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A ciprusi földgázkincs feltárásának bel- és    
külpolitikai sajátosságai
Kacziba Péter

A globális energiafogyasztás általános növekedésének sajátos tendenciájaként 
a 20. század utolsó harmadában a gázalapú energiafelhasználás jelentős 
mértékben megnövekedett, 2002 és 2012 között pedig 31,3%-kal bővült.1 Az 

energiaelőállításra alkalmas fontosabb szénhidrogének bizonyított tartalékainak ada-
tait, valamint a fogyasztási és a termelési indexek jellemzőit figyelembe véve jelenleg 
úgy tűnik, hogy ez a folyamat a 21. század első felében továbbra is folytatódni fog, s 
a földgáz – egyes esetekben pedig a palagáz – a közeli jövőben is az egyik legfonto-
sabb energiaforrás marad. A gázalapú energiafelhasználás növekedését, de legalábbis 
stagnálását az szintén előrevetíti, hogy az olaj árának az utóbbi időben tapasztalható, 
látványos drágulása, a bizonyított szénkészletek csökkenése,2 az atomenergia iránti 
bizalom megingása,3 az energiaéhség – Ázsiában kiemelkedő – növekedése,4 valamint 
a gáz árának viszonylagos stabilitása – sőt az Amerikai Egyesült Államokban tapasz-
talható csökkenése – következtében a döntéshozók a világ számos pontján a gázlelő-
helyek gyors ütemű feltárásába kezdtek. E tendencia a 2000-es évek első évtizedének 
végén az energiaéhségben szenvedő Kelet-Mediterráneumban is jellemzővé vált, sőt 
Egyiptom, Izrael és Ciprus esetében már sikeres feltárásokat is eredményezett. A föld-
gázkincsnek a térségbeli szereplők közötti egyenlőtlen eloszlása ugyanakkor számos 
új biztonságpolitikai kockázatot vet fel, hiszen a régiónak az egyelőre még sikertelen 
kutatásokat folytató egyéb államai a kiugróan magas energiafelhasználásukból és a 
belföldi készleteik szerénységéből adódó külföldi függőségüket az új források feltárá-
sa, esetleg kisajátítása révén kívánják csökkenteni. Ezen országok egyúttal – saját regi-
onális célkitűzéseik tükrében – a már sikeres feltárásokkal rendelkező államok gazda-
sági és politikai megerősödésében sem érdekeltek, s a kiaknázás beindulását egyelőre 
akadályozni próbálják. A gázfeltárásoknak mindazonáltal nem csak árnyoldala van; 
sőt, a gazdasági ésszerűség akár a politikai viták rendezését is indokolttá teheti. Az 
esetleges kitermelés és az export beindulása révén ugyanis a régió energiaforrásokban 
szegény országai is olcsó gázhoz juthatnának, ráadásul olyan térségbeli államok segít-
ségével diverzifikálnák az energiaimportjukat, amelyeknek mindenkori külpolitikai 
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környezetét lényegileg is befolyásolni tudják – a jelenlegi külföldi függőségük tehát jó 
eséllyel partnerséggé alakulhatna.

A ciprusi feltárások körülményei

A térség véget nem érő problémáira, komplex konfliktushalmazaira jellemző ugyanak-
kor, hogy a gázfeltárások egyelőre nem békeépítő jelleggel merülnek fel a régió nem-
zetközi viszonyaiban, sokkal inkább a meglévő viták egészülnek ki erőteljes gazdasági 
vetülettel. Hasonló a helyzet a lassan négy évtizede megosztott Cipruson is, ahol 2011 
végén fedeztek fel számottevő mennyiségű, mélytengeri beágyazottságú földgázt. 
A sziget déli részének kizárólagos gazdasági övezetében talált földgázmennyiség a je-
lenlegi (korrigált) adatok alapján körülbelül 141,58 milliárd köbméter, ami a térségbeli 
és az európai energiafelhasználás átlagaihoz képest is rendkívül alacsony fogyasztá-
si arányokkal rendelkező Cipruson óriási gázvagyonnak számít, s a belső hasznosítás 
mellett exportértékesítési lehetőségekkel is kecsegtet.5 Az Afroditéről elnevezett gáz-
mező nagyságára jellemző, hogy annak tartalma a sziget fogyasztási igényeit az elő-
zetes számítások szerint hetven-száz évig biztosíthatja, illetve a világviszonylatban is 
jelentős energiafelhasználással rendelkező Törökország és Görögország együttes bizo-
nyított földgázmennyiségét pedig bőven meghaladja.6

