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A Déli Áramlat1 projekt történeté-
nek kezdete a 2000-es évek de-
rekára tehető, egészen pontosan 

a 2006. januári orosz–ukrán gázárvita 
folyományaként jelent meg a nemzetközi 
diskurzusban, a Nabucco vs. Kék – majd 
Déli – Áramlat megépítésének a lehető-
ségéről folyó vita egyik sarokpontjaként. 
Mit is jelent ez orosz nézőpontból?

Az említett első komolyabb európai 
gázválság – hosszú idő után először – az 
öreg kontinens Moszkva iránti bizalom-
vesztését váltotta ki. Mindezt jelezte a 
Nabucco-projekt megvalósításának uni-
ós ösztönzése is.2 Oroszország ebben a 

helyzetben stabilizálni kívánta regionális 
hatalmi pozícióit a földgázszektor terü-
letén. Ennek egyszerre voltak politikai 
és gazdasági megfontolásai is. Az előb-
bi esetében a közel-külföldön és az Unió 
keleti területein meglévő energiapolitikai 
befolyásának a megőrzésére és/vagy nö-
velésére törekedett. Az utóbbi esetében 
a lehető legmagasabb gázár és exportbe-
vétel elérése élvezett prioritást, amelynek 
szintén voltak politikai visszacsatolási 
lehetőségei is. Mindehhez Moszkva a 
következő célokat igyekezett megvalósí-
tani:

A Déli Áramlat projekt lezárása az orosz stratégia 
nézőpontjából

Nógrádi György – Virág Attila

Befejeződni látszik a Déli Áramlat története. Vlagyimir Putyin orosz elnök 2014. december 
2-án, törökországi látogatásán bejelentette, hogy a „jelenlegi feltételek mellett” nem tudják 
folytatni a gázvezetékprojekt előkészítését. Az ankarai nyilatkozat meglehetősen váratlanul 
érte nem csupán a széles közvéleményt, hanem a Déli Áramlat közvetlen érintettjeit is.

A jelen írás arra keresi a választ, hogy mi lehetett a Déli Áramlat projekt általános szakpo-
litikai (policy) célokon túlmutató, geopolitikai jelentősége. A problematikának ezzel a fóku-
szával könnyebben megválaszolható az a kérdés, hogy valójában milyen főbb okok vezettek 
az ominózus gázprojekt leállásához.

One of the most important parts of the security policy is the supply with gas and oil. From the 
point of view of the Hungarian security it is very important the future of the conflict between 
Russia and Ukraine. Every country between Russia and Austria has only one possibility: 
Russian energy. For Hungary the peaceful solution of the conflict is extremely essential.

* * *
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• a kaszpi térségbeli gáztermelő orszá-
gok akadályozása abban, hogy köz-
vetlenül, vagyis orosz kontroll nélkül 
jussanak el az európai piacokra;

• zavartalan és folyamatos gázkereske-
delem biztosítása az Oroszország és 
az Európai Unió között elhelyezkedő, 
„kapuőr” tranzitállamokkal;

• a nyugat-európai fogyasztók bizal-
mának visszaszerzése.

E célok egy hárompilléres stratégia kö-
vetésén alapultak:
• a közel-külföldi források felvásárlása 

terén a monopolszerep megszerzése/
megőrzése;

• a tranzitszállítási infrastruktúra fe-
letti kontroll megszerzése/növelése/
megőrzése politikai befolyásszerzés 
vagy nyomásgyakorlás révén;

• az európai földgázfogyasztók biz-
tonságos ellátásának garantálása al-
ternatív, orosz érdekeltségű földgáz-
projektek kezdeményezésével.

A stratégiát végül egy összetett takti-
kai lépéssorozat révén kezdték el meg-
valósítani, mégpedig a meglévő orosz 
szállítási útvonalak diverzifikálásával 
vagy legalábbis annak a – nyomásgya-
korlás céljából történő – kommunikálá-
sával. A stratégia homlokterében a Déli 
Áramlat projekt állt.

Az alternatív gázvezetékprojekt főként 
Európa déli, délkeleti országaiba tette 
volna lehetővé a gázszállítást, egy Uk-
rajnát megkerülő útvonalon. Az infra-
struktúra a tervek szerint alternatív útvo-
nalakon, a Fekete-tenger alatt, majd 900 
kilométer hosszan Bulgárián keresztül, 
továbbá több balkáni és kelet-közép-eu-

rópai államot érintve érte volna el Olasz-
országot és/vagy Ausztriát.

Az alternatív forrásországok blokkolása

Oroszország a kaszpi államok, így ki-
emelten Azerbajdzsán, Kazahsztán, 
Türkmenisztán, Üzbegisztán tartaléka-
inak és szállítási útvonalainak az ellen-
őrzésére törekedett. Tette ezt úgy, hogy 
a Gazprom révén földgázvásárlási vagy 
-elővételi megállapodásokat igyekezett 
velük kötni. Emellett Moszkva szeret-
te volna a szovjet időszakból szárma-
zó vezeték-infrastruktúra szerkezetét 
megőrizni, illetve úgy bővíteni, hogy a 
szállítások szempontjából az orosz fél 
megkerülhetetlen legyen a közel-külföld 
forrásországai számára. Összességében 
Oroszország a Gazpromon keresztül fo-
lyamatosan lebegtette a kaszpi térségi 
gázra való igényét, jelezve, hogy azt ők 
a meglévő vagy alternatív vezetékpro-
jektek segítségével Európában is értéke-
síteni tudnák. Így jutunk el az alternatív 
forrásországok blokkolása esetében az 
orosz ihletésű Déli Áramlathoz, amely 
szűkíthette többek között a Nabucco be-
táplálási pontjaként szolgáló államok kö-
rét, illetve mozgásterét.

A kapuőrök blokkolása

Oroszország és Európa között több, már 
működő, illetve opcionális tranzitfolyosó 
létezik, így a gázszállítás szempontjából 
több potenciális „kapuőrrel” is számolni 
kell a posztszovjet régióban. Ezek pacifi-
kálása meghatározó szempont Moszkva 
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számára. Erre megfelelő eszköznek bi-
zonyult a posztszovjet térségbe exportált 
földgáz árának a nyugat-európai szinthez 
való igazítása.3 A 2000-es évek során, a 
gázárak lassított ütemű növeléséért cseré-
be a Gazprom tulajdonosi jogokat várt el 
bizonyos energetikai létesítményekben, 
így elsősorban a szállítóvezetékekben.

Az orosz vezetés tagadta az energia-
politikai befolyás növelésének a direkt 
célját. Azzal érvelt, hogy éppen az ala-
csonyan tartott ár bizonyítaná, hogy 
Moszkva nem kezeli önálló, szuverén 
államoknak a volt szovjet tagköztársasá-
gokat. A Kreml és a Gazprom véleménye 
szerint az áremelés éppen ezen államok 
függetlenségének az elismerését jelenti. 
Tény azonban, hogy ez az elismerés nem 
minden közel-külföldi ország esetében 
érvényesült 2006-ot követően. Az áreme-
lések mértéke és üteme nagy eltéréseket 
mutatott az egyes utódállamok esetében. 
A földgáz 1000 köbméterének az ára és 
a váratlan technológiai problémák száma 
annál inkább növekedett, minél több né-
zeteltérés bontakozott ki az érintett állam 
és Moszkva között.4

Bár Moszkva számos közel-külföldi 
szomszédjával szemben korábban is élt 
az energiaárak növelésével, az ukrá-
nokkal folytatott 2005–2006-os vita a 
korábbi konfliktusoknál fajsúlyosabbnak 
bizonyult. Éppen ezért Oroszországnak a 
gázárpolitikán kívül más eszközökkel is 
élnie kellett.

Így vált kiemelt fegyelmező eszközzé a 
kapuőrállamokat elkerülő, alternatív ve-
zetékprojektek kommunikálása és/vagy 
kivitelezése az Északi és a Déli – kezdet-

ben Kék – Áramlat földgázvezeték-pro-
jektek formájában.5

Az EU bizalmának visszaszerzése

Moszkva stratégiailag külön kezeli az 
Európai Unió nyugati és keleti orszá-
gait. Az EU-hoz 2004-ben csatlako-
zott tagállamok egyszerre számítanak 
tranzitországoknak és jól fizető piacok-
nak. Ezért az orosz vezetés az alternatív 
gázvezetékprojektek révén igyekezett 
vagy elkerülni a térséget (lásd Északi 
Áramlat), vagy – amennyiben azok az 
orosz célokat hátrányosan érintő pro-
jektekben (pl. Nabucco) vennének részt, 
akár a megosztásuk révén is – érdekelt-
té tenni őket orosz ihletésű alternatív 
gázberuházásokban. A Gazprom célja a 
nagy nyugat-európai energiavállalatok-
nak a szállítórendszerek kiépítésébe való 
bevonása volt. Ennek révén Moszkva 
gazdasági szempontból komoly tőkebe-
vonásra, politikai hozadékként pedig a 
projektek nyugat-európai elismerésére 
számított.

Összességében tehát geopolitikai vo-
natkozásban látható, hogy a Déli Áram-
lat gondolati konstrukciója valójában
• a kelet-közép-európai gázszállítási sta-

tus quo fenntartásáért született meg;
• nyomásgyakorló eszköz volt Orosz-

ország és az Európai Unió között 
elhelyezkedő tranzitállamokkal, „ka-
puőrökkel”, így elsősorban Ukrajná-
val szemben;

• ígéretet jelenthetett a kaszpi térség 
gázban gazdag országai számára 
az Oroszországon keresztül történő 
nyugati reexport fenntartására.
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Különös tekintettel igaz ez Türkmenisz-
tánra és Azerbajdzsánra, amelyek sokáig 
potenciális forrásországai voltak a Déli 
Áramlat rivális projektjének, a Nabuccó-
nak.

Türkmenisztán7

A kaszpi térség egyik meghatározó ál-
lama Türkmenisztán, melynek földgáz-
potenciálja Oroszország után a legjelen-
tősebb a FÁK-államok közül. Becslések 
szerint Aşgabat a világ legjelentősebb 
konvencionális készletével rendelkezik. 
Türkmenisztánnak a 2000-es évek kö-
zepén még komoly infrastrukturális kor-
látokkal kellett szembenéznie. A Kasz-
pi-tenger keleti partján található ország 
ugyanis nyugati irányba csak a szovjet 
érából fennmaradt közép-ázsiai veze-
téken keresztül volt képes exportálni, 
mégpedig kizárólag Oroszországon át.8 
Ráadásul az 1967-ben megépült vezeték 
meglehetősen rossz állapotban volt. A há-
lózat évi 85 milliárd köbméteres kapaci-
tása az elmúlt évtized közepére 41 milli-
árdra esett vissza.

