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Szilágyi Imre      Vlagyimir Putyin szlovéniai és szerbiai látogatása

Szlovénia

Bár az orosz kormányfő 2011. március 22–23-ai látogatásának legfőbb célkitű-
zése a Déli Áramlat ügyének elrendezése volt, valójában az utazás más célokat 
is szolgált, amit jól mutat, hogy Vlagyimir Putyin népes küldöttség élén érke-

zett Ljubljanába és Belgrádba. A gázvezeték kérdésének külön érdekessége, hogy nem 
sokkal korábban az újságok egy része bombasztikus címekkel hirdette, hogy az oroszok 
(Törökország húzódozása miatt) a terv feladásáról gondolkodnak – miközben a cikkek 
tartalma ezt nem támasztotta alá.1 Az információ mégis felkeltette a szlovén gazdasá-
gi miniszter figyelmét, aki Brüsszelben azt mondta, magától az orosz elnöktől szeretné 
megtudni, hogy valójában mi is az orosz álláspont, illetve, hogy Oroszország a cseppfo-
lyós gáz szállítását kívánja-e előkészíteni, vagy kitart a Déli Áramlat mellett. Ez annál is 
fontosabb volt, mert a két ország olajvállalata (a Gazprom, illetve a Geoplin) már jócskán 
előrehaladt az előkészületekben.2

A szlovén–orosz gazdasági kapcsolatok helyzetén van mit javítani, hiszen a két ország 
közötti kereskedelmi forgalom a világgazdasági válság következtében erősen visszaesett 
(a szlovén kivitel mintegy huszonhét százalékkal csökkent). Míg Oroszország mindenek-
előtt nyersanyagokat (kőolajszármazékokat, gázt, alumíniumot), valamint alumíniumból 
készült termékeket szállít az alpesi országba, addig a szlovén cégek zömmel gyógyszer-, 
valamint elektromos és mechanikai gépipari termékekkel, telefonalkatrészekkel, kenő-
anyagokkal jelennek meg az orosz piacon. A kapcsolatok sajátossága, hogy a mintegy 
kétmillió lakosú Szlovéniának jelentős külkereskedelmi többlete van Oroszországgal 
szemben.3 Azt, hogy a lehetőségeket még messze nem használták ki, jól mutatta, hogy 
2011 februárjában, a két ország közötti nyolcadik kormányközi találkozón az energetiká-
tól a turizmusig számos területet neveztek meg, ahol mód nyílik a kétoldalú kapcsolatok 
intenzív fejlesztésére.4

Bár a szlovén–orosz kapcsolatok általánosságban jónak mondhatók, az egyik újság-
író a látogatás alkalmából felemlegetett néhány emlékezetes problémát is. Mindenekelőtt 
azt, hogy amíg a legmagasabb rangú szlovén politikusok (államfők, miniszterelnökök, 
külügyminiszterek) rendre meglátogatták orosz partnereiket Moszkvában, addig a másik 
félről ez nem mondható el. Másrészt azt, hogy 2007 nyarán az akkori szlovén miniszter-
elnök, Janez Janša a szentpétervári gazdasági fórumon tett látogatásakor kitért a Putyin 

1 „Rusija razmišlja o opustitvi projekta Južni tok”. Finance.si, http://www.finance.si/306145/Rusija-
razmi%B9lja-o-opustitvi-projekta-Ju%BEni-tok, 2011. március 17.; Molnár Gergely: „Befellegzett 
a Déli Áramlatnak?”. Kitekintő.hu, http://kitekinto.hu/europa/2011/03/20/befellegzett_a_deli_
aramlatnak/, 2011. március 20./

2 „Radićeva od Putina pričakuje odgovore glede Južnega toka”. Finance.si, http://www.finance.
si/306478/Radi%E6eva-od-Putina-pri%E8akuje-odgovore-glede-Ju%BEnega-toka, 2011. március 21.

3 „Bilateralni odnosi z Rusko federacijo.” Veleposlaništvo Republike Slovenije Moskva, http://moskva.
veleposlanistvo.si/index.php?id=3065. (Letöltés ideje: 2010. december 5.)

4 „8. zasedanje Medvladne komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje 
med Slovenijo in Rusijo”. Ministrstvo za Zunanje Zadeve, http://www.mzz.gov.si/nc/si/splosno/cns/
novica/article/141/28307/, 2011. február 16.
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által (minden jel szerint előzetes megbeszélés nélkül) felkínált találkozó elől. Végül azt, 
hogy az oroszok a volt Jugoszláviával szembeni szovjet adósság Szlovéniára jutó hánya-
dának rendezéseként a tartozás egy részét egy hadihajóval egyenlítették ki, miközben a 
szlovén tárgyalófél jobban szerette volna, ha e számára szükségtelen árucikk helyett gázt 
vagy olajat kapott volna.5

Ilyen előzmények után érkezett tehát Putyin Szlovéniába, ahol leszögezte, hogy a Déli 
Áramlat Törökország fenntartásai ellenére sincs veszélyben, mert tartalék megoldások is 
léteznek. A két fél ez alkalommal az alábbi dokumentumokat írta alá:

-  megállapodás tudományos-kulturális centrumok alapításáról és működtetéséről;
-  memorandum a mezőgazdasági együttműködésre vonatkozó egyetértésről;
-  memorandum a szlovén gazdasági minisztérium és a fejlett gépiparral (autó- és 

repülőgépgyártás) és élelmiszeriparral rendelkező, egyúttal Oroszország egyik leg-
magasabb színvonalon álló mezőgazdasági körzetének tekintett uljanovi terület6 
kormánya közötti együttműködésről;

-  memorandum a standardizálás területén történő együttműködésről;
-  megállapodás a Geoplin és a Gazprom között egy (Déli Áramlat Szlovénia elneve-

zésű) közös társaság létrehozásáról, amelyben a két fél részesedése 50–50 százalék 
lesz;

-  megállapodás a szlovén Petrol és az orosz Gazpromnyeft közötti 
együttműködésről.7

A találkozón szó esett a jövőbeli együttműködés egyéb formáiról is. A szlovén 
miniszterelnök az energia- és élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos megbeszéléseket emelte 
ki, s szólt a szlovén építőipar előtt megnyíló lehetőségekről is: „A Szocsiban megrendezendő 
olimpiai játékok előkészítése komoly lehetőséget kínál a szlovén építőipar számára. Ez 
a szektor az egyetlen, amelynek növekedése Szlovéniában jelenleg csökken” – mondta. 
Putyin a további közös projektek lehetséges területei között említette az energetikát, a 
gyógyszer- és gépipart, valamint az autógyártást. Egyúttal kifejezte azt a reményét, hogy az 
orosz befektetők (a magánosítás területén eddig meglehetősen visszafogott Szlovéniában) 
lehetőséget kapnak a privatizációs folyamatokban, s hogy erre a szlovén kormány is 
odafigyel majd. Borut Pahor azonnal reagált, és felhívta az orosz befektetőket, hogy 
vegyenek részt a nemzetközi privatizációs kiírásokon.8 A szlovén építőipari vállalkozók 
egyébként túl kívánnak lépni a Szocsiban kínálkozó lehetőségen, és terveik között 
szerepel, hogy a szlovén politikusokkal együttműködve (sic!) részt vegyenek szállodák, 

5 Branko Soban: „Slovenski politiki pogosteje v Moskvi kot ruski v Ljubljani”. Delo.si, http://www.
delo.si/clanek/144874. 2011. március 21.

6 „Ульяновская область”. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ульяновская_область. (Letöltés ideje: 2011. 
március 28.)

7 „Slovenija ima v Rusiji strateškega prijatelja”. MMC RTV SLO, http://www.rtvslo.si/svet/foto-slovenija-
ima-v-rusiji-strateskega-prijatelja/253616, 2011. március 22.; „Podpisan sporazum o skupnem podjetju 
za Južni tok”. Finance.si, http://www.finance.si/306650/Podpisan-sporazum-o-skupnem-podjetju-za-
Ju%BEni-tok, 2011. március 22.

8 Ilinka Todorovski: „Pahor Rusiji ponujal slovenske gradbince, Putin in Miler Sloveniji naložbe”. 
Finance.si, http://www.finance.si/306752/Pahor-Rusiji-ponujal-slovenske-gradbince-Putin-in-Miler-
Sloveniji-nalo%Bebe, 2011. március 23.
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iskolák és más nagyobb létesítmények felépítésében. Ugyancsak komoly lehetőségeket lát 
az orosz piacban a női fehérneműt gyártó (és Nyugaton is jelenlévő) Lisca cég.9

Bár a megbeszéléseken szó volt Líbiáról és a Nyugat-Balkánról is, ez utóbbiról azon-
ban nem találtam részleteket. A találkozó nem volt mentes a szimbolikus gesztusoktól 
sem: a szlovén kormányfő hazája barátjának nevezte Putyint, aki köszönetet mondott 
azért, hogy a szlovénok immár kilencvenöt éve gondoznak egy, a területükön lévő orosz 
kápolnát.

E gesztusoknak volt két, kissé komikusan ható eleme is. Putyin, akiről köztudott, 
hogy szeret síelni,10 ajándékba kapott egy pár, e téli sport hódolói által igen kitűnőnek te-
kintett sílécet, a nemzetközileg is elismert ELAN cég legújabb, Amphibio 14 elnevezésű 
termékét, amelyen feltüntették az orosz kormányfő nevét is. A rosszmájú Mladina című 
hetilap karikaturistája persze nem mulasztotta el az alkalmat, s Putyin neve mellé lefor-
dította az ógörög eredetű márkanevet is: kétéltű! A lap közölte azt a más orgánumok által 
is publikált, sajátos hatású fotót, amelyen Putyin két mosolygó szlovén politikus között 
tartja a kezében Ljubljana egyik jelképét: egy sárkányt.11

Szlovéniában egyúttal meglebegtették annak lehetőségét is, hogy október elején náluk 
rendezhetnék meg a Déli Áramlat kiépítésében résztvevő országok kormányfőinek talál-
kozóját. „Szlovéniának, amely az EU egyik legaktívabb tagállama, egyúttal Oroszország 
stratégiai partnere, lehetősége van arra, hogy egy ilyen találkozóval formálja az egyesült 

  9 Jure Ugovšek: „Anketa: Gospodarstveniki: Rusinjam lahko prodamo modrčke, Rusom informacijske 
rešitve”. Finance.si, http://www.finance.si/306757/Anketa-Gospodarstveniki-Rusinjam-lahko-
prodamo-modr%E8ke-Rusom-informacijske-re%B9itve, 2011. március 23.