Fontos azonban ehelyütt hangsúlyozni, hogy a világsajtóban olykor-olykor megjele-
nő túlzásokat fenntartásokkal kell kezelnünk, a ciprusi készletek ugyanis például az 
egyiptomi és az izraeli offshore (tenger alatti) gázvagyon mértékétől messze elmarad-
nak, az Európai Unió gázfüggőségén pedig a legoptimálisabb exportopció megvaló-
sulása esetén sem változtatnak lényegileg. A ciprusi földgázvagyon tehát elsősorban a 
helyi gazdasági szempontokat figyelembe véve számít jelentős felfedezésnek, ugyan-
akkor Brüsszel középtávú diverzifikációs elképzeléseit valóban segítheti. Ez utóbbi 
– egyelőre a jövő homályába vesző – lehetőség bizonyára közrejátszik a széles körű 
nemzetközi érdeklődés megjelenésében. E figyelem az első licenctender nyertese, az 
amerikai Noble Energy által felfedezett gáznak köszönhetően látványosan fokozódott, 
s a 2012 februárjában kiírt második tenderre már számos tekintélyes energetikai céget 
is a térségbe vonzott. Bár jelenleg úgy tűnik, hogy a Noble Energy mellett csak a francia 
TOTAL-lal sikerült a görög ciprióta kormánynak megállapodnia, az olasz ENI, az orosz 
Gazprombank, a maláj Petronas, a dél-koreai KOGAS, valamint több angol, amerikai, 
kanadai és izraeli cég érdeklődése azonban jól mutatja, hogy a Ciprus környéki vizek 
altalajának földgázpotenciálja koránt sincs túlértékelve.7
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1. táblázat
Kelet-mediterrán országok bizonyított földgázmennyisége

az EU, Oroszország és a világ összesített adatainak tükrében

Bizonyított készletek
milliárd köbméter

billió köbláb

Egyiptom (2013) 2.186,06
77,20

Izrael (2013) 268,04
9,48

Szíria (2011) 240,69
8,50

Ciprus (2013)8 141,58
5,00

Törökország (2013) 6,22
0,22

Görögország (2013) 1,13
0,04

Libanon (2013) 0,00
Kelet-mediterrán országok összesen
(2011/2012/2013)

~2.843,72
~100,44

Európai Unió (2012) 1.700,00
61,70

Oroszország (2013) 47.798,80
1.688,00

Világ összesen (2012) 187.300,00
6.614,10

Forrás: „BP Statistical Review of World Energy”. BP, www.bp.com/statisticalreview, 2012. június.; „Country 
Datas and Analysis”. U.S. Energy Information Administration (EIA), http://www.eia.gov/countries/. Letöltés 
ideje: 2013. december 28. A ~ jellel ellátott számadatok egyik forrásban sem szerepelnek, ezek a szerző 
saját számításai, így csak becslésnek minősülnek.

http://www.eia.gov/countries/
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A feltárások belföldi vonatkozásai

A nemzetközi elismertségnek örvendő Ciprusi Köztársaság a lehető legmegfelelőbb 
időpontban fedezte fel a sziget déli előterében fekvő földgázkincset: a kitermelés tény-
leges beindulása ugyanis középtávon számos égető gazdasági és politikai problémára 
adhat pozitív választ. A súlyos gazdasági válsággal küzdő görög ciprióta kormányzat a 
földgázvagyon belső felhasználása tekintetében az energiaárak csökkenését és az ener-
giaforrások diverzifikációját várja, míg a lehetséges exportjövedelmek tekintetében a 
külföldi hitelezők felé történő pénzügyi elkötelezettség csökkenésével számol. A föld-
gázkincs kérdése politikai szempontból is egyértelműen „nemzeti üggyé” vált, hiszen 
a ciprusi egyesítés dilemmáját a felfedezés nemcsak számottevő gazdasági tartalommal 
töltötte meg, de egyben a regionális hatalmak gazdasági megfontolású reunifikációs 
érdekeltségére is hatást gyakorolt.