Az ominózus vezeték segítségével 
Türkmenisztán Oroszországon kívül el-
sősorban Ukrajnának szállított földgázt. 
E fölött az orosz vezetés is szemet hunyt 
még az 1990-es években, mivel az átme-
net nehézségei miatt a közel-külföldi pi-
acok nem voltak kellően jövedelmezőek 
Moszkva számára.9

Az ezredfordulót követően azonban 
Moszkva már másként ítélte meg a poszt-
szovjet térségen belüli gázszállítások fon-
tosságát. Éppen ezért 2003 áprilisában 

Végső soron a Déli Áramlat első szá-
mú fokmérője nem önmagában a beru-
házás megvalósulása, hanem a nyugati 
irányú gázszállítások révén a meglévő 
hatalmi pozíciók szinten tartása, illetve 
növelése volt. E kiindulási alapból nézve 
tehát a Déli Áramlat lezárása lehetőséget 
kínál arra, hogy megvizsgáljuk a pro-
jekt befejezésének az okait, illetve a fent 
említett orosz politikai célok sikerének 
a mértékét. Mindez abban is eligazítást 
adhat, hogy vajon a Déli Áramlat gondo-
lati konstrukciója orosz szempontból be-
töltötte-e a felállított hármas célrendszer 
tekintetében a geopolitikai küldetését.

A Déli Áramlat projekt
lezárásának okai

A Déli Áramlat projekt váratlan lezárá-
sának okaira számos elképzelés született.  
A jelen elemzés a fent vázolt orosz stra-
tégia metszetében kívánja értelmezni Pu-
tyin döntését, így az alternatív gázveze-
ték esetleges gazdasági és műszaki ano-
máliái nem képezik a vizsgálat tárgyát. 
Ennek következtében az elemzés nem tér 
ki az orosz gazdaság állapotára, valamint 
a kőolajárak alakulásának a projekt lezá-
rásában játszott szerepére.

Az alternatív forrásországok
blokkolásának eredménye

Oroszország európai piacaira a legna-
gyobb konkurenciát a kaszpi térség or-
szágai jelentették. Mára a régió a nagy 
energiapolitikai játszmáknak talán a leg-
inkább szem előtt lévő területévé vált.6 
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Vlagyimir Putyin orosz és Szaparmurat 
Nyijazov türkmén elnök megkötötte azt 
a 2004-től 2028-ig érvényes gázszerző-
dést, amely a kaszpi ország oroszországi 
exportjának a növekedését alapozta meg. 
A megállapodás révén a Gazprom a türk-
mén forrásokból sokáig hatalmas hasznot 
húzott,10 ugyanakkor az egyezség szük-
ségessé tette a meglévő szállítókapacitá-
sok növelését és a meglévő infrastruktú-
ra felújítását is. Ennek megvalósulásában 
azonban komoly késlekedés mutatkozott.

Türkmenisztánnak nem tetszett, hogy 
a Gazprom számos korábbi vállalását 
nem teljesítette, így például nem kezdte 
meg a Kaszpi-tenger melletti gázvezeték 
felújítását és kapacitásának a bővítését. 
Az orosz vállalatnak pedig elsősorban 
az nem felelt meg, hogy a türkmén elnök 
elzárkózott a tervezett Kelet–Nyugat11 
és a Kaszpi-tenger menti vezeték össze-
kötésétől, amivel Aşgabat akadályozta 
Oroszországot a Dél-Jolotan mező forrá-
saihoz való hozzáférésben.12

Nem sokkal az eredménytelenül zárult 
2009. márciusi türkmén–orosz találko-
zót követően, április 8-ról 9-re virradó 
éjszaka, tisztázatlan körülmények között 
gázvezeték-robbanás történt a türkmén–
üzbég határ közelében, a Közép-Ázsia–
Központ-4 (SzAC-4) Türkmenisztánt 
Oroszországgal összekötő szakaszán. Az 
eseményekért Aşgabat Moszkvát tette fe-
lelőssé. A türkmének szerint a robbanást 
túlnyomás okozta, ami azért következ-
hetett be, mert a Gazprom – bejelentés 
nélkül – 90 százalékkal csökkentette a 
szerződés szerinti türkmén gáz átvéte-
lét. A szállítások drasztikus visszaesése 

következtében május végén teljesen le-
állt a tranzit Oroszország felé. Aşgabat 
az incidens miatt nemzetközi vizsgálatot 
és kompenzációt követelt a helyreállítási 
munkálatokra.

Az események politikai és/vagy tech-
nológiai hátterének a tisztázása nem cél-
ja az elemzésnek. A tényekhez azonban 
hozzátartozik, hogy a robbanás előtt a 
Gazprom 1000 köbméterenként 310–315 
dollárért vásárolta a türkmenisztáni gázt. 
Ennek eredményeként 2009-re akár 90 
milliárdra is növekedhetett volna a le-
szállított gáz volumene a korábbi 40 mil-
liárd köbméteres mennyiségről. Ezzel 
a konstrukcióval a világgazdasági vál-
ság kezdetéig Moszkva biztosítani tudta 
ugyan, hogy Türkmenisztán ne keressen 
alternatív vásárlókat, később azonban a 
gázár és a gázkereslet csökkenése miatt 
az oroszok számára rendkívül előnyte-
lenné vált az Aşgabattal kötött szerződés.

A vezetékrobbanás végső soron oda 
vezetett, hogy oroszoknak – a türkmén 
szállítás hiányában – nem kellett kifi-
zetniük a korábban reexportra szánt, 
viszont kereslet nélkül nehezen eladha-
tó gázt. Emellett újra lehetett tárgyalni 
Aşgabattal a korábbi gázmegállapodást is.

Végül az orosz–türkmén ellentétek is 
hozzájárultak ahhoz, hogy Li Ke-csiang 
(Li Keqiang) kínai miniszterelnök-he-
lyettes és Gurbanguly Berdimuham-
medow türkmén elnök kormányközi 
keretmegállapodása értelmében a Kínai 
Állami Fejlesztési Bank 4,1 milliárd dol-
láros kedvezményes hitelt adott a Türk-
mengaz nevű energetikai cégnek. A hi-
tel a Déli-Jolotan gázmező feltárására 
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vonatkozott. A megállapodás lehetősé-
get biztosított arra is, hogy a Kínáig érő, 
2009. december 14-én átadott vezetéken 
akár évi 40 milliárd köbméter gáz legyen 
szállítható.13

Türkmenisztán Oroszországot megke-
rülő stratégiai manőverei nagymértékben 
hozzájárultak ahhoz, hogy végül 2009. 
december 22-én Dmitrij Medvegyev 
orosz elnök egyezségre jutott Berdi-
muhammedowval a Türkmenisztánból 
Oroszországba történő földgázszállítá-
sok újraindításáról. 2010-ben a Gazprom 
által átvett földgáz mennyisége csökkent 
ugyan a 2003-as megállapodáshoz ké-
pest, de az ára nem változott. A felek a 
szállítások megújítása mellett újabb szán-
déknyilatkozatot írtak alá a Kaszpi-tenger 
mellett húzódó vezeték megépítéséről is.14

Összességében megállapítható, hogy 
bár az orosz vezetés sikeresen akadályoz-
ta meg, hogy a türkmén földgáz Oroszor-
szág megkerülésével Európába érkezzen 
– akár a Nabucco jóvoltából –, azonban 
a konfliktusok, az orosz érdekkel szem-
ben, a Kínába irányuló türkmén gázex-
porttal Aşgabat keleti irányú nyitását és a 
kétoldalú infrastrukturális fejlesztéseket 
ösztönözték.

Azerbajdzsán

A Kaszpi-tenger nyugati partján elhe-
lyezkedő Azerbajdzsánban a földgázter-
melés sokáig nem számított jelentősnek, 
épphogy csak elérte az évi 6,5 milliárd 
köbmétert. Mindez az ország belső igé-
nyeinek a kielégítésére sem volt elegen-
dő, így Baku kénytelen volt évi 4 milliárd 

köbméter gázt Oroszországból importál-
ni, a szovjet időkből megörökölt Mozdok–
Kazi-Magomed vezetéken keresztül.

A helyzet nagyot változott 2006 őszén. 
Akkor kezdődött meg ugyanis a Bakutól 
100 kilométerre lévő Sah Deniz mezőn a 
kitermelés, melynek révén Azerbajdzsán 
önellátóvá vált földgázból.15 A lehetséges 
azeri források élénken foglalkoztatták 
az EU vezetőit is, mivel Baku 2009-ben 
már évi több mint 7 milliárd köbméter 
földgáz exportjára lett képes.16

Ez a momentum nagymértékben járult 
hozzá ahhoz, hogy Moszkva komoly tár-
gyalásokba kezdett Azerbajdzsánnal is. 
Az orosz politikai vezetés számára egy-
általán nem volt lényegtelen kérdés, hogy 
az Azerbajdzsánban kitermelt gázt hol és 
milyen szállítási infrastruktúrán keresz-
tül értékesítik. Éppen ezért az egyezteté-
sek középpontjában a kaukázusi ország 
gázforrásainak az Oroszországon keresz-
tül történő exportja állt.

A Gazprom és az azeri állami tulajdo-
nú energiavállalat, a State Oil Company 
of Azerbaijan Republic (SOCAR) között 
2009 márciusában született megállapo-
dás arról, hogy Oroszország megvásá-
rolja az azeri gázkészletek egy részét.17 
Erről áprilisban Dmitrij Medvegyev és 
Ilham Alijev is aláírt egy politikai egyez-
ményt, mely szerint az azeri gázkészle-
tek egy részét Oroszországon keresztül 
fogják Európába szállítani.18 Az azeri 
gázvásárlások ügyében a Gazprom 2009 
májusában tett grandiózus bejelentést: 
az orosz vállalat felvásárolná a Nabucco 
számára potenciális forrásokkal rendel-
kező Azerbajdzsánnak a kitermelendő 
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összes többletgázát. Az orosz törekvés 
valóságtartalma akkoriban komolyan 
megosztotta a nemzetközi energia-szak-
értőket is.19

A Gazprom és a SOCAR közötti júni-
usi újabb találkozót követően Alekszej 
Miller közleményben jelentette ki, hogy 
az orosz vállalat a Sah Deniz mezők ese-
tében elővásárlási jogot szerzett. Ennek 
értelmében az oda jelentkező potenciá-
lis vevőknek a Gazpromnál kedvezőbb 
ajánlatot kell tenniük.20 Néhány héttel 
később azonban a SOCAR vezetője cá-
folta a Gazprom közleményét. Rovnag 
Abdullajev kijelentette, hogy egyetlen 
országnak sincs elsőbbsége az azerbaj-
dzsáni Sah Deniz-i lelőhelyek gázára.21

Az orosz és az azeri vállalat a végle-
ges gázszerződést 2009 októberében írta 
alá.22 A három évre szóló megállapodás 
értelmében az orosz vállalat 2010-től 
legalább évi félmilliárd köbméter azeri 
gázt importálhat, de a mennyiség később 
növekedhet is.23 A SOCAR vállalta, hogy 
fél évvel korábban értesíti partnerét a 
következő időszakban küldendő meny-
nyiségről. A földgáz a Sah Deniz I. nevű 
tengeri lelőhelyről érkezik Oroszország-
ba. Ennek révén megnőtt az esélye an-
nak, hogy a Dél-Oroszországba szállított 
orosz gáz felszabadulásával kialakuló 
többletet Európában értékesíthetik, akár 
a Déli Áramlat vezeték segítségével.