10 Bontovics Attila: „Elképesztő mire készülnek az oroszok”. Orosz Hírek, http://www.oroszhirek.hu/
index.php/gazdasag/37-gazdasag/1398-szocsi2014-olimpia-20101104.html, 2010. november 4.

11 „Foto tedna. Zmaj. Ruski predsednik vlade Vladimir Putin, na obisku v Sloveniji, mestna hiša, 
Ljubljana; foto Borut Krajnc”. Mladina, http://www.mladina.si/tednik/201112/. (Letöltés ideje: 2011. 
április 18.)
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Európa biztonságos energetikai jövőjét” – jelentette ki Igor Simčič szlovén vállalkozó. 
Az ő cégétől (Esimit) érkezett az az információ is, hogy bár az orosz kormányfő még 
nem reagált az elképzelésre, de a szlovén politikusok támogatják azt, éppúgy, mint a 
Gazprom.12

HorvátorSzág

A horvát sajtó figyelmét nem kerülte el, hogy Putyin és kísérete Zágráb érintése 
nélkül utazott Szlovéniából Szerbiába. Az egyik horvát szakértő nyilatkozatában 
egyetértett ugyan a horvát diplomácia azon állításával, hogy nincs szó a hazája és 

Oroszország közötti politikai kapcsolatok megromlásáról, ugyanakkor úgy vélte, Putyin 
távolmaradása annak jelzése, hogy az orosz politikai és gazdasági körök elégedetlenek 
– egyebek között azzal, hogy a horvát fél nem tartja be az ígéreteit és a korábbi megál-
lapodásokat. Ide számíthatjuk a meg nem valósult elképzeléseket is: a Družba Adriától 
(Adria Társaságtól) és a Déli Áramlattól egészen a Haludovóban lévő turista komplexum-
ba tervezett orosz beruházásig.13 Ehhez (szinte szóról szóra) hasonló vélekedéseket máshol 
is lehetett olvasni, amelyek közül kiemelkedik Stjepan Mesić volt államfő véleménye – és 
nem csupán azért, mert a véleményalkotó személye figyelemre méltó, de azért is, mert 
álláspontja lehetővé teszi, hogy továbbgondoljuk ezt a problémakört.

Mesić azt állította, hogy: „én a Družba Adria, a Déli Áramlat és a Krk szigetén lévő 
cseppfolyósítottgáz-tároló (LNG) mellett voltam. A kormány, amely a leginkább érdekelt 
abban, hogy saját területén biztosítsa az energetikai függetlenséget, ellene volt. Nem tu-
dom, hogy miért. … Ivo Sanader kormánya után Kosor legalább elment Moszkvába, hogy 
megkísérelje a megállapodást arról, hogy a gázvezeték egy része elérjen Horvátországba, 
hogy legyen elegendő gáz saját használatunkra. De ez is csak valószínű.”14 Mesić felidéz-
te, hogy a 2005-ös elnökválasztás idején a Družba Adria a közte és Kosor között lezajlott 
kampányvita témája volt, s ő akkor is az említett társaság mellett állt ki, ellenfele és a 
kormány viszont ellenezte az oroszokkal megkötendő üzletet.

Mind Mesić, mind az ügyben megszólalók nagy része összemossa a HDZ-kormány 
2008 előtti álláspontját és a jelenlegi helyzetet. Nézzük azonban a tényeket. Ivo Sanader 
akkori kormányfő 2008-ban úgy vélte, hogy bár korábban más elveket vallottak az 
energiapolitikáról, ideje, hogy azt felülvizsgálják. „Az energetikai termékek árának növe-
kedése miatt új beszerzési forrásokat kell biztosítanunk, így az LNG-terminál és néhány 
más beszerzési forrás mellett újra kell gondolnunk a Družba Adria ügyét is. … Itt az 
alkalom, hogy visszatérjünk, azt azonban, hogy akarunk-e, majd meglátjuk” – mondta.15 

12 Ilinka Todorovski: „Jeseni v Sloveniji vrh držav Južnega toka? ”. Finance.si, http://www.finance.
si/306914/Jeseni-v-Sloveniji-vrh-dr%BEav-Ju%BEnega-toka, 2011. március 24.

13 Tihomir Ponoš: „Putinova pljuska hrvatskoj Vladi”. Novi list, 2011. március 22.
14 „Vlada je bila protiv Južnog toka, a sad ruski plin kupujemo od Italije!”. Tportal.hr, http://www.tportal.

hr/vijesti/svijet/118674/Vlada-je-bila-protiv-Juznog-toka-a-sad-ruski-plin-kupujemo-od-Italije.html, 
2011. március 25.