A lehetséges földgázkitermelés belgazdasági jelentősége

A Ciprusi Köztársaság döntéshozóinak egyik legmértéktartóbb elvárása a földgáz-
kinccsel kapcsolatban az, hogy a belső felhasználás segítségével majd közép- és esetleg 
hosszú távon is csökkenteni tudják a földrajzi izoláltságukból adódó magas energiaára-
ikat. Az elvárás korántsem túlzó igény, az Európai Unióban ugyanis Cipruson a leg-
magasabbak az energiaárak, ami ugyanakkor ez idáig szükségszerűen adódott a sziget 
elhelyezkedéséből és a nyersanyagok hiányából következő importszükségletből.

Az energiaárak magyar mértékkel is horribilisnek számító magassága az olajalapú 
villamosenergia-előállítás eredménye. 2010-ben Dél-Ciprus áramtermelésének 99,7%-a 
nyugodott importált kőolajon, míg a teljes energiafelhasználás tekintetében az olajfüg-
gőség elérte a 95%-ot.9 Ez utóbbi adat jól mutatja, hogy a szigetszerte egyre gyakrabban 
alkalmazott megújulóenergia-termelés korántsem tud lépést tartani az igényekkel: a 
főleg nap-, szél- és biomasszából nyert energián alapuló „zöld” források a teljes ener-
giamix tekintetében a 2006-os 2,5%-os részesedési arányból 2010-re is csak 4%-ot 
tudtak elérni.10 A gázalapú energiafelhasználás gyakorlatilag elenyészőnek tekinthető, 
a háztartásokban korábban alkalmazott palackos PB-gázt pedig a jóval kényelmesebb 
és modernebb villamosenergia-alapú készülékek váltják fel.
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2. táblázat
A ciprusi villamosenergia-árak volumene az Európai Unió egyes 

országainak jellemzői és az EU28 átlagának tükrében (%)

VILLAMOSENERGIA-ÁRAK (euró/kWh)
Háztartások (1) Ipari (2)

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Bulgária 0,083 0,085 0,092 0,065 0,069 0,081
Görögország 0,125 0,139 0,156 0,105 0,118 0,125
Spanyolország 0,198 0,219 0,223 0,114 0,121 0,122
Horvátország 0,114 0,121 0,137 0,091 0,090 0,095
Olaszország 0,199 0,213 0,229 0,152 0,165 0,168
Ciprus 0,205 0,278 0,276 0,167 0,224 0,208
Magyarország 0,168 0,155 0,140 0,100 0,095 0,096
Málta 0,170 0,170 0,170 0,180 0,180 0,180
Portugália 0,165 0,199 0,208 0,099 0,114 0,115
Románia 0,108 0,105 0,132 0,080 0,083 0,090
Törökország 0,122 0,131 n.a. 0,079 0,086 n. a.
EU28 0,179 0,189 0,200 0,110 0,115 0,120

Forrás: „Half-Yearly Electricity and Gas Prices”. EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 2013. 
november 6.