A Sah Deniz I. kapacitásainak lekö-
tése miatt a Nabucco-projekt résztvevői 
már csak a Sah Deniz II. mezőn (SD II.) 
kitermelhető azeri gázforrásokra szá-
míthattak.24 A mező nagyjából 1,2 billió 
köbméter gázt rejthet. Az orosz–azeri 
megállapodás után azonban a korábbiak-

nál kevésbé lelkes nyilatkozatok érkeztek 
Bakuból a Nabuccóval kapcsolatosan.

Ezt tetézte, hogy a második mezőn a 
kitermelés is folyamatosan késett.25 To-
vábbi nehézséget jelentett a Nabucco, de 
már a Déli Áramlat számára is, hogy a 
Sah Deniz II. forrásaira más alternatív 
vezetékprojektek is igényt tartottak. Így 
az ún. „Interconnector Turkey–Greece–
Italy” (ITGI) és a „Trans-Adriatic Pipe-
line” (TAP) is. Ez utóbbi projekteket az 
Európai Bizottság is a támogatásáról biz-
tosította.

A Sah Deniz II. földgázmezőt tulaj-
donló konzorcium 2013. június 25-én 
hozott döntést évi 10 milliárd köbméte-
res gázmennyiség Európába juttatásáról. 
A szállítási jogot a TAP és a Nabucco 
West közül az előbbi kapta meg. A ter-
vek szerint a TAP-vezetéken keresztül a 
gázszállítás 2019-ben indulhat el.26

Mindez Moszkva szempontjából azt 
jelentette, hogy a Nabucco kiesésével a 
Déli Áramlat projekt az egyik fő célját 
elérte. Ez a siker azonban csak részleges 
volt. Nem sikerült ugyanis blokkolni az 
azeri források Európába jutását, mivel le-
hetőség nyílt más projekt (TAP) megva-
lósítása előtt. Moszkva délkelet-európai 
energetikai pozíciói az alternatív veze-
tékek várható kapacitása következtében 
csökkenhetnek.

A kapuőr Ukrajna blokkolásának
eredménye

A 2000-es évek közepén az orosz szál-
lítások legnagyobb része Ukrajnán ke-
resztül haladt nyugat felé. Ezzel Kijev 
gáztranzit szempontjából a világ egyik 
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legmeghatározóbb országának számított. 
Jelentőségét mutatta, hogy világviszony-
latban az ukránok rendelkeznek – Orosz-
ország után – a második legnagyobb 
kapacitású gáztározórendszerrel, amely 
döntően az ország nyugati területén talál-
ható.

Moszkva és Kijev viszonyának a ren-
dezése már a 2000-es évek közepén sem 
tűnt egyszerűnek, mivel az orosz- és a 
Nyugat-barát ukrán erők akkor még kö-
zel azonos súlyt képviseltek a hazájuk-
ban. Mindez rendkívül instabillá tette az 
ország belpolitikai viszonyait és külpoli-
tikai relációit.

Oroszország Ukrajna esetében kezdet-
ben ugyanazt a stratégiát kívánta követni, 
mint Belaruszban, ahol sikerült megsze-
reznie az ország gázszállító hálózatát.27 
Az orosz stratégia központi eleme a Déli 
Áramlat projekt gondolati konstrukciója 
volt, melynek megvalósításával Moszkva 
elképzelései szerint az ország elkerülé-
sével lehet zsarolni a mindenkori ukrán 
vezetést.

Az ukrán gázvezeték-infrastruktúra 
az állami tulajdonú Naftogaz birtoká-
ban van. Ezen a helyzeten pedig Uk-
rajna – amely szuverenitási kérdésként 
kezelte a gázvezetékrendszere feletti 
befolyásának a megőrzését – nem kívánt 
változtatni; annak ellenére sem, hogy a 
gázszámlák zavartalan kifizetése és a ve-
zetékek karbantartása rendkívül megter-
helő a vállalat és így az ország számára 
is. Az ukrán állam – mint a világgaz-
dasági válság egyik legnagyobb elszen-
vedője – egymaga nem volt képes ek-
kora beruházások finanszírozására. Így 

az ügyben elkerülhetetlennek látszott a 
nemzetközi összefogás.28

Oroszország még a 2009. januári gáz-
válság előtt kidolgozott egy alternatív 
programot az ukrán tranzitproblémák 
megoldására. Ennek alapja egy nemzet-
közi – orosz és uniós részvétellel létreho-
zandó – konzorcium lett volna, s az kor-
szerűsítette és üzemeltette volna az ukrán 
infrastruktúrát. Az ötletet Németország 
és Olaszország is támogatta. A projektről 
2009 februárjában Medvegyev José Ma-
nuel Barrosóval is tárgyalt Moszkvában. 
Az ukránok azonban a vezetékinfrastruk-
túra-fejlesztés nyugati támogatása mellett 
lobbiztak.

A 2009-es orosz–ukrán gázválságot 
követően, 2009 márciusában Barroso Ju-
lija Timosenkónak egy Brüsszelben tar-
tandó nemzetközi befektetői konferencia 
szponzorálására tett ígéretet. Mindez az 
ukrán tranzitrendszer modernizációjá-
nak az elősegítésére lett volna hivatott. 
A találkozón részt is vettek az Európai 
Unió, Ukrajna és néhány nemzetközi 
pénzintézet, valamint Oroszország és az 
Amerikai Egyesült Államok képviselői.

A fórumon született memorandum 
azonban nagyfokú felháborodást és tilta-
kozást váltott ki az orosz delegáció részé-
ről.29 Moszkva az eset kapcsán leginkább 
attól tartott, hogy Kijev sikeresen lobbi-
zott Brüsszelben annak érdekében, hogy 
az Oroszország felől érkező gázmennyi-
ség egészét már az orosz–ukrán határon 
vásárolják meg. Mindez a teljes jelenlegi 
gázszállítási séma megváltoztatását je-
lentette volna. Az orosz vélemény szerint 
így többek között az EU–ukrán egymásra 
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találás miatt sem kerülhetett le a napi-
rendről a Déli Áramlat projekt.

A jószándék ellenére, a konfliktusoktól 
sem mentes egyeztetési folyamat végére 
sem dőlt el, hogy kinek az ellenőrzése 
alatt fejleszthető az ukrán gázvezeték-
hálózat. Közvetlenül a 2010-es ukrajnai 
elnökválasztás előtt az orosz vezetés azt 
kommunikálta, hogy mégsem kér tulaj-
donrészt a vezetékhálózatból, bár akko-
riban ukrán részről már egy lehetséges 
orosz–ukrán–európai uniós földgázhá-
lózat-konzorciumról lehetett hallani. 
2010 márciusában – amikor már Viktor 
Janukovics volt Ukrajna elnöke –, Vla-
gyimir Putyin Mikola Azarov ukrán 
miniszterelnökkel folytatott tárgyalása 
után sem mozdult el az ügy a holtpontról.

Putyin kijelentette, hogy „Oroszország 
pozitívan viszonyul az ukrán gázveze-
tékrendszer korszerűsítését célzó kon-
zorcium létrehozásához, és amennyiben 
szükséges, úgy befektetésre is hajlandó”. 
Ugyanakkor az orosz miniszterelnök 
– szándéka nyomatékosításaként – to-
vábbra is azt hangsúlyozta, hogy nem tett 
le az Ukrajnát elkerülő, alternatív veze-
tékprojektek, vagyis az Északi és a Déli 
Áramlat megvalósításáról.30

2010 szeptemberében Ukrajna csatla-
kozott az Európai Energiaközösséghez 
(European Energy Community), ami 
egyben azt is jelentette, hogy a két gáz-
ipari vállalat, a Naftogaz és a Gazprom 
egyesülése egy időre – az orosz–ukrán 
felek közötti kommunikációs „fellán-
golásokat” leszámítva – lekerült a napi-

rendről.31 Később már arról érkeztek hí-
rek Ukrajnából, hogy az ország önerőből 
és nemzetközi pénzügyi szervezetek hi-
teleiből – vagyis uniós és orosz segítség 
nélkül – kezd hozzá a gázinfrastruktúrá-
ja felújításához.32

Azonban még akkor is úgy tűnt, hogy 
a Déli Áramlat projekt megvalósítása 
elősegítheti az ukrán vezetékrendszer 
megszerzését.33 E reményeket hiúsította 
meg az a 2013 végén kezdődő esemény-
sorozat, amely Ukrajna és Oroszország 
nemzetközi konfliktusához, a Krím fél-
sziget Moszkva általi annektálásához és 
a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktushoz 
vezetett.

A Nyugat-barát kijevi vezetés, a koráb-
biaknál is jobban ragaszkodva a nemzeti 
szuverenitáshoz, gyakorlatilag esély-
telenné tette az ukrán gázszektorban 
történő orosz pozíciószerzést. Mindez 
az ukrajnai tranzit végleges elkerülésére 
buzdíthatja Oroszországot. E tekintetben 
a Déli Áramlat leállításának a kényszere 
komoly pozícióvesztést jelenthet a jövő-
ben Moszkva számára.