15 Krešo Žabec – Mirela Klanac: „Sanader ipak vraća projekt Družba Adrija”. JutarnjiList, http://www.
jutarnji.hr/sanader-ipak-vraca-projekt-druzba-adrija/252338/, 2008. június 2.
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E kissé rejtélyesnek tűnő szavak mögött több dolog is meghúzódott, ezek egyike már 
akkor is nyilvánvaló volt. A horvát zöldek ugyanis ellenezték, hogy a Družba Adria által 
működtetendő (szárazföldi) olajvezeték – az orosz elképzelésnek megfelelően – a horvát-
országi Omišaljban végződjön (és a Nyugat-Európának szánt hatalmas mennyiségű olajat 
a tengeren szállítsák onnan tovább), s azt követelték, hogy az olajvezeték Triesztbe érkez-
zen, és csak a horvátoknak szánt olajat szállítsák a tengeren Horvátországba. A zöldek 
éppen ezért fel is háborodtak amiatt, hogy Sanader lehetségesnek tartotta az addigi elvek 
felülvizsgálatát.

A problémahalmaz másik része akkor került a nyilvánosság elé, amikor 2010 márci-
usában Jadranka Kosor Moszkvában Putyinnal aláírta a megállapodást a Déli Áramlat 
horvátországi szakaszának megépítéséről. Ezt az eseményt egyesek a horvát kormányfő 
legjelentősebb külpolitikai sikerének tekintették, hiszen a horvát–orosz kapcsolatok ek-
kor már tizenhét éve csak alacsonyabb szinten működtek, az elmúlt tíz évben pedig nem 
voltak megfelelőek. Tekintettel arra, hogy a Gazprommal kötött korábbi megállapodás 
2010 végéig szólt, a horvát kormány lépéskényszerbe került, az orosz fél pedig, amely a 
volt Jugoszlávia többi területén már elérte, amit kívánt, igyekezett erős nyomást gyakorol-
ni rá. Az oroszok, nem hivatalosan ugyan, de azt követelték, hogy a közös gázvezeték 51 
százaléka kerüljön a Gazprom tulajdonába, és 49 százaléka a horvát Plinacróéba. Horvát 
értelmezés szerint ez azt jelentette volna, hogy a Szerbiától a szlovén határig húzódó 350 
kilométeres szakasz megépítési költségének a felét Horvátországnak kellett volna fizetnie, 
ugyanakkor nem rendelkezett volna a kezelői jogokkal. A horvát fél szívós küzdelmének 
eredményeképpen a megállapodásban végül 50–50 százalékos tulajdoni arányt rögzítet-
tek. Az oroszok másik követelése az volt, hogy Horvátország mondjon le a Krk szigetére 
tervezett LNG-terminál megépítéséről, végül azonban attól is elálltak. A horvátok ezt 
úgy értékelték, hogy Oroszország a jövőben nem követeli majd Zágrábtól, hogy álljon el a 
konkurens energetikai tervektől – igaz, azzal a feltétellel, hogy az orosz terveket is velük 
azonos elbírálás alapján kezeli majd.

Összességében tehát az derült ki, hogy Stjepan Mesićnek igaza volt ugyan abban, hogy 
a Družba Adria ügyének korábbi kezelése igen rossz hatással volt a horvát–orosz kapcso-
latokra, de Zágráb végül is elégedett lehetett az elért eredményekkel. Úgy értelmezték, 
hogy bárhogyan is alakul majd a Déli Áramlat sorsa, az oroszokkal kötött megállapodás 
eredményeképpen Horvátország középtávú gázellátása akkor is biztosított, ha a fő veze-
ték esetleg mégsem haladna át az országon.16 

2010-ben egyéb téren is jól alakultak a horvát–orosz kapcsolatok. Májusban Ivo 
Josipović horvát államfő látogatott el Oroszországba (a győzelem napja alkalmából ren-
dezett ünnepségekre), s úgy vélte, növekszik az orosz befektetők és turisták jelenléte 
Horvátországban, és hazája is jól képzett szakemberekkel vehet részt az oroszországi 
beruházásokban.17 Júniusban Jadranka Kosor ismét Moszkvába látogatott, ahol a Déli 
Áramlatról, a Družba Adria ügyéről és az orosz befektetők horvátországi adminiszt-
ratív nehézségeiről, valamint az orosz turisták vízumkötelezettségével kapcsolatos 

16 Marko Biočina: „Južni tok vraća Hrvatsku među partnere Rusije”. Nacional, http://www.nacional.hr/
clanak/79214/juzni-tok-vraca-hrvatsku-medu-partnere-rusije, 2010. március 9.