Az átlagban 95-97%-os energetikai importfüggősség, valamint a fentebb említett ár-
volumenek a feltárt földgáz minél korábbi kiaknázásának a legfontosabb érvei. Fontos 
azonban azt is kiemelnünk, hogy a földgázalapú energiatermelés megjelenése a szek-
tor helyi diverzifikációja szempontjából is elengedhetetlen lehet. Ennek szükségessége 
2011 júliusában nyert látványos bizonyítást, amikor egy szabálytalanul tárolt lőszer-
szállítmány óriási erejű detonációja a déli rész legfontosabb erőművét is megrongálta, 
s a nyár legmelegebb heteiben több hónapra kivonta azt a forgalomból.11 A több ember 
halálát és közel 900 millió eurós kárt okozó baklövés rávilágított a ciprusi energiaága-
zat sebezhetőségére, s a magas költségek ellenére is létfontosságúvá tette a gázopció 
lehető legkorábbi szektoriális felhasználását.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Az utóbbi hónapok belgazdasági eseményei kapcsán megmutatkozott a lehetséges 
gázértékesítésből származó bevételek vitális jelentősége is. A görög ciprióta kormány 
által igényelt pénzügyi mentőcsomag és a megszorító intézkedések szempontjából 
sorsdöntő lehet ugyanis, hogy a 2012-ben is már 15,3 milliárd eurónyi államadósság 
finanszírozásából mikortól és milyen formában veheti ki a részét a lehetséges export-
nyereség. Az utóbbi kapcsán számos lehetséges verzió felmerült, ezek közül azonban 
a kompresszáló (CNG) technika, az elektromos áramként történő értékesítés és a gáz-
olajjá alakítás a költségességi és hatékonysági tényezők miatt nem képezhetett reális 
alternatívát. A legmegfelelőbbnek számító opciót, a Törökországon keresztülfutó gáz-
vezeték tervét az e tanulmányban később bemutatandó geopolitikai problémák mi-
att napolták el, míg Görögország és Ciprus gázvezetékkel történő összekapcsolása a 
potenciális logisztikai és biztonságpolitikai nehézségek miatt akadt fenn a rostán. Je-
lenleg úgy tűnik, hogy a görög ciprióta kormány egy cseppfolyósító (LNG-) terminál 
létesítésében látja a legmegfelelőbb exportálási alternatívát, amely ugyan költségesnek 
számít, és az üzemlétesítési ideje is viszonylag hosszú, értékesítési területe ugyanakkor 
korántsem annyira egyoldalú, mint a gázvezetékeké.12 Bár a közelítőleges exportjövede-
lem13 az LNG-opció esetében (~31,4 milliárd dollár) messze elmaradna a Törökországon 
(~45,3 milliárd dollár) és valamelyest a Görögországon (~35,7 milliárd dollár) keresztül-
futó gázvezeték jövedelmeitől is, a pénzügyi kiegyensúlyozottság újbóli megteremtését 
azonban még a 10 milliárd eurós mentőcsomaggal kiegészült államadósság esetében is 
biztosítani tudná.

A földgázkincs hatása a ciprusi konfliktusra

A grandiózus tervek megvalósulásának elsődleges feltétele a kitermelés mielőbbi bein-
dulása, amit azonban számos bel- és külpolitikai ellentét hátráltat. Belföldön az üzem-
létesítési költségek finanszírozási problémái mellett a sziget kettéosztottságából adó-
dó interkommunális viták jelentenek egyelőre megoldhatatlannak látszó nehézséget, 
amelyek kapcsán a már amúgy is többrétegű ciprusi konfliktus egy erőteljes gazdasági 
vetülettel is kiegészült. E viták elsősorban abból erednek, hogy az északi török ciprióta 
„kormányzat” – az 1960-as alkotmány de jure fennmaradása, de a dualitás 1964-es de 
facto megszűnése miatt – a görög ciprióták bármely döntését egyoldalú deklarációnak 
tartja, s a jogi érvényességét vitatja. Hasonló a helyzet a földgázkincs kiaknázásának 
kérdésében is: a török ciprióta álláspont szerint ugyanis a sziget valamennyi etniku-
mát megillető természeti kincsek legális kiaknázása csak egy lehetséges reunifikáció 
után következhetne.14 Ennek megfelelően a török ciprióta hivatalos álláspont elsősor-
ban két verziót preferál. Az első szerint a ciprusi feleknek az egyesítésig tartózkodniuk 
kellene az egyoldalú érdekérvényesítéstől, hiszen végleges jogi rendezést kizárólag az 
egyesített ciprusi állam hozhat a kérdésben. A második verzió már számol a görög 
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ciprióta gazdasági problémák negatív északi hatásaival, s hajlandó elismerni a feltárá-
sok mielőbbi beindulásának fontosságát; ennek gyakorlati levezénylését ugyanakkor 
egy közös felügyelő és döntési szerv hatáskörébe rendelné, esetlegesen egy harmadik, 
pártatlan fél (pl. az ENSZ) bevonásával.15 A török ciprióták tehát nem elsősorban az 
exportjövedelmek igazságos megosztására törekednek, sokkal inkább a görögökkel 
egyenrangú tárgyalási pozíciók – régóta követelt – bel- és külföldi elismerésére, amit 
azonban az „Észak-ciprusi Török Köztársaságra” szakadár ellenkormányként tekintő 
görög ciprióta kormányzat – a döntés precedens értéke miatt – valószínűleg most sem 
fog respektálni.