Tény, hogy az új elképzelés, a Török 
Áramlat továbbra is komoly fenyege-
tést jelenthet Kijev számára az ukrán 
gáztranzitszerep potenciális marginali-
zálódásával, azonban így Oroszország 
is lemond arról, hogy közvetlenül érje el 
az európai piacait. Részükről felmerül 
ugyanis annak a kockázata, hogy Ukraj-
na kiváltásával Oroszország egy új és ke-
vésbé ismert kapuőrországot szerez ma-
gának Törökország „személyében”.
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Az EU bizalmának visszaszerzése

2006-tól, azaz az alternatív orosz gázve-
zetékprojekt (Kék Áramlat II., majd Déli 
Áramlat) felbukkanásának a kezdetétől 
Brüsszel a nyilvánosságnak szánt kom-
munikációjában pragmatikus véleményt 
fogalmazott meg az orosz elképzelés-
sel kapcsolatban, figyelembe véve azt a 
tényt is, hogy a projektben számos EU-
tagállam és meghatározó nyugat-európai 
energetikai vállalat kívánt részt venni. 
Az EU akkori energiaügyi biztosa nem 
politikai, hanem versenyjogi kérdésként 
tekintett a Gazprom európai üzleteire. Ez 
a pragmatikus hozzáállás 2007 végétől a 
Nabuccóval kapcsolatosan is megmutat-
kozott.34

Tény azonban, hogy az Európai Unió-
ban – a belső piaci reguláció fejlesztése 
révén – láthatóan igyekeztek gátat szabni 
a Gazprom gazdasági expanziójának és 
ezáltal Oroszország politikai térhódításá-
nak. José Manuel Barroso 2007 folyamán 
több ízben is kijelentette, hogy az euró-
pai energiapiacot nem uralhatja néhány, 
az uniós szabályoknak eleget nem tevő, 
EU-n kívüli csoport.

2007. szeptember 19-én az Európai 
Bizottság elfogadott egy jogalkotási ja-
vaslatcsomagot. Ebben a gázüzletágra 
vonatkozóan a földgáz belső piaci sza-
bályozásának a módosítását, az Energia-
szabályozói Együttműködési Ügynökség 
létrehozásáról szóló rendelet elfogadását, 
valamint a földgázszállító-hálózatokhoz 
való hozzáférés feltételeiről szóló 2005-
ös rendelet módosítását javasolta.

A Bizottság javaslatainak a célja:
• az ellátási és a termelési tevékeny-

ségek valódi szétválasztása a rend-
szerüzemeltetési tevékenységtől (tu-
lajdonosi szétválasztás, Independent 
Transmission System Operator, ITSO);

• a nemzeti energiaszabályozó hatósá-
gok hatáskörének további összehan-
golása, valamint a függetlenségük 
megőrzése;

• a nemzeti szabályozó hatóságok 
együttműködését szolgáló független 
mechanizmus kialakítása;

• a hálózatok és rendszerek üzemelte-
tésének összehangolása;

• az energiapiacok működésének foko-
zottabb átláthatósága.35

2008 őszén az EU illetékes miniszterei 
egyetértésre jutottak a harmadik energia-
csomag ügyében, s az Európai Unió Ta-
nácsa 2009. január 9-én fogadta el a kö-
zös álláspontját. Április 22-én az Európai 
Parlament nagy többséggel elfogadta az 
energiacsomagot alkotó jogszabályokat, 
így az Európai Tanács második olvasat-
ban 2009. június 25-én hagyta jóvá a do-
kumentumokat. Július 13-án a villamos 
energia és a földgáz belső piacainak tel-
jessé tétele érdekében aztán megszületett 
a harmadik energiacsomag.36

Az energiacsomag szerint a fölgáz pia-
cára vonatkozó 2009/73/EK irányelvet a 
tagállamoknak 2011. március 3-ig át kel-
lett ültetniük a saját jogrendjükbe. Ezt 
követően az érintett cégeknek egy évük 
volt a szükséges szerkezeti változások 
végrehajtására. A harmadik energiacso-
magra hivatkozva számos uniós tagál-
lam próbálkozott a Gazprom európai 
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érdekeltségeinek a visszaszorításával – a 
köznyelvben „Gazprom-záradék” vagy 
„Gazprom-klauzula” néven elhíresült 
rész segítségével.37

A dokumentum tartalmát már annak 
előkészítése alatt is komolyan sérelmez-
ték Moszkvában. A „Gazprom-klauzu-
lát” Alekszandr Medvegyev, a Gazprom 
elnökhelyettese már 2006 decemberé-
ben az orosz infrastruktúra kisajátítá-
saként értelmezte. A vállalat számára a 
harmadik energiacsomagban meghatá-
rozott három szétválasztási mód egyike 
sem volt elfogadható. A Gazprom azzal 
érvelt, hogy a szabályozás miatt a veze-
tékek tulajdonosa nem válik érdekeltté az 
infrastruktúra fejlesztésében.38 Az oro-
szok szerint a szabályozás oda vezethet, 
hogy a piaci szereplők egyre növekvő 
száma emelni fogja a gáz árát.39 Moszk-
va tisztázni szerette volna, hogy az EU-
ban miképpen védik a beruházók joga-
it a tervezett orosz ihletésű vezetékek 
építésénél. A fenntartások és a kritikák 
hátterében elsősorban a Gazpromnak az 
európai érdekeltségei elvesztésétől való 
félelme állt.

A harmadik energiacsomag 2011. már-
cius 3-i hatályba lépése, úgy tűnt, érdem-
ben akadályozhatja meg a Gazpromot 
abban is, hogy a Déli Áramlat elérje az 
osztrák Baumgartent. Annak értelmében 
az orosz vállalat ugyanis nem vehetett 
részt a Közép-európai Gázipari Keres-
kedelmi Platformnak (CEGH) az OMV-
vel közös fejlesztésében és bővítésében.40 
Ezzel a projekt olaszországi végpontja 
tűnt reálisabb célnak.

2011 szeptemberére bizonyossá vált, 
hogy komoly fordulat történt az Európai 
Bizottság Déli Áramlattal kapcsolatos 
megítélésében is, amely túlmutat a har-
madik energiacsomag körüli vitákon. 
Günther Oettinger ugyanis egy kölni 
beszédében az Európai Unió érdekeire 
nézve sértőnek nevezte a projekttel kap-
csolatos orosz tevékenységet. Vélemé-
nye szerint a Déli Áramlat az „oroszok 
kísérlete a Déli Folyosó projekt meg-
akadályozására”. Az Európai Bizottság 
energiaügyi biztosa kijelentette, hogy 
problémák lesznek a szerződésekkel, ha 
a Déli Áramlat zavarni fogja a vetélytárs 
európai Nabucco-vezetéket.41

Nem sokkal Oettinger kölni beszéde 
után, szeptember 27-én az Európai Bi-
zottság közleményt adott ki arról, hogy 
a versenyszabályok megsértésének a 
gyanúja miatt előre be nem jelentett 
ellenőrzéseket végzett a gázszektor-
ban (a gázellátás és -tárolás terén) te-
vékenykedő vállalatoknál. Összesen tíz 
kelet- és közép-európai országban zajlott 
ilyen vizsgálat.42 2012. szeptember 4-én 
az uniós végrehajtó-javaslattevő testület 
bejelentette, hogy az Európai Bizottság 
versenyfelügyeleti vizsgálatot indított a 
Gazprom ellen.43 A cél annak megálla-
pítása, hogy a Gazprom valóban akadá-
lyozza-e a versenyt nyolc közép- és kelet-
európai uniós ország gázpiacán,44 mivel 
megsérti az Európai Unió trösztellenes 
előírásait.

A bizottság végül úgy vélte, hogy a 
Gazprom, visszaélve piacvezető szerepé-
vel, akadályozza a gáz szabad áramlását 
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az Unió tagállamai között, felosztja a 
piacot, és megakadályozza a gázellátás 
diverzifikálását. Emellett tisztességtelen 
árakat szab az ügyfeleinek azáltal, hogy a 
földgáz árát a kőolajéhoz köti. Az EB ezt 
a sejtését a harmadik energiacsomagnak 
a földgáz belső piacáról szóló 2009/43/EK 
irányelvének a 9. és 11. cikkére alapoz-
hatta, vagyis a korábban említett „Gazp-
rom-záradékkal”.

A brüsszeli bejelentésre az orosz poli-
tikai vezetés és a Gazprom is a sajtón ke-
resztül reagált. Alekszandr Medvegyev 
tisztességtelennek nevezte az EU-ban 
zajló folyamatokat.45

2013 szeptemberének végén, az EU 
energiaügyi minisztereinek vilniusi talál-
kozóján Oettinger már arról beszélt, hogy 
a Déli Áramlat nem kap uniós támoga-
tást, mivel a projekt nem szolgál közös 
európai érdekeket. Ennek értelmében a 
Déli Áramlat nem részesülhet gyorsított 
engedélyeztetésben, és az EU pénzügyi 
támogatására sem számíthat.46

Az Európai Bizottság részéről 2013 
decemberében még ennél is tovább men-
tek, és bejelentették, hogy a Déli Áram-
lat gázvezeték építéséről szóló kétoldalú 
megállapodások sértik az uniós jogot. Az 
egyezményeket ezért alapjaiban kell újra-
tárgyalni ahhoz, hogy azokat Brüsszel el-
fogadhassa. Marlene Holzner, az Európai 
Bizottság energiaügyekért felelős szóvi-
vője kifejtette, hogy a harmadik energia-
csomag értelmében nem teljesül sem a 
szétválasztás, sem a harmadik fél hozzá-
férésének elve. Ráadásul a megállapodás 
a gázszállítás árának meghatározásában 
döntő szerepet ad a Gazpromnak, holott 

az uniós előírások szerint a vezeték füg-
getlen kezelőjének kellene javaslatot ten-
nie az árra, majd a szabályozó hatóság-
nak kellene jóváhagynia azt.

Az erre reagáló orosz érvelés úgy szólt, 
hogy a kritizált kormányközi szerződé-
sek legtöbbjét már hat évvel korábban 
aláírták, azaz az energiacsomag elfoga-
dása előtt, így az aktuális uniós szabá-
lyozásnak a nemzetközi jog alapján nem 
lehet visszaható hatálya.

Az ellentétek feloldása érdekében 
2014. január 17-én EU–orosz energeti-
kai tanácsülést tartottak Moszkvában.47 
Ebből az alkalomból az orosz fővárosba 
látogatott maga Oettinger is. A megbe-
széléseken elhatározták, hogy Brüsszel 
és Moszkva munkacsoportot hoz létre a 
Déli Áramlat földgázvezetékkel kapcso-
latos jogi és műszaki kérdések rendezé-
sére.48 Ekkor úgy tűnt, hogy Oroszország 
enged a korábbi határozott és merev ál-
láspontjából, és felülvizsgálja a vezeték 
építésével kapcsolatos kormányközi szer-
ződéseket, s legkésőbb 2016-ig megteszi 
a szükséges módosításokat.

