségüket növelhetik. Ennek követése szerintem 
uniós környezetben igen veszélyes, hiszen Varsó sem lelt támogatókra álláspontjához, 
ráadásul míg a lengyel vezetés erejét elvonta az a törekvése, hogy inkább a belső, kö-
zösségi szabályok, fejlesztések révén a függőségein enyhítsen, addig a német példa – 
igaz több saját erőforrás is áll mögötte – sokkal eredményre vezetőbbnek tűnik. Berlin 
lehetőségeihez képest igazán nem töri meg az uniós egységet. Az orosz félnél élvezett 
stratégiai helyzetével messze nem állnak arányban ilyen megnyilvánulásai. A 2007-es 
német elnökség kapcsán is az unión belül elérhető döntésekre tevődött a hangsúly, me-
lyek azonban jobb tárgyalópozíciókat eredményeznek Brüsszelnek. Úgy vélem, ezt a 
vonalat hazánknak is érdemes követnie, s az orosz fél „minősítgetése” helyett az uniós 
gázhálózatok összekapcsoltságát s az észak–dél irányú belső vezetékek, cseppfolyós-
terminálok építését kell elszántan szorgalmaznia. 

Ma Budapest egy pragmatikusnak tartott csoportban van az EU–orosz viszonyt ille-
tően, s ez jó alap, hogy állásfoglalásainkat elfogultság nélkül értelmezzék. A felmerülő 
vitás kérdések kapcsán szerintem elsősorban az uniós közös álláspont megteremtésére 
érdemes a hangsúlyt fektetni, s nem pedig a Moszkvával való kétoldalú konfrontáci-
ókra. A hasonló gondok folytán előnyösnek kínálkozik egy intenzívebb közép-európai 
együttműködés is. A múlt sérelmeit felpanaszolva azonban Budapest könnyen elveszít-
heti stratégiai lehetőségét, hogy az unió potenciálját felhasználva enyhítsen hazánk és 
közvetlen szomszédságunk függőségein. A közös energetikai vívmányok elérésén túl a 
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régió érdemileg hozzájárulhatna egy pragmatikus orosz–ukrán párbeszéd kibontako-
zásához is. Fontos lesz a konstruktív légkör, hiszen nézeteltérésekre bőven számítha-
tunk az EU–orosz együttműködés új kereteinek megalkotása közben. Mivel azonban 
örök tanulság, hogy a legnagyobb viták mindig is az egymás számára igazán és kölcsö-
nösen fontos felekre jellemzők, így bizonyára sok közös szellemi érték is összeköthet 
minket Oroszországgal.
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Résumé

Résumé

Expanding Strategic Pragmatism towards Russia

The new Hungarian government is proposing to establish a real strategic partnership 
of 21. century towards the Russian Federation. To find the most considerable priorities 
this paper is trying to examine the main lessons of the EU-Russia relations concerning 
the consequences of the 2004’s enlargement. Taking into account the ongoing post-PCA 
negotiations this level of the relationship will be very topical during the Hungarian 
Council Presidency of 2011.

Since the 2004’s enlargement the European Union has become more interested in 
its unity. However two antagonistic approaches (creeping integration or „soft contain-
ment”) are characterising its members’ policy on Russia. Generally the distance among 
them was enforced by the enlargement, while economic tendencies have solemnly de-
veloped. 

At the same time the Russian foreign policy has shown less pragmatic attitudes than 
before. The paper rests that despite the more agressive external steps of Russia its pri-
mary aim is economically interpreted (guided), and the Kremlin is very interested in 
good-balanced relations with Europe that is one of its least confrontative partners.

To examine deeply the main tendencies of both sides the paper is focusing on their 
two important topics: energy relations between Brussel and Moscow, and finally the 
problems of their common neighbourhood. Both topics are very influenced by the men-
tioned enlargement.

Before making careful conclusions the paper studies the main ideas, conceptions of 
Russian and European scholars, leading policy advisors dealing with post-PCA nego-
tiations.
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