Ez utóbbi állítást tulajdonképpen alátámasztja a kérdésben képviselt görög ciprióta 
álláspont is. Ők ugyanis – északi honfitársaikkal ellentétben – abból indulnak ki, hogy 
az 1960-as állam jogszerű örököse a nemzetközileg elismert déli országrész, amely csu-
pán elszenvedője, nem pedig okozója az ország kettéosztottságának. Ebből adódóan a 
Ciprusi Köztársaság szuverén joga a saját kizárólagos gazdasági övezetében felfedezett 
természeti kincsek sorsáról dönteni és a feltárásokat saját belátása szerint, minél hama-
rabb elkezdeni.16 A görög ciprióta kormányzat tehát argumentumát elsősorban a nem-
zetközi elismertségre, valamint az abból adódó szuverenitási jogra alapozza, ugyanak-
kor – a külföldi véleményeket figyelembe véve – a gázvagyonból származó jövedelmek 
megosztásának szükségességét is elfogadja.17 Ahogyan azt korábban említettem, a gö-
rög logikából viszont nem következik, hogy e jövedelmek megosztásának arányáról 
egy, a török ciprióták részvételével felálló döntőbizottság keretein belül határozzon, s 
mivel a kérdést – a nemzetközi normák figyelembevételével – belügynek tekinti, ezzel 
kapcsolatban az ENSZ véleményére sem kíváncsi. Az interkommunális tárgyalások ke-
retein belül mindazonáltal hajlandó a gázvagyon kérdését megvitatni, sőt egy esetleges 
újraegyesítés esetén az energetikai ügyeket a központi kormány hatáskörébe utalná, 
tehát a duális döntési mechanizmus valamely formáját elismerné.18

Az eddigiekből azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a ciprusi problémák a gáz-
feltárások révén elmélyültek, az etnikumok közötti kapcsolatok pedig ellenségesebbé 
váltak. Az kétségtelen tény, hogy a konfliktus bonyolódott, a megoldásra váró vitás 
pontok pedig megszaporodtak a gázvagyon felfedezésével, ki kell emelni ugyanakkor, 
hogy a kölcsönös gazdasági előnyök és a középtávú érdekek a gázkérdésben mindkét 
felet a párbeszéd irányába is terelhetik.19 A görög fél számára a termelés minél korábbi 
beindulása vitális jelentőségű, amit bármely szélesebb ellentét kialakulása kétségkívül 
hátráltatna. Ahogyan korábban láttuk, a török ciprióták követeléseiben is a tárgyalásos 
rendezési forma az egyik leglényegesebb elem; számukra azonban a gázvagyon inkább 
gazdasági eszköz a politikai célok elérésének érdekében, míg a déli oldalon jobbára 
ennek fordítottja tapasztalható. Szintén fontos megjegyezni, hogy a földgázból szár-
mazó jövedelmek egy része finanszírozni tudná a rendkívül költséges újraegyesítési 
procedúrát is. Ez azonban korántsem jelentené e jövedelmek „elherdálását”, hiszen a 
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kettéosztottság sem egy gazdaságilag jól jövedelmező állapot, s az újraegyesítés talán 
még nagyobb gazdasági fellendülést is hozna, mint maga a gázvagyon.20 A ciprióta 
felek – egyébként kérdéses – megegyezése ugyanakkor korántsem lehet elég, hiszen a 
kérdésben generálódó lényegi problémák elsősorban külföldről, Törökország irányából 
érkeznek.