Azonban a Déli Áramlat ügyében újabb 
fordulatot hozott az orosz–ukrán ellenté-
tek kiéleződése, elsősorban a Krím fél-
sziget hovatartozása körüli konfliktusok. 
Ezt jelezte Angela Merkel német kancel-
lárnak a Stephen Harper kanadai minisz-
terelnökkel folytatott 2014. március 27-i 
berlini egyeztetését követő sajtótájékoz-
tatón tett kijelentése. Merkel szerint egy, 
az orosz gáztól való függőséget csökken-
tő, új energiapolitikára van szükség az 
Európai Unióban. Mindez egybecsen-
gett Lengyelországnak az energiaunió 
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létrehozását szorgalmazó törekvéseivel. 
(Varsó energiaunióval kapcsolatos állás-
pontját egyébként Jean-Claude Juncker, 
az Európai Bizottság elnöke még a meg-
választása előtt abszolút prioritásnak ne-
vezete.49)

Az EB felől érkező nyomás ellenére 
Moszkva továbbra is határozottan kiállt a 
Déli Áramlat mellett. A Gazprom a nem-
zetközi egyezményekről szóló 1969-es 
bécsi konvencióra hivatkozva kijelentette, 
hogy a projekt megépítésével kapcsolatos 
államközi egyezményeket és a beruhá-
zási szerződést nem lehet egyoldalúan 
megváltoztatni, illetve semmisnek nyil-
vánítani.

A nemzetközi jogra való hivatkozási 
kísérlet mellett a Gazprom részéről azt 
is bejelentették, hogy a bulgáriai és a 
szerbiai szakaszok alapvető építési mun-
kálatai 2014 nyarán megkezdődhetnek. 
Emellett jelezték, hogy a Fekete-tenger 
alatt futó szakasz lefektetésének az elő-
készítése is a menetrend szerint zajlik. 
Ennek megfelelően az oroszok több ízben 
megfogalmazták, hogy 2014 májusában 
megkezdik a vezetékrészek szállítását 
Bulgáriába, és júniusban a Fekete-tenger 
orosz partszakaszán, júliusban pedig a 
bolgár tengerparton indítják meg a kivi-
telezési munkálatokat.

Az orosz vállalat amellett, hogy meg-
nyerni – és így egymás ellen is kijátsza-
ni50 – igyekezett az alternatív gázberu-
házásokban érdekelt délkelet-európai 
érintetteket, arra is törekedett, hogy 
minél több nyugat-európai energiaválla-
latot csábítson a projektbe. Ennek révén 
Moszkva egyrészt komoly tőkebevonás-

ra számított, másrészt pedig a projektek 
állami szintű nyugat-európai elismerésé-
ben, és az uniós szintű energiaszabályo-
zási kérdések során az utóbbiak komoly 
brüsszeli érdekképviseletében bízott.51

A brüsszeli aggályok ellenére 2014. 
április végén a Gazprom moszkvai szék-
házában aláírták a vezeték ausztriai sza-
kaszának a megépítéséről szóló szán-
déknyilatkozatot. Ezzel úgy tűnt, hogy 
Olaszország helyett végül mégiscsak 
Ausztriában lehet a Déli Áramlat nyugati 
végpontja. Az OMV és a Gazprom kö-
zötti szerződést végül 2014 júniusában, 
Bécsben írták alá a felek.52

Ugyanakkor a projekt kivitelezésével 
kapcsolatos problémákat jelezte, illetve 
jelezhette volna Putyin egy 2014. május 
24-i kijelentése. Az orosz elnök a világ 
legnagyobb hírügynökségeinek vezető 
munkatársaival tartott szentpétervári 
találkozóján elmondta: „ha továbbra is 
lesznek problémák a Déli Áramlattal, 
és Brüsszel állandóan megakasztja a ke-
rekeket ezzel a projekttel kapcsolatban, 
akkor más változatokat vizsgálunk meg, 
olyan országokon keresztül, amelyek 
nem tagjai az Európai Uniónak”. Eb-
ben az esetben Brüsszel „kap még egy 
tranzitországot” – tette hozzá.53

Nem sokkal Putyin nyilatkozata után 
meg is akadtak az Európai Bizottság és 
Oroszország között a Déli Áramlat föld-
gázvezetékről folyt tárgyalások.54 Végül 
az Európai Unió 2014 júniusában arra 
kérte Bulgáriát, hogy függessze fel a 
Déli Áramlattal kapcsolatos munkálato-
kat, mert a beruházás ellentétes az uniós 
joggal.55 A bolgár kormányfő a kérésnek 
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eleget tett, és utasítást adott a projekt fel-
függesztésére.56

Ez lehetett az a lépés, amely végérvé-
nyesen megakasztotta a Déli Áramlat 
megvalósítását. Bulgária a stratégiai po-
zíciója következtében – az Európai Unió 
kapujaként – ugyanis megkerülhetetlen-
nek bizonyult a projekt végrehajtása ér-
dekében. Ezen az sem változtatott, hogy 
a részt vevő államok közül Magyarország 
és Szerbia kormánya is a végsőkig kitar-
tott a projekt megvalósítása mellett.57

Konklúzió

A Déli Áramlat projekt gondolati konst-
rukciója alapvetően a 2000-es évek dere-
kán kezdődött kelet-európai gázválságo-
kat követően, azok folyományaként jelent 
meg a nemzetközi politika napirendjén. 
A gázvezeték-beruházás hátterében a 
gazdasági motivációk mellett és mögött 
komoly orosz regionális és geopolitikai 
érdekek is álltak. Ezek három fő célra ve-
zethetők vissza.
1. Moszkva érdekelt volt abban, hogy a 

kaszpi térségbeli gáztermelő országok 
közvetlenül, vagyis orosz kontroll 
nélkül ne juthassanak el az európai 
piacokra.

2. Oroszországnak törekednie kellett 
a zavartalan és folyamatos gázke-
reskedelem biztosítására saját maga 
és a nyugati piacai – így kiemelten 
az EU tagállamai – között. Ebben a 
köztük elhelyezkedő tranzitállamok, 
a „kapuőrök” nem minden esetben 
voltak együttműködőek. Ezen or-
szágok valamilyen formában történő 

pacifikálása szintén elengedhetetlen 
volt.

3. A rendszeressé váló kelet-európai 
energiaválságok és -viták komoly 
bizalomvesztést idéztek elő Oroszor-
szág nyugati piacain. Az ő megnyug-
tatásuk, bizalmuk helyreállítása is 
kiemelt szempont volt Moszkva szá-
mára a meglévő energiapozíciói meg-
tartása, illetve növelése érdekében.

Láthattuk, hogy mindezen célok eléré-
sének az egyik meghatározó pillére ép-
pen a Déli Áramlat projekt. Az elemzés 
tehát e hármas célrendszer metszetében 
értékelte annak eredményességét, nem 
pedig a tényleges megvalósulása tekinte-
tében.

A kaszpi országokkal szemben alkal-
mazott stratégia meglehetősen felemás 
eredménnyel zárult. Oroszország éveken 
keresztül sikereket ért el abban, hogy a 
térség gázban gazdag országai a megke-
rülése nélkül, alternatív infrastruktúrák 
kiépítésével ne tudjon gázt exportálni 
nyugat felé. Mindez azonban ösztönzően 
hatott a Kaszpi-tenger keleti partján elhe-
lyezkedő Türkmenisztán keleti, így Kína 
felé történő nyitására.

Azerbajdzsán esetében az oroszok-
nak sikerült megakadályozniuk, hogy a 
kaukázusi ország az ottani gázzal biz-
tosítsa a Déli Áramlat rivális projekt-
jének, a Nabuccónak a megvalósulását. 
Ez a siker azonban nem jelentette azt, 
hogy az azeri források Európába jutá-
sa általánosan kiiktatható, mivel an-
nak a lehetősége más alternatív projekt 
megvalósítása előtt (TAP) megnyílt. 
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Moszkva délkelet-európai energetikai 
pozíciói az alternatív vezeték/vezetékek 
kapacitásának várható növekedésével 
romolhatnak. Ezen már a Déli Áramlat 
projekt esetleges kivitelezése sem na-
gyon segít.

Ami a második orosz célt, azaz a tran-
zitországok, a „kapuőrök” „megrendsza-
bályozását” illeti: az állandó konfliktu-
sok és a Déli Áramlat napirenden tartása 
nem hozott érdemi eredményt Ukrajna 
pacifikálása terén. Eddig nem sikerült 
az ukrán szállítási infrastruktúra feletti 
kontroll megszerzése. Sőt, ennek a lehe-
tősége a jelenlegi orosz–ukrán ellentétek 
miatt minden korábbinál csekélyebb.

Lényeges szempont ugyanakkor, hogy 
a Gazpromnak 6 év múlva lejár az Uk-
rajnával kötött, jelenleg érvényben lévő 
tranzitszállítási szerződése. A Déli 
Áramlatot kiváltó Török Áramlat éppen 
ezért továbbra is az ukrán gáztranzit 
szerepének potenciális marginalizáló-
dásával, teljes megszűnésével fenyege-
ti Kijevet. Kérdéses ugyanakkor, hogy 
a Déli felváltását célzó Török Áramlat 
gondolati konstrukciója sikerre vezet-e 
Ukrajna pacifikálásában. Amennyiben a 
Gazpromnak nem sikerül megállapodnia 
a vásárlóival, akkor elveszítheti európai 
szállításainak a negyedét. Ezzel nyilván 
az ukrán fél is tisztában van.

Ami egyelőre biztosnak tűnik, az az, 
hogy a Török Áramlat annyiban min-
denképpen visszalépés Oroszország szá-
mára, hogy általa – a Déli Áramlattól 
eltérően – le kell mondania az európai 
piacai közvetlen eléréséről. Orosz rész-
ről felmerül annak a kockázata is, hogy 

Ukrajna helyett egy új, kevésbé ismert 
kapuőrországgal, Törökországgal kerül-
het szembe.

Az orosz célrendszer harmadik pontjá-
val kapcsolatosan megállapítható, hogy 
a fennálló orosz–ukrán konfliktus a ko-
rábbinál erőteljesebben váltotta ki Eu-
rópa Moszkva iránti bizalomvesztését. 
Az orosz–ukrán gázviták, a Krím orosz 
annektálása és a kelet-ukrajnai válság ko-
moly változásokat indukáltak az Európai 
Unió és Oroszország viszonyában. Ezt a 
legjobban a harmadik energiacsomag kö-
rüli diskurzus mutatta be.

Korábban a Déli Áramlat projektnek 
lehetett olyan olvasata, hogy az a bi-
zonytalan és kockázatos tranzitország, 
Ukrajna elkerülésével javítja vagy akár 
helyre is állíthatja a Moszkva és az 
EU tagállamai közötti viszonyt, azon-
ban mára ez a nézet tarthatatlanná vált. 
A Déli Áramlat orosz konstruktivitást 
sejtető, Európa keleti és déli részének 
az ellátásbiztonságát szavatoló brandje 
megszűnt.

Az orosz projekt lezárásának bejelen-
tésekor Európában sokak szemében a 
Déli Áramlat nem a bizalom helyreállí-
tását biztosító projektnek, hanem éppen 
ellenkezőleg, egy destruktív konstrukci-
ónak számított. Minderről Brüsszelben 
a végén, a harmadik energiacsomag nar-
ratívájában már nyíltan is beszéltek, ami 
a harmadik orosz cél szempontjából is 
tarthatatlanná tette a Déli Áramlat pro-
jekt napirenden tartását.