17 Ivo Josipović tvrdi: „»Većina Hrvata bili su antifašisti«”. Tportal.hr, http://www.tportal.hr/vijesti/
hrvatska/67039/Vecina-Hrvata-bili-su-antifasisti.html, 2010. május 7.
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problémákról tárgyalt Putyinnal. Kosor elmondta, hogy a megbeszéléseket tovább foly-
tatják, de a Družba Adria elől elhárultak az ökológiai akadályok. A horvát miniszterelnök 
asszony meghívta Putyint a szokásos dubrovniki csúcstalálkozóra (Croatia summit), ami-
re az orosz elnök azt válaszolta, nem biztos, hogy arra el tud menni, de biztosan elutazik 
majd Horvátországba.18

A kép egy ősszel tartott tanácskozás során is igen vegyesnek tűnt. Bár orosz részről 
továbbra is felemlegettek két olyan (hosszú ideje húzódó) befektetési ügyletet, amelyek 
– szerintük – jogi-politikai okokból bonyolulttá váltak, és így kedvezőtlen üzenetet kül-
denek az orosz befektetőknek, a Lukoil sikeresen terjeszkedett Horvátországban, az orosz 
turisták száma pedig harminc százalékkal nőtt az előző évhez képest.19

A Déli Áramlat és a Družba Adria ügye tehát kicsit bonyolultabb annál, mint aho-
gyan arról a fent említett kritikusok nyilatkoztak. Ugyanakkor azt, hogy a Déli Áramlat 
kérdése és néhány más gazdasági ügylet problémája még mindig nem teljesen megoldott, 
illetve, hogy az oroszok elvárják, hogy befektetéseik nagyobb biztonságban legyenek 
Horvátországban, a kormányhoz közelálló elemzők egyike is elismerte. Szerinte azonban 
egyelőre nyitva maradt az a kérdés, hogy „a gazdasági projektek és a Déli Áramlat körü-
li megállapodások folytonos fennakadása Moszkva olyan értelmű válaszát jelenti, hogy 
Horvátország várólistára került, vagy pedig egyszerűen véletlen az, hogy Putyin nem jött 
Zágrábba, s mostanáig Josipović sem ment el Moszkvába.”20

Szerbia

A rendkívül sajátos orosz–szerb kapcsolatok korábbi eseményeire – attól kezdve, 
hogy Belgrád 1991-ben a Mihail Gorbacsov elleni puccs sikerétől remélte, hogy 
a Jugoszlávián belüli események számára kedvezően alakulnak majd, egészen 

addig, hogy Koszovó függetlenségének elutasításában Szerbia legfőbb nemzetközi támo-
gatója Oroszország – ezúttal nem kívánok részletesen kitérni. Annyit azonban érdemes 
felidézni, hogy Oroszország Szerbia legfontosabb kereskedelmi partnere. S bár a két or-
szág közötti kereskedelmi forgalom a 2000. évi 390,4 millió dollárról 2008-ban 4,041 
milliárd dollárra növekedett, Szerbiának a legjelentősebb (az összes 23,3 százalékát kite-
vő) kereskedelmi hiánya éppen Oroszországgal szemben van.

A belgrádi orosz nagykövet a találkozó előtt úgy vélte, hogy a megbeszéléseken szó lesz 
a 2008-ban aláírt, a Szerb Olajtársaság (NIS) korszerűsítését és a vajdasági Udvarnokban 
lévő földalatti gáztározó megépítését tartalmazó államközi megállapodás kivitelezésé-
ről. Szerinte nagy figyelmet szentelnek majd a Déli Áramlat megvalósításának (az orosz 
delegációban ott volt a Gazprom legmagasabb képviselője is) éppúgy, mint a két ország 

18 „Kosor s Putinom. »Uklonjene su sve ekološke prepreke za Družbu Adria«”. Tportal.hr, http://www.
tportal.hr/vijesti/hrvatska/73595/Kosor-treci-put-s-Putinom-u-godinu-dana.html, 2010. június 6.

19 Marko Stričević: „Obnovljeno prijateljstvo. Rusi žele ulagati u Hrvatsku, stop predrasudama”. Tportal.
hr, http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/90229/Rusi-zele-ulagati-u-Hrvatsku-stop-predrasudama.
html, 2010. október 7.

20 Jurica Körbler: „Zašto je Vladimir Putin zaobišao Hrvatsku”. Vjesnik.hr, http://www.vjesnik.hr/Kom.
aspx?ID=58986D8E-1C15-4015-BC90-1FB1BC5115B1, 2011. március 26.
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közötti stratégiai partnerség előkészítésének.21 Az orosz nagykövet ezúttal nem említett 
meg egy fontos új fejleményt: a szerb kormány 2008-ban arról kötött megállapodást a 
Gazpromnyefttel, hogy a NIS korszerűsítéséért cserében az orosz vállalat megkapja a 
Szerb Olajtársaság részvényeinek 51 százalékát. 2011. március közepén, további részvé-
nyek megvásárlásával az orosz cég 56,15 százalékra növelte részesedését.22

Putyin március 23-án érkezett Belgrádba, és céljai között, a szlovéniai úthoz hason-
lón, több minden szerepelt. Az egyértelmű eredmények között tarthatjuk számon, hogy a 
két miniszterelnök jelenlétében aláírták a következőket:

-  megállapodás a tudományos és technikai együttműködésről;
-  megállapodás a turizmus és a közúti közlekedés területén folytatandó együtt-

működésről;
-  megállapodás Belgrád városa és az orosz Inter RAO UES elnevezésű elektroenergetikai 

cég között.23

Ezeken kívül inkább csak a jövőbeni gazdasági együttműködési tervekről tudhattunk 
meg néhány dolgot. A szerb államfő elmondta, hogy megállapodtak „a nyolcszázmil-
lió dolláros orosz hitel megvalósítási fázisairól (…) az energiaszektorba történő jelentős 
beruházásokról (…) azokról a területekről, ahol az orosz befektetők önállóan felléphet-
nének,”24 illetve a NIS harmadik piacon történő megjelenésének perspektíváiról. Putyin 
a Déli Áramlat szerbiai szakaszának kiépítéséről is tárgyalt a szerb illetékesekkel, erről 
azonban nem találtam bővebb anyagot. Ismertette, hogy a Gazpromnyeft eddig 250 mil-
lió dollárt fektetett be a NIS-be, amit az év folyamán további 500 millióval növel még. 
Szó volt az udvarnoki földalatti gáztározó megépítéséről, s Putyin kifejezte abbéli remé-
nyét, hogy a szerb építőipar részt vesz majd a Szocsiban megrendezendő olimpiai játékok 
előkészítő munkálataiban. Azt is bejelentették, hogy az Oroszország és Szerbia közötti 
stratégia partnerségről szóló megállapodást néhány hónap múlva írják alá Moszkvában.

Mindez azonban – bár több hasonlóságot is mutat a szlovéniai megállapodásokkal – 
nem tűnik túl gazdagnak, illetve konkrétnak, különösen akkor nem, ha számukat és 
jelentőségüket összevetjük, s ha tudjuk, hogy a szlovénok arról beszélnek, hogy összesen 
harmincegy megállapodást készítettek elő.25 Ami a legfeltűnőbb, hogy a Déli Áramlat 
szerbiai szakaszának kiépítéséről az ügyben egyik leginkább illetékes internetes oldal is 
csak a következőket írta: „Belgrádban tárgyalásokat folytattak a szerb politikai és gaz-
dasági vezetői körrel a Déli Áramlat gázvezetékprojekt szerb részvállalásáról. Oliver 
Dulić környezeti miniszter és Dušan Bajatović, a Srbijagas vezérigazgatója is jelen volt. 

21 Vili Einspieler: „Srbija ima z Rusijo največji primanjkljaj”. Delo.si, http://www.delo.si/clanek/145146, 
2011. március 22.

22 „A Gazprom növelte részesedését a NIS szerb nemzeti olajtársaságban”. Vajdaság MA, http://
www.vajma.info/cikk/szerbia/14428/A-Gazprom-novelte-reszesedeset-a-NIS-szerb-nemzeti-
olajtarsasagban.html, 2011. március 18.

23 „Srbija i Ruska Federacija potpisale sporazume u više oblasti”. Vlada Republike Srbije, http://www.
srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=149876, 2011. március 23.

24 „Rusija ostaje saveznik Srbije”. Politika Online, http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/171534.
lt.html, 2011. március 23.

25 Primož Cirman – Jan Bratanič: „V ospredju Putinovega obiska Južni tok in 31 gospodarskih projektov 
z Rusijo”. Dnevnik.si, http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik/1042432146, 2011. március 21.
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Marcel Kramer, a Déli Áramlat projekt vezérigazgatója és Leonyid Csugunov, az álla-
mi tulajdonú Gazprom projektirányításának vezetője előadást tartott a Déli Áramlatról. 
Ebben elhangzott, hogy a beruházás bármelyik terve jön létre, Szerbia mindenképpen 
központi szerepet fog benne betölteni. Hangsúlyozták a projektnek a részt vevő országok 
gazdaságában várható pozitív hatásait – hozzávetőlegesen 2500 új munkahely jöhet létre 
a vállalkozás nyomán Szerbiában.”26

Azt ugyan nem tudjuk, pontosan mi van e rejtélyes semmit mondás mögött, a követ-
kezőre azonban érdemes emlékeztetni. 2010 végén a szerb kormány bejelentette, hogy 
2011. január 1-jétől szabadon lehet az országba olajat és olajszármazékokat bevinni, s 
azok ára is felszabadul. Petar Škundrić energetikai miniszter szerint a döntés kedvezően 
hat majd a NIS modernizációjának felgyorsítására, s reményét fejezte ki, hogy ennek 
eredményeképpen a Szerb Olajtársaság egyike lesz a legversenyképesebb vállalatoknak. 
A kormány döntése azt jelentette, hogy véget ért a NIS (és így persze a Gazpromnyeft) 
addigi monopolhelyzete; igaz, a kereskedelmi miniszter azt hangsúlyozta, hogy ez benne 
volt a Gazpromnyefttel 2008-ban kötött megállapodásban is.27