A feltárások külpolitikai vonatkozásai

Amr Mussza, az egykori jordániai külügyminiszter érzékletes kijelentése szerint 
Észak-Ciprus 1974-es török megszállásának világpolitikai jelentőségét az különböz-
tette meg Kuvait 1991-es iraki okkupációjától, hogy „sajnos, Ciprus olaj helyett csak 
narancslevet volt képes felmutatni”.21 A diplomata ezzel a sziget több évszázados re-
gionális és nagyhatalmi alárendeltségére próbált reflektálni, s jól rávilágított arra a 
(gazdasági erőforrások hiányából adódó) geopolitikai másodrendűségre, amely a 20. 
század ciprusi eseményein egyértelműen tükröződött. A sziget megosztottsága ennek 
a helyzetnek talán a leglátványosabb és legjellemzőbb példája: túlzás nélkül lehet ál-
lítani ugyanis, hogy az újraegyesítést valódi nagyhatalmi szándék és nyomás esetén 
már régen el lehetett volna érni. Ankara szövetsége azonban Washingtonban ennél 
jóval értékesebbnek bizonyult, s ennek következtében az Egyesült Államok tulajdon-
képpen nem talált okot az 1974-es események után beállt patthelyzet és erőegyensúly 
megbontására.22

Ciprus addigi alárendelt geopolitikai státusza a 2004-es európai uniós csatlakozá-
sának köszönhetően valamelyest felértékelődött. A sziget déli részének diplomáciája 
aktivizálni kezdte magát a kelet-mediterrán térségben, és sok esetben Európa régiós 
nagyköveteként próbált fellépni. Megerősödött státusza ugyanakkor a ciprusi kérdés-
ben lényegi változást nem eredményezett. Bár Törökország fenyegető jelenlétét sikerült 
egy erős szövetségi rendszerrel ellensúlyoznia, a csatlakozás azonban csak a helyzet 
további elmérgesedését akadályozta meg, valódi előrelépést nem jelentett.

A szigetországra korábban jellemző „okkupációorientált” külpolitika ugyanakkor a 
legutóbbi években számottevő gazdasági tartalommal is kiegészült. Ennek kapcsán – a 
2009-től fokozatosan begyűrűző gazdasági válság miatt – Ciprus déli része az EU nyu-
gati erőközpontja és Oroszország irányába is függő helyzetbe került ugyan, a Földközi-
tenger alatti nyersanyagkincs kiaknázásának lehetősége azonban a regionális szerepét 
felértékelte. A jövedelmező földgázüzlet beindítása és a jövendőbeli potenciális újabb 
feltárások révén Dél-Ciprus új nagyhatalmi és régiós szövetségesekre, illetve partnerek-
re tett szert, akik elsősorban a régió stabilitásában, nem pedig a biztonságpolitikai koc-
kázatokat rejtő, jelenleg fennálló helyzet kontinuitásában vagy kiéleződésében érdekel-
tek. Ez az új helyzet nemcsak a görög ciprióta kétoldalú kapcsolatok tradicionalizmusát 
alakította át, de a ciprusi kérdést is újradeterminálja. A következőkben tehát érdemes 
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megvizsgálni a ciprusi földgázfeltárások nemzetközi vonatkozásait, valamint Nicosia 
ennek kapcsán átalakuló külpolitikai látásmódjának részleteit.