Zárásként meg kell állapítani, hogy a 
bemutatott hármas célrendszer mellett a 
projekt lezárulása mögött természetesen 
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gazdasági megfontolások is álltak, áll-
hattak. Így ki kell emelni az orosz gazda-
ság jövendő kilátásait, amelyben komoly 
kockázati tényezőnek számít a nyugati 
gazdasági és politikai szankciók fenn-
tartása, valamint a kőolaj árának esése. 
A kérdéskör vizsgálatának e metszete to-
vábbi elemzésre érdemesíti a Déli Áram-
lat projektet.

Jegyzetek

  1 Az orosz ihletésű projekt helyébe az ún. Tö-
rök Áramlat léphet. Az új elképzelés szerint a 
vezeték a Déli Áramlat nyomvonalát követve, 
a Fekete-tenger alatti 660 kilométer után érné 
el Törökországot. Onnan már szárazföldön, 
egy 250 kilométer hosszú új útvonalon érné 
el a kisázsiai ország európai részét. A Feke-
te-tenger alatt négy vezetékágat építenének, 
amelyeken egyenként 15,75 milliárd köbméter 
földgáz szállítására nyílna lehetőség évente. 
A Gazprom így a Déli Áramlat kapacitásával 
megegyező vezetéket hozna létre. A Fekete-
tenger alatti szakaszt az orosz mamutcég va-
lósítaná meg. Török területen a beruházásért 
közösen felelne az állami tulajdonban lévő tö-
rök kőolaj- és földgázvállalattal, a Botasszal.

  2 A Nabucco megvalósításáról szóló meg-
beszélések 2002-ben kezdődtek az osztrák 
OMV és a török Botas között. Ezt követően 
zajlottak a kibővített tárgyalások, melyeken 
a magyar Mol, a román Transgaz, majd a 
bolgár Bulgargaz képviselői is részt vettek. 
2004. június 24-én bécsi székhellyel létrehoz-
ták a Nabucco Konzorciumot (Nabucco Gas 
Pipeline International GmbH, NIC), melynek 
vezetője az osztrák OMV lett. „Brief History 
of Nabucco”. Nabucco-pipeline.com, http://
www.nabucco-pipeline.com/portal/page/
portal/en/company_main/about_us. Letöltés 
ideje: 2012. október 22. A projektet az Euró-
pai Bizottság is a támogatásáról biztosította. 
A tervezett vezeték a kezdeti elképzelések 
szerint nagyjából 3300 kilométer hosszan 

húzódott volna a Törökország–Bulgária–Ro-
mánia–Magyarország útvonalon Ausztriáig. 
A vezeték maximális kapacitása évi 31 mil-
liárd köbméter lett volna, ennek az ausztriai 
Baumgartenbe nagyjából az 50-55 százaléka 
jutott volna, a többi a tranzitországokban ke-
rült volna piacra. A projekt legfontosabb poli-
tikai célja az volt, hogy alternatívát nyújtson 
Európának az orosz gázzal szemben, vala-
mint az, hogy diverzifikáltabbá tegye az Unió 
külső importútvonalait.

  3 Míg az 1990-es évek végén az egykori Szov-
jetunió területén a gáz átlagára nagyjából az 
európai szint háromnegyedét tette ki, addig a 
2000-es évek közepére kevesebb mint a har-
madát. „2005 és 2007 között a FÁK és a balti 
államok átlagosan 2,3-szeres drágulást szen-
vedtek el, míg Nyugat-Európa országainak 
1,4-szeres áremelkedést kellett elkönyvelni-
ük.” Weiner Csaba: Az orosz gázipar helyzete 
a világgazdaságban és hatása a nemzetközi 
együttműködésre. PhD-értekezés. Budapest: 
Budapesti Corvinus Egyetem, 2010. 110. o.

  4 Az oroszokkal folytatott vitákról lásd Virág 
Attila: Elgázolt szuverenitás. A „Nabucco vs. 
Déli Áramlat” vita magyarországi vizsgála-
ta a nemzetállami szuverenitás, az európai 
integráció és az orosz birodalmi törekvések 
tükrében. Budapest: Geopen Könyvkiadó, 
2014. 333–338. o.

  5 E törekvéseknek adott súlyt az a tény is, hogy 
akkora már két, Ukrajnát elkerülő vezetékhá-
lózatot is üzembe állítottak Európa irányába. 
Így 1996-ban megkezdődött a Jamal–Európa 
(Jamal-1) vezeték működése, amely orosz–
belarusz–lengyel–német vonalon szállít 
gázt. 2005-ben a Kék Áramlat is üzembe állt, 
mely a Gazprom és az olasz ENI közös vál-
lalkozásaként juttatja el a gázt a Fekete-ten-
geren át Törökországba.

  6 Bár a térségbeli gázmezők mindössze 60 szá-
zalékát tárták fel 2010-ig, a biztos források meny-
nyisége így is igencsak tetemesnek számít: 
nagyjából 232 billió köbméterre tehető. Thoma 
Csaba: „Olaj és gáz a Kaszpi-térségben”. Pol-
gári Szemle, Vol. 6. No. 3. (2010). http://www.
polgariszemle.hu/?view=v_article&ID=392. 
Letöltés ideje: 2015. április. 5.
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  7 Az alfejezet az alábbi kiadványra épül: Virág: 
i. m. 280. o.

  8 Az 1990-es évek végére megépítettek egy évi 
11 milliárd köbméter kapacitású vezetéket 
Irán felé.

  9 Kijev például számtalanszor barterben kíván-
ta rendezni, vagy egyáltalán nem fizetett a le-
szállított évi 10–15 milliárd köbméter gázért.

10 A türkmén gáz ára a 2000-es évek közepére 
majdnem a duplájára növekedett ugyan, de 
2007-ben az orosz vállalatnak így is csak 100 
dollárba került 1000 köbmétere. A Gazprom 
ezt különböző közvetítő cégeken keresztül 
250-300 dollárért reexportálta Ukrajnába és 
rajta keresztül az Európai Unió tagállamaiba.

11 Az új, nagyjából 1000 kilométeres vezetéket 
évi 30 milliárd köbméter szállítására ter-
vezték. Célja a türkmén gázvezeték-hálózat 
kelet–nyugati összekapcsolása, valamint a 
külföldi exportlehetőségek szélesítése. Az új 
infrastruktúra hivatott az ország keleti részén 
található Dél-Jolotan gázmező forrásait ösz-
szekötni a Kaszpi-tenger térségével. „Leállt a 
földgázszállítás Türkmenisztánból Oroszor-
szágba”. HVG, http://hvg.hu/vilag/20090601_
foldgaz_turkmen_orosz, 2009. június 1.; Vi-2009. június 1.; Vi- Vi-Vi-
rág: i. m.

12 A kapcsolatokra nem hatott kedvezően az a 
2008. augusztusi hír sem, mely szerint Berdi-
muhammedow a korábbi 30 milliárdos gázex-
port-megállapodás mellé további 10 milliárd 
köbméterrel növelte volna a Peking felé irá-
nyuló szállításokat. Weiner: i. m. 175.

13 Az 1833 kilométer hosszúságú vezeték az üz-
bég–türkmén határ közelében fekvő mezőkről 
Kazahsztán érintésével, kazah és üzbég for-
rások hozzáadásával juttat földgázt a kínai 
Hszincsiang tartományba. A projekt kereté-
ben 2010-ben már 6 milliárd köbméter gázt 
szállítottak.

14 „Gazprom Delegation Visits Turkmenistan”. 
Gazprom, http://www.gazprom.com/press/
news/2009/december/article73501/, 2009. de-
cember 22.

15 A mezőn a feltárás 2003-ban kezdődött el. A 
szakértők szerint a területen található föld-
gázkészletek a 700–1000 milliárd köbmétert 
is elérhetik. Egyes feltételezések szerint akár 

1200 milliárd köbméter gázt is rejthet a föld 
mélye.

16 BP Statistical Review of World Energy, 2010.
17 „Gazprom and SOCAR Sign Memorandum 

of Understanding” Gazprom, http://www.
gazprom.com/press/news/2009/march /
article64489/, 2009. március 27.

18 Erre lehetőséget biztosított, hogy a két or-
szág között a szovjet időkben kiépített inf-
rastruktúra még létezett, s az évi 5 milliárd 
köbméter földgáz szállítását teszi lehetővé.

19 Ariel Cohen, a Heritage Foundation kutatója 
a The New York Timesban sürgette az Obama 
vezette kormányzatot, hogy vegye a külpoliti-
kai prioritásai közé az Oroszországot elkerülő 
kaukázusi és közép-ázsiai energiatranzit-
fejlesztések támogatását. Ariel Cohen: „Bye, 
Bye, Eurasian Pipelines?”. The New York 
Times, http://www.nytimes.com/2009/05/13/
opinion/13iht-edacohen.html, 2009. május 12. 
Ezzel szemben Vladimir Socor az V. Euró-
pa–Oroszország Fórumon a Kreml blöffjének 
nevezte a Déli Áramlat projektet. Stier Gábor: 
“Esély vagy veszély?”. Magyar Nemzet, 2009. 
május 29.

20 „Gazprom and SOCAR Sign Agreement on 
Azerbaijani Gas Purchase and Sale Terms”. 
Gazprom, http://www.gazprom.com/press/
news/2009/june/article66713/, 2009. június 29.

21 „Oroszország hoppon maradt”. MTI, http://
privatbankar.hu/migracio/oroszorszag_hop-
pon_maradt-214121, 2009. július 10.

22 „Gazprom and SOCAR Sign Purchase and 
Sale Contract for Azerbaijani Gas”. Gazprom, 
http://www.gazprom.com/press/news/2009/
october/article69312/, 2009. október 14.

23 A január 1-jével indult gázszerződés révén 
végül 0,72 milliárd köbméter gázt szállítot-
tak Azerbajdzsánból Oroszországba 2010-
ben. BP Statistical Review of World Energy, 
2011.

24 A Sah Deniz II. projekt üzemeltetője ekkor 
25,5-25,5 százalékos részesedéssel a brit BP 
és a norvég Statoil volt. 10-10 százalékot bir-
tokolt az azeri SOCAR, a francia Total és a 
National Iranian Oil. Emellett a török TPAO 
is 9 százalékkal rendelkezett a projektben.
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25 Az SD II.-t megnyitását eleinte 2013-ra tervez-
ték, később ez az időpont 2016-ra, majd 2017-
re tolódott.