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy egy szlovén lap szerint egyes belgrádi körökben 
az a hír kelt szárnyra, hogy Putyin közbenjárt annak érdekében, hogy egy orosz vállalat 
megvásárolhassa a Szerb Villamos Műveket (Elektroprivreda Srbije, EPS), de Szerbia ezt 
elutasította. A szlovén lap azt állítja, a szerb állami vezetés többször is elutasította, hogy 
az EPS-t külföldieknek adják el, sőt a privatizációt is szükségtelennek tartották. Az egyik 
legutóbbi nyilatkozóként a Srbijagas vezetőjét, Dušan Bajatovićot idézte, aki – hangsú-
lyozva, hogy a magánvéleményét fejti ki – azt mondta, hogy „a Szerb Villamos Műveket 
nem kell privatizálni, mert ez a cég az összes többi szerbiai vállalat legfőbb támasza.”28 
Tény, hogy Bajatović februárban azt mondta, hogy a Srbijagast és az EPS-t nem kell 
privatizálni, s a kormány komoly hibát követne el, ha mégis megtenné.29 Ebből viszont 
az következik, hogy a szlovén lap információi nem egészen pontosak, hiszen eszerint 
a kormánynak (vagy legalábbis bizonyos kormányköröknek) mégiscsak voltak/lehettek 
privatizációs szándékai.

A fentiek még különösebb megvilágításba kerülnek, ha megnézzük az Elektroprivreda 
honlapját. Abból ugyanis az derül ki, hogy a cég vezérigazgatója március végén levelet 
küldött számos, a Szerb Villamos Művekkel együttműködő cégnek. Több fontos nyugati 
vállalat mellett közöttük volt az orosz Szilovije Masini és a szlovén Litostroj is. A vezérigaz-
gató közös, az új, intenzív beruházási cikluson keresztül megvalósuló akcióra szólította 
fel az említett cégeket. A beruházások olyan szerbiai cégekbe irányulnának, amelyek az 
EPS szükségleteire termelnek. Ez jelenthet zöldmezős beruházásokat, illetve részvételt 
az említett szerb cégek privatizációjában.30 Mindebből úgy tűnik, mintha a szerb fél ilyen 

26 „Déli Áramlat: előrelépés Szlovéniában és Szerbiában”. Energiainfo, http://www.energiainfo.hu/cikkek/
Deli_Aramlat__elorelepes_Szloveniaban_es_Szerbiaban_2011_03_24_07_24_00, 2011. március 24.

27 „Konačno kraj monopolu NIS-a”. B 92, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2010&mm=12&dd=29&nav_category=9&nav_id=482492, 2010. december 29.

28 „Srbov v prodajo Elektro industrije ni prepričal niti Putin”. Dnevnik.si, http://dnevnik.si/poslovni_
dnevnik/1042433464, 2011. március 25.

29 „Bajatović: Privatizacija je greška”. B 92, http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.
php?yyyy=2011&mm=02&dd=17&nav_id=493511, 2011. február 17.

30 „Saopštenje za javnost”. Elektroprivreda Srbije, http://www.eps.rs/novosti.htm, 2011. március 27.
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módon próbálna kompromisszumos megoldást találni az orosz részről ránehezedő priva-
tizációs nyomással szemben.

Mindez arra utal, hogy a gazdasági együttműködés területén nem történt különö-
sebben komoly előrelépés, az említettekért pedig fölösleges volt Putyinnak Belgrádba 
utaznia. Ami pedig ezeken kívül elhangzott, az semmiféle újdonsággal nem szolgált. 
Az orosz kormányfő ugyanis ezúttal is megerősítette azt a korábbi álláspontot, hogy tá-
mogatja Szerbia EU-integrációját. Ám nem csupán azt mondta, hogy „Moszkvát nem 
zavarja Szerbia uniós közeledése”,31 de azt is, hogy „Közösen törekszünk majd arra, hogy 
Szerbia belépése az európai szövetségbe ne okozzon kárt a szerb–orosz viszonyban”.32 
Sőt, kimondta azt is, ami eddig inkább csak a megfigyelők előtt volt világos: „Szerbia 
EU-tagsága fontos, mert Szerbia kapocs lehet Oroszország és az EU között,” illetve, hogy 
„Szerbia EU-tagsága orosz érdek”.33 Az én értelmezésemben ez azt jelenti, hogy Szerbia 
– akárcsak korábban a Fico vezette Szlovákia, valamint a (lengyel politikai elit jelentős ré-
szének egy évvel ezelőtti, különös körülmények között bekövetkezett szmolenszki halála 
óta) kissé „kezelhetőbbé” vált Lengyelország – az orosz érdekek EU-n belüli tolmácsoló-
ja, képviselője lehet/legyen.

Az orosz kormányfő a szokásos módon támogatásáról biztosította a koszovói al-
bánokkal tárgyaló Szerbia törekvéseit: „Oroszország Szerbia szövetségese marad, ha 
Koszovó–Metohijáról van szó, és nem kell ennek okait magyarázni. Ezek a történelmi 
kapcsolatokból és a két ország közelségéből/hasonlóságából (bliskost) következnek.” 
Moszkva a Szerbia számára fontos 1244-es ENSZ BT-határozatból indul ki, mert annak 
érvényességét még senki sem szüntette meg.34 A látogatást nem véletlenül időzítették 
az 1999 márciusában megindított NATO-bombázás évfordulójára, s az orosz kormányfő 
nagyon óvatosan ugyan, de bizonyos párhuzamokat is vont az akkori és a mostani, líbiai 
bombázások között.