Izrael

A görög ciprióta külügynek az utóbbi években elért leglátványosabb eredménye az Iz-
raellel kialakított stratégiai partnerségi viszony. A kapcsolat energetikai alapját a koráb-
ban már említett Noble Energy kőolaj- és földgázipari vállalat jelentette, amely komoly 
érdekeltségekkel rendelkezik az Afroditével szomszédos izraeli gázmezőkön is. Koránt-
sem a véletlen műve volt tehát, hogy a feltárásra és kitermelésre vonatkozó első, 2007 
februárjában meghirdetett tendert három induló közül az amerikai és izraeli vonatko-
zású Noble Energy nyerte. Az izraeli–ciprusi kapcsolatok elmélyülésének első jeleivel 
is a ciprusi feltárások időszakában találkozhattunk: 2010-től megszaporodtak a legfelső 
szintű látogatások, a közeledésnél pedig már jóval többet jelentett, hogy 2012 januárjá-
ban védelmi együttműködést írt alá a két ország.23 Az utóbbi bizonyára a Davutoğlu-
doktrína24 által keltett külpolitikai rezgéshullámok egyik eredménye: a török–izraeli 
viszony romlásával párhuzamosan ugyanis Jeruzsálem látványos gesztusokkal kezdett 
közelíteni a hagyományosan törökellenes görögök irányába. Az utóbbi időben szintén 
több jel utalt arra, hogy a törökök által csak „elsüllyeszthetetlen anyahajónak”25 titulált 
szigetet Izrael megpróbálja külső védelmi rendszereként értelmezni: vadászgépei több 
ízben berepültek az „Észak-ciprusi Török Köztársaság” légterébe, ráadásul komolyan 
felmerült, hogy az izraeli légierő gépeit a pafoszi Andreasz Papanderu légibázison állo-
másoztassák.26 A közeledést ugyanakkor nem lehet pusztán a török–izraeli kapcsolatok 
elhidegülésével magyarázni: a szorosabb izraeli–ciprusi együttműködést ugyanis gaz-
dasági tényezők is indokolják. Nicosia és Jeruzsálem a földgáz-értékesítés költségeinek 
csökkentése érdekében a középtávú energiastratégiáját megpróbálja azonos irányba te-
relni. Erre jó példa, hogy a Limasszol mellett építendő LNG-terminál közös építésén és 
felhasználásán a jelek szerint Izrael is komolyan elgondolkodott.27 Az is jól látszik azon-
ban, hogy Izraelnek – a kiaknázás védelmi vetületét és a török vásárlóerőt figyelembe 
véve – nem feltétlenül áll szándékában Törökország kihagyása a gázüzletből. Mi több, 
a 2013 tavaszán beiktatott görög ciprióta Nikosz Anasztasziadisz kormánya és az északi 
törökök közötti tárgyalások 2014 elejére ígért újrakezdését illetően is számottevőnek 
tekinthetőek azok a legutóbbi hírek, melyek szerint Izrael a ciprusi–török kapcsolatok 
– legalábbis viszonylagos – rendezéséig nem hajlandó rábólintani a Cipruson épülő 
LNG-terminál tervére.28
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Görögország

A ciprusi–izraeli viszonyt tehát az utóbbi néhány évben a stratégiai-szövetségi part-
nerség jellemzi, amely Görögország csatlakozásával a közelmúltban egy új geopoliti-
kai tengelyt hozott létre a Kelet-Mediterráneumban. Athén jelenléte a térségben nem 
meglepő fejlemény, hiszen a görög ciprióta többségű ciprusi államnak a megalakulá-
sa óta a legfontosabb külpolitikai szövetségese Görögország volt, amely csak az 1970-
es évek közepére mondott le ténylegesen az enoszisz29 véghezvitelének lehetőségéről. 
Görögországnak Ciprus európai uniós csatlakozásában is döntő szerepe volt: Nicosia 
egyértelműen Athén erélyes fellépésének köszönheti, hogy a rendezetlen belső vitái 
ellenére felvették a 2004-ben csatlakozók körébe. Mindazonáltal, az anyaországi gö-
rögök Ciprus uniós csatlakozása után csökkentették a térségbeli aktivitásukat, Athén 
külpolitikai súlya a gazdasági válsága eszkalálódásával párhuzamosan egyébként is 
csökkent. Bár Görögország a Ciprusi Köztársaság feletti patrónusi szerepet megtartotta, 
Nicosia azonban a legtöbb fajsúlyos kérdésben ma már sokkal inkább számíthat Brüsz-
szel segítségére, mint a törökökkel több kérdésben amúgy is kiegyező Athénéra. 
A pángörög együttműködés azonban továbbra is fennmaradt, s annak néhány eleme az 
energetikai kérdésekben is megmutatkozik. Ahogy Ciprus, úgy Görögország is fontos 
szerepet szán a Földközi-tenger alatt található energiaforrásoknak, gazdasági válságá-
nak kilátástalanságát pedig az egyelőre kevés számú feltárt lelőhelyeinek kiaknázásá-
val vagy értékesítésével is orvosolni próbálja.30 Athén a ciprusi–izraeli tengelyben való 
részvételtől elsősorban energiaéhsége kielégítését várja, egyúttal a híd szerepét kívánja 
betölteni az európai és a kelet-mediterrán gázmezők között. Ezen a téren ugyanakkor 
kevésbé szállhat versenybe Törökországgal, hiszen a ciprusi–görög gázvezeték tervét 
már a ciprusiak és az izraeliek sem támogatják, a görög kezdeményezésű EuroAsia 
Interconnector tervezetét pedig a racionálisabb LNG-terminál opciója írta felül.31