26 Ekkortól válhat aktívvá a Sah Deniz II. fej-
lesztési szakasza. A TAP-konzorcium a Sah 
Deniz II. mezőn kutatást és termelést végző 
vállalatoknak (BP, SOCAR, Statoil, Total) 
összességében 70 százalékos részesedést 
biztosított a vezetékprojektben. A projekt 
tulajdonosi összetétele a következőképpen 
nézett ki: BP (20 százalék), SOCAR (20 szá-
zalék), Statoil (20 százalék), Fluxys (16 szá-
zalék), Total (10 százalék), E.On (9 százalék), 
Axpo (5 százalék).

27 A belarusz gázhálózattal rendelkező Beltrans-
gaz megszerzése két lépésben történt. Az első 
50 százalékot a 2006-os orosz–belarusz gáz-
vita zárásaként vásárolta meg a Gazprom, 
2,5 milliárd dollárért, a másik felét 2011-ben 
ugyanekkora összegért. Erről részletesen 
lásd. Virág: i. m. 335–338. o.

28 Már a 2000-es évek elején felvetődött az uk-
rán nagynyomású vezetékrendszer üzemel-
tetésére egy orosz–német–ukrán közös kon-
zorcium létrehozása. Ennek megvalósításáról 
2002 júniusában Vlagyimir Putyin, Gerhard 
Schröder és Leonyid Kucsma meg is állapo-
dott, azonban a részletkérdésekről a felek vé-
gül nem tudtak megegyezni, így a téma leke-
rült a napirendről.

29 A Barroso és Timosenko által aláírt doku-
mentum értelmében az ukrán vezetékrend-
szert kizárólag az EU közreműködésével 
újították volna fel, ráadásul tizedakkora áron, 
mint amennyiért azt a Gazprom végezte vol-
na el a korábbi tervek alapján. Lásd: Gereben 
Ágnes: Az orosz kapcsolat. Budapest: Unicus, 
2010. 191–192. o. Ráadásul a záródokumen-191–192. o. Ráadásul a záródokumen-
tum szignálásánál derült csak ki, hogy az 
orosz felet – Szergej Szmatko energiaügyi 
miniszter személyében – kizárták az aláírók 
közül. Ezért az orosz küldöttség demonstra-
tívan távozott a fórumról.

30 „Oroszország kész támogatni az ukrán gáz-Oroszország kész támogatni az ukrán gáz-
vezetékrendszer modernizációját”. Kárpátin-
fó, http://karpatinfo.net/gazdasag/2010/03/26/
oroszorszag-kesz-tamogatni-az-ukran-gaz-
vezetekrendszer-modernizaciojat, 2010. már-
cius 26.

31 Nem sokkal az Európai Energiaközösséghez 
való csatlakozás után az ukrán elnök kijelen-
tette, hogy ugyan továbbra is terveznek egy 
ukrán–orosz vegyes vállalatot, azonban a 
Gazprom és a Naftogaz egybeolvasztásáról 
nincs szó.

32 Az oroszoknak az ukrajnai vezetékrendszer 
teljes felújításával kapcsolatban tapasztalt 
viszonylagos érdektelensége ekkor már an-
nak is betudható volt, hogy a Gazprom ter-
melése északabbra, a Jamal-félsziget felé 
mozdult el. Így az Európába irányuló ex-
port költséghatékonyabbnak tűnt az Északi 
Áramlat segítségével. Deák András György: 
“Jön! Jön! Jön! – a Déli Áramlat”. MKI-
tanulmányok, No. 7. (2012). http://kki.gov.hu/
download/f/99/b0000/Tanulmanyok_2012_
07_J%C3%B6n_J%C3%B6n_J%C3%B6n_-
_a_D%C3%A9li_%C3%81_.pdf, 4. o.

33 Deák András György szerint az Ukrajnát 
dél felől elkerülő vezeték megépítésével a 
Gazprom szállítási rugalmassága megnő-
het. Az orosz fél „minél nagyobb mérték-
ben csökkenti az Ukrajnán keresztül átha-
ladó tranzitot, annál nehezebbé teszi Kijev 
számára a finanszírozást, és kényszeríti azt 
saját vezetékrendszerének átadására”. Deák 
szerint mindez egy kényszerű, az ukrán fél 
fizetésképtelenségét elkerülni kívánó orosz 
tulajdonszerzéshez vezethet „nagy valószínű-
séggel” már a 2010-es években. Uo. 9–10. o.

34 Andris Piebalgs energiaügyi biztos 2007 de-
cemberében úgy látta, hogy az orosz ihletésű 
projekt „új ellátási útvonalat biztosít az Euró-
pai Unió számára, és erősíti az ellátás bizton-
ságát, mivel az EU-n áthaladó több csőveze-
ték az ellátás nagyobb biztonságát jelenti; de 
nem lép a Nabucco helyébe”. Andris Piebalgs: 
“Viták”. Európai Parlament, http://www.eu-
roparl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
E P/ / T E X T+ C R E +2 0 0 71 211+ I T E M -
017+DOC+XML+V0//HU, 2007. december 
11. 2008. február 26-án – amikor már látható 
volt a Déli Áramlat előkészítésének az igye-
kezete és az eredménye – Ferran Tarradellas, 
Andris Piebalgs energiaügyi biztos szóvivője 
megerősítette a Bizottság korábbi véleményét. 
Tarradellas kijelentette, hogy „semmilyen 
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negatív hatást nem gyakorol a Déli Áramlat 
a Nabucco-gázvezeték tervére, a két elkép-
zelés kiegyenlíti egymást”. „Az EU elfoga- EU elfoga-
dja a Déli Áramlatot”. Magyar Nemzet, 2008. 
február 27. Jozias van Aartsen, az EU Nabucco-
koordinátora a magyar–orosz megegyezés 
napján megerősítette az EB véleményét. Úgy 
látta, a Nabucco elsőbbséget élvező projekt, 
de nem riválisa a Déli Áramlat. Van Aartsen 
a Bruxinfónak elmondta: „Nem látom, miért 
jelentene veszélyt a Déli Áramlat a Nabuc-
córa. Tudom, hogy időnként egymással ver-
sengőnek vagy egymást kizárónak próbálják 
beállítani a két beruházást. De ha figyelembe 
vesszük, hogy Európának a következő 2-3 
évtizedben mennyi gázra lesz szüksége, ak-
kor nyilvánvaló, hogy annál jobb, minél több 
gázvezeték épül.” „Van Aartsen: a Nabucco 
előrébb tart, mint a Déli Áramlat”. Bruxinfo, 
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20080306-van-
aartsen-a-nabucco-elorebb-tart-mint-a-deli-
aramlat.html, 2008. március 6.

35 Mindezen törekvésekkel kapcsolatban az Eu-
rópai Külpolitikai Tanács (ECFR) részéről 
Pierre Noël írt elismerően a 2008-as tanulmá-
nyában. Pierre Noël: “Beyond Dependence: 
How to Deal with Russian Gas”. ECFR, http://
e c f r . e u / p a g e /- / E C F R- 0 9 - BE YON D _
D E P E N D E N C E - H O W_ T O _ D E A L _
WITH_RUSSIAN_GAS.pdf. Letöltés 
ideje: 2012. július 18. Véleménye szerint a 
belső piac kialakítása lenne a leghatékonyabb 
diplomácia az oroszokkal szemben.

36 Ebből a földgáz piacát az alábbi irányel-
vek érintették: 1) Az Európai Parlament és 
a Tanács 2009/73/EK irányelve: „Directive 
2009/73/EC of the European Parliament and of 
the Council of 13 July 2009 Concerning Com-
mon Rules for the Internal Gas and Repeal-
ing Directive 2003/55/EC”. EUR-Lex, http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:en:PDF, 2009. 
július 13.; 2) Az Európai Parlament és a Tanács 
713/2009/EK rendelete: „Regulation (EC) No 
713/2009 of the European Parliament and of 
the Council of 13 July 2009 Establishing an 
Agency for the Cooperation of Energy Regu-
lators”. EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:2
11:0001:0014:EN:PDF, 2009. július 13.; 3) Az 
Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK 
rendelete: „Regulation (EC) No 715/2009/EC 
of the European Parliament and of the Council 
of 13 July 2009 on Condition for Access to 
the Natural Gas Transmission Networks and 
Repealing Regulation (EC) No 1775/2005”. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-
UriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:en:
PDF, 2009. július 13.

37 Ez az ún. Gazprom-klauzula már 2007 szep-
temberében, az Európai Bizottságnak a Par-
lament és a Tanács számára készített beter-
jesztésében is megjelent. Az EB azt javasolta, 
hogy a harmadik országok vagy az ott élők 
csak akkor szerezhessenek ellenőrzést egy 
közösségi energiaszállítási rendszer vagy át-
viteli/szállítási rendszer-üzemeltető felett, ha 
ezt egy, az EU és a harmadik országok közötti 
egyezmény megengedi. Ezt az álláspontot az 
EP is támogatta a későbbiekben. Weiner: i. m. 
233–234. o. Végül a 9. cikk „a szállítási rend-
szerek és a szállításirendszer-üzemeltetők 
szétválasztásával”, a 11. pedig „a harmadik 
országokkal kapcsolatos tanúsítással” foglal-
kozik. Lásd: Directive 2009/73/EC.

38 A harmadik energiacsomag körüli vitákról 
részletesen lásd Székely András: „Az EU 
harmadik energiacsomagja és Oroszország”. 
Nemzet és Biztonság, No. 4. (2011). 28–33. o.

39 A témáról többek között szó esett a német-
országi Wiesbadenben tartott német–orosz 
csúcson is. A 2007 októberében a Lisszabon 
melletti Mafrában megrendezett EU–orosz 
csúcstalálkozón a felek szakértői csoport fel-
állításáról hoztak döntést annak vizsgálatára, 
hogy a tervezett energiacsomag hogyan érint-
heti Oroszországot. A találkozón Putyin kez-
deményezte egy olyan közös előrejelző rend-
szer létrehozását, amely energiaválság esetén 
információkat szolgáltat az Oroszország felől 
érkező energiaforrásokról. (Az elképzelés 
összhangban állt Merkel egy 2007. januári 
felvetésével is.)

40 A baumgarteni központ továbbra is stratégiai 
jelentőséggel bírt a Gazprom számára, mivel 
Európa harmadik legnagyobb gázelosztójaként 
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ott halad át az Oroszország felől érkező eu-
rópai import harmada. Ráadásul ott érhetne 
véget a Déli Áramlat északi ága mellett a Na-
bucco gázvezeték is.