Még figyelemreméltóbb volt az, ahogyan Szerbia esetleges NATO-tagságáról szólt. 
Igaz, erről mindenekelőtt a parlamenti frakcióvezetők egymásnak is ellentmondó beszá-
molóiból tudunk. A szerb parlament szocialista elnöke szerint Putyin ellenezte Szerbia 
NATO-tagságát. A radikálisok közül kivált Szerb Haladó Párt elnöke azt állította, hogy 
Putyin szerint „Szerbia NATO-tagságát Oroszországgal szembeni biztonsági fenyegetés-
ként értelmeznék”. A radikálisok alelnöke (Dragan Todorović) úgy értelmezte, Putyin 
álláspontja az, hogy „Szerbiára tartozik, hogy kivel akar együttműködni, Oroszország pe-
dig a saját érdekeit tartja szem előtt”. „… amennyiben Szerbia a NATO tagja lesz, a NATO 
dönt mindenről, ha pedig úgy dönt, hogy rakétavédelmi rendszert állít fel Szerbiában, 
akkor Oroszország arra kényszerül majd, hogy saját nukleáris potenciálját Szerbia ellen 
irányítsa”. A Vojislav Koštunica vezette Szerb Demokrata Párt alelnöke, utalván arra, hogy 
Szerbia határozatot hozott a semlegességről, azt mondta, hogy mindaz, „amit Todorović 
mondott, pontos, kivéve, hogy (Putyin) nem szólt a nukleáris potenciálról”.

31 „Putyin: Szerbia szövetségese maradunk”. VajdaságMA, http://www.vajma.info/cikk/szerbia/14446/
Putyin-Szerbia-szovetsegese-maradunk.html, 2011. március 23.

32 „Rusija ostaje saveznik Srbije”. Politika Online, http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/171534.
lt.html, 2011. március 23.

33 „Podrška Srbiji za ulazak u EU, ali ne i u NATO”. Politika Online, http://www.politika.rs/rubrike/
tema-dana/171576.lt.html, 2011. március 23.

34 „Rusija ostaje saveznik Srbije…”, i. m.
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A liberális demokraták vezetőjét (Čedomir Jovanovićot) nem győzték meg Putyin 
érvei arról, hogy miért jobb az Szerbiának, ha (a Déli Áramlatban részt vevő országok kö-
zül egyedüliként) kisebbségi tulajdonosként vesz részt a projektben. Ugyanakkor szerinte 
Putyin a NATO-ról szólván nem fenyegetőzött, hanem kristálytisztán megmondta, hogy 
mi Oroszország álláspontja erről a kérdésről (ezt azonban mi Jovanovićtól sem tudhattuk 
meg.), ő viszont értésre adta, hogy NATO-tagság nélkül nincs EU-tagság.35

Putyint Szlovéniában és Szerbiában nagyon is hasonló állami tiszteletadással fogad-
ták, s Belgrádban a parlament előtt néhány száz ember, majd a szerb Crvena Zvezda és az 
orosz Zenit futballcsapat küzdelmének nézőjeként több ezer ember üdvözölte és éltette. 
Ugyanakkor az orosz miniszterelnök nem talált időt arra, hogy a belgrádi egyetemen 
átvegye a számára kiállított díszdoktori oklevelet.36 Igaz, a pravoszláv egyház 2007-ben 
– a szerb pravoszláv egyház iránti szeretete és a Koszovó ügyében tanúsított magatartása 
miatt – neki ítélt érdemérmét, amit eddig alkalom híján nem adhattak át neki, mostani 
látogatása befejezéseképpen átvette.

A fentiek alapján a ljubljanai és a belgrádi látogatás között a számos hasonlóság el-
lenére is komoly különbség van. Az első egy mindkét oldalról jól előkészített, mindkét 
fél számára egyértelműen hasznot hajtó, egyenrangú felek között lezajló, jó hangulatú 
találkozó volt. A második a jelek szerint az idő szorításában (a bombázás évfordulója, a 
szerb–albán tárgyalások, a júniusra ígért szerb energetikai törvény előkészítésének ide-
je37) és – megítélésem szerint – kicsit kedvetlen partnerek között zajlott. Meglehet, ennek 
részben az az oka, hogy a NATO- és EU-tagállam Szlovénia Oroszország számára kívá-
natos, de nem megszorongatható partner, Szerbia viszont számos (kül- és belpolitikai) 
okból kiszolgáltatott, az orosz gazdasági és politikai támogatásra rászoruló, de az orosz 
nyomásnak egyre inkább ellenállni kívánó ország.

35 „Podrška Srbiji za ulazak…”, i. m.
36 Vesna Andrić: „Zašto ruski premijer nije imao vremena da poseti Beogradski univerzitet. 

Počasni doktorat čeka Putina”. B 92, http://www.b92.net/info/vesti/pregled_stampe.
php?yyyy=2011&mm=03&dd=25&nav_id=501726, 2011. március 25.

37 „Novi zakon o energetici do juna”. http://www.021.rs/Info/Srbija/Novi-zakon-o-energetici-do-juna.
html, 2011. március 27.
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