Egyiptom

Ciprus kapcsolatai a térség offshore gáz- és olajnagyhatalmának számító Egyiptommal 
is kiegyensúlyozottnak mondhatóak. A görög ciprióták saját lelőhelyeik felfedezése 
előtt az egyiptomi földgáz Európába szállításának legoptimálisabb tranzitterületeként 
tüntették fel magukat, konkrét tárgyalásokba azonban a 2011. decemberi sikeres feltá-
rások következtében nem bocsátkoztak. A kitermelési és értékesítési együttműködés-
nek az Izrael irányába folytatott politikája ugyanakkor Egyiptom kapcsán is észlelhető. 
Emiatt újabban a görög ciprióta külügy a közös kitermelést elősegítő kooperáció szor-
galmazására és a kizárólagos gazdasági övezetek delimitációjára vonatkozó 2003-as 
szerződés újbóli elismertetésére helyezi a hangsúlyt. Szintén gazdasági megfontolások 
vezetik Nicosiát akkor, amikor a Kairóban történt változásokat – általában szűkszavú 
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kommentárok mellett – konzekvensen figyelmen kívül hagyja, s azokat a többség vé-
leményének tükröződéseként értékeli.32 A mindenkori egyiptomi hatalmi elit termé-
szetesen ezt a fajta – gazdasági érdekeken alapuló – semlegességet nagyra értékeli, s 
nemzetközi legitimációjának érdekében egyértelműen szövetségest keres európai uni-
ós szomszédjában.

Libanon

A korábban szívélyes ciprusi–libanoni kapcsolatokban a legutóbbi időkben – az addigi 
szoros együttműködés ellenére – negatív irányú változás állt be, amit a 2006-os izrae-
li–libanoni háborúban Ciprusra menekült libanoniak befogadásának kölcsönös nagy-
ra értékelése sem tud feledtetni.33 A viszonylagos romlás ismételten a ciprusi–izraeli 
kapcsolatok javulásának hozadéka: a zsidó állammal technikailag még mindig hadban 
álló Libanon ugyanis a kizárólagos gazdasági övezetek határainak vitatása kapcsán 
nemcsak az izraeli, de ezzel közvetve a ciprusi gázfeltárás beindulását is hátráltatja. Bár 
Bejrút Nicosiára továbbra is inkább partnerként és – Jeruzsálem és Brüsszel irányába – 
közvetítőként tekint, görög ciprióta szempontból korántsem pozitív fejlemény, hogy a 
Libanon és a Ciprusi Köztársaság által a kizárólagos gazdasági övezetek elválasztásáról 
2007-ben kötött egyezményt azóta sem ratifikálta.34 Ennek elsődleges oka az, hogy Li-
banon szerint a 2010-es ciprusi–izraeli határszerződés során használt koordináták alap-
ján az izraeli partoktól a