41 Oettinger hozzátette: „Az oroszok jobban 
járnak, ha Európa 600 milliárd köbméteres 
piacán 30 százalékos részük van, mint ha 400 
milliárd köbméterből 40 százalék a részük.” 
Ezzel az orosz Kommerszant szerint a biztos 
az orosz fél tudtára adta, hogy Európa csak 
akkor kész növelni az oroszországi gázvásár-
lásait, ha csökken a Gazprom része az euró-
pai energiapiacon és ezzel Európa függősége 
az orosz energiahordozóktól. „A Déli Áram-
lat sérti az EU érdekeit?”. Energiainfo, http://
energiainfo.hu/cikk/a_deli_aramlat_serti_
az_eu_erdekeit.25229.html, 2011. szeptember 16. 

42 Vizsgálták a Gazprom leányvállalatainak a 
tevékenységét is, így a Gazprom Germaniát 
és a csehországi Vermex s.r.o.-t. Emellett a 
német RWE AG és az E.On több leányvállala-
ta, a lengyel PGNiG és az osztrák OMV szin-
tén megerősítette, hogy náluk is folyt vizsgá-
lat. Az utóbbi vezérigazgatója, Gerhard Roiss 
elmondta, hogy olyan európai vállalatokat 
vizsgálnak, amelyek Oroszországból vásá-
rolnak földgázt. Ezt erősítette meg az RWE 
németországi vállalata a Reuters hírügynök-
ségnek is. Szerintük a Gazprommal kötött 
szerződések esetleges versenyellenes elemeit 
vizsgálták.

43 Egy nappal később Antoine Colombani, 
Joaquín Almunia versenyjogi biztos szóvi-
vője elárulta, hogy egy litván panasz kapcsán 
került az orosz vállalat Brüsszel látókörébe. 
Litvánia mellett Észtország és Lengyelor-
szág is komoly konfliktusba került Oroszor-
szággal amiatt, hogy az EU harmadik ener-
giacsomagjában előírt kötelezettségek telje-
sítéseként egyoldalúan kívánták csökkenteni 
a Gazprom tulajdonrészét a saját területükön 
lévő energetikai szállítórendszerekben.

44 A vizsgálat alá eső országok a következők: 
Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelor-
szág, Lettország, Litvánia, Magyarország és 
Szlovákia.

45 A 2012. decemberi Európai Unió–Oroszor-
szág-csúcstalálkozón Putyin már „civilizálat-

lannak” nevezte az EU energiaszabályozását, 
mivel szerinte a harmadik energiacsomag 
visszamenőleges hatállyal rendelkezik.

46 Oettinger szerint „a Déli Áramlat egy plusz, 
de nem nyújt számunkra új energiaforrást, 
és nem növeli az Európai Unió gázpiacán 
a versenyt. … A Déli Áramlat ötlete kele-
ti partnereinké. Nincs problémánk vele, de 
nem hisszük, hogy kifejezetten EU-prioritás 
lenne.” „Kinek fontos a Déli Áramlat, kinek 
nem”. Energiainfo, http://energiainfo.hu/
cikk/kinek_fontos_a_deli_aramlat_kinek_
nem.30654.html, 2013. szeptember 27.

47 Az egyeztetésre az Oroszország–Európai 
Unió energetikai partnerségi állandó bizott-
ság VIII. ülésének keretében került sor.

48 A munkacsoport 2014. január végén meg is 
alakult, Anatolij Janovszkij orosz energetikai 
miniszterhelyettes és Dominique Ristori, az 
Európai Bizottság energiaügyi főigazgatója 
vezetésével.

49 Juncker 2014 májusában megfogalmazta, 
hogy Európa Oroszországból szerzi be az 
energetikai szükségleteinek 30 százalékát, s 
ez a helyzet Oroszország számára „lehetősé-
get ad a zsarolásra”. „Abszolút prioritás az en-Abszolút prioritás az en-
ergiaunió megteremtése”. Energiainfo, http://
energiainfo.hu/cikk/abszolut_prioritas_az_
energiaunio_megteremtese.31967.html, 2014. 
május 7.

50 Erről részletesen lásd. Virág: i. M. 270–275. o.
51 Az olasz ENI mellett 2011. szeptember 16-

án csatlakozott a projekthez az Electricité 
de France (EdF) és a Wintershall BASF 
(Badische Anilin- und Soda-Fabrik) nevű 
leányvállalata is. Tény azonban, hogy az 
együttműködés nem volt felhőtlen az olasz és 
az orosz vállalat között. A probléma főként 
abban állt, hogy egyik fél sem akart meg-
válni a meglévő részvényeitől. A Gazprom 
ragaszkodott az 50 százalékos részesedésé-
hez, az ENI viszont azt szerette volna, hogy 
egyenlő mennyiségű részvénytől váljanak 
meg. Az ellentétek miatt a Gazprom kijelen-
tette, hogy az olaszok helyett más partnert 
kereshet a Déli Áramlat projekthez, amennyi-
ben az ENI nem változtat az álláspontján. A 
Gazprom végül – a feszültségek csillapítására 
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is gondolva – 2010. december 23-án kiegészí-
tő szerződést kötött az olasz vállalattal, mely-
ben megerősítették az addigi stratégiai együtt-
működésüket. „Gazprom and Eni Sign Agree-Gazprom and Eni Sign Agree-
ments to Expand Cooperation”. Gazprom, 
http://www.gazprom.com/press/news/2010/
december/article107025/,2010. december 23. 
A projekt tulajdonosi struktúrája az újonnan 
csatlakozókkal a következőképpen nézett ki: 
Gazprom (50), ENI (20), EdF Group (15), 
Wintershall (15 százalék). A Gazprom és az 
ENI közötti konfliktusokról lásd: Gereben 
Ágnes: Posztszovjet forgatókönyvek. Buda-
pest: Helikon, 2014. 111. o.

52 „South Stream to Be Built in Austria in Late 
2016”. Gazprom, http://www.gazprom.com/
press/news/2014/june/article194145/, 2014. jú-
nius 24.

53 „A Déli Áramlattal fenyegetőzik Putyin”. 
Energiainfo, http://energiainfo.hu/cikk/a_
deli_aramlattal_fenyegetozik_putyin.32074.
html, 2014. május 26.

54 Günther Oettinger a Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung című lapnak elmondta, hogy 
a tárgyalási folyamat azért rekedt meg, mert 
„az oroszok nem akarják elfogadni az ener-
giapiaci előírásainkat, és a Világkereskedelmi 
Szervezet (WTO) elé akarják vinni az ügyet”, 
az ukrajnai válság pedig „„mindenre rátele-
pül”. „Akkor folytatjuk a tárgyalásokat, ha az 
orosz partnerek ismét betartják a nemzetkö-
zi jogi szokásokat, és az uniós jog energiára 
vonatkozó előírásaiból kiindulva, konstruktív 
módon együttműködnek” – emelte ki a biz-
tos. „Megakadtak az uniós–orosz tárgyalások 

a Déli Áramlatról”. MTI, http://hvg.hu/gaz-
dasag/20140601_Megakadtak_az_uniosorosz_
targyalasok_a_D, 2014. június 1.

55 „Brüsszel a Déli Áramlat építésének 
felfüggesztésére kérte Bulgáriát”. Energia-
info, http://energiainfo.hu/cikk/brusszel_a_
deli_aramlat_epitesenek_felfuggesztesere_
kerte_bulgariat.32129.html, 2014. június 4.

56 Plamen Oresarszki bolgár miniszterelnök a 
döntést azt követően jelentette be, hogy Szófi-
ában amerikai szenátorokkal találkozott.

57 Magyarország miniszterelnöke egy Belgrád-
ban tartott, júliusi, magyar–szerb kormányza-
ti csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatón kije-
lentette, hogy továbbra is ki kell tartani a Déli 
Áramlat gázvezeték megépítésének szándéka 
mellett.„Orbán kitart a Déli Áramlat mel-Orbán kitart a Déli Áramlat mel-
lett”. Energiainfo, http://energiainfo.hu/cikk/
orban_kitart_a_deli_aramlat_mellett.32241.
html, 2014. július 2. A nyilatkozat mellett a 
magyar Országgyűlés 2014 októberében el-
fogadta a földgázellátási törvényhez beadott 
azt a módosító indítványt is, amely lényegé-
ben lehetővé tette volna, hogy Magyarország 
megkezdje a Déli Áramlat gázvezeték építé-
sét. Az ügyben egyébként az EB felvilágosí-
tást kér. „Rogán: nekünk kell a Déli Áram-Rogán: nekünk kell a Déli Áram-
lat!”. Energiainfo, http://energiainfo.hu/cikk/
rogan_nekunk_kell_a_deli_aramlat.32683.
html, 2014. október 22. Ezzel párhuzamosan 
Szerbia, az uniós fenntartások ellenére, 2014 
júliusában Belgrádban aláírta a Déli Áramlat 
szerbiai szakaszának a megépítéséről szóló 
megállapodást.

http://www.gazprom.com/press/news/2010/december/article107025/
http://www.gazprom.com/press/news/2010/december/article107025/
http://www.gazprom.com/press/news/2014/june/article194145/
http://www.gazprom.com/press/news/2014/june/article194145/
http://energiainfo.hu/cikk/a_deli_aramlattal_fenyegetozik_putyin.32074.html
http://energiainfo.hu/cikk/a_deli_aramlattal_fenyegetozik_putyin.32074.html
http://energiainfo.hu/cikk/a_deli_aramlattal_fenyegetozik_putyin.32074.html
http://hvg.hu/gazdasag/20140601_Megakadtak_az_uniosorosz_targyalasok_a_D
http://hvg.hu/gazdasag/20140601_Megakadtak_az_uniosorosz_targyalasok_a_D
http://hvg.hu/gazdasag/20140601_Megakadtak_az_uniosorosz_targyalasok_a_D
http://energiainfo.hu/cikk/brusszel_a_deli_aramlat_epitesenek_felfuggesztesere_kerte_bulgariat.32129.html
http://energiainfo.hu/cikk/brusszel_a_deli_aramlat_epitesenek_felfuggesztesere_kerte_bulgariat.32129.html
http://energiainfo.hu/cikk/brusszel_a_deli_aramlat_epitesenek_felfuggesztesere_kerte_bulgariat.32129.html
http://energiainfo.hu/cikk/orban_kitart_a_deli_aramlat_mellett.32241.html
http://energiainfo.hu/cikk/orban_kitart_a_deli_aramlat_mellett.32241.html
http://energiainfo.hu/cikk/orban_kitart_a_deli_aramlat_mellett.32241.html
http://index.hu/x?index_kulfold_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2Fenergia%2F2014%2F10%2F27%2Ffel_even_belul_epithetjuk_a_deli_aramlatot%2F
http://energiainfo.hu/cikk/rogan_nekunk_kell_a_deli_aramlat.32683.html
http://energiainfo.hu/cikk/rogan_nekunk_kell_a_deli_aramlat.32683.html
http://energiainfo.hu/cikk/rogan_nekunk_kell_a_deli_aramlat.32683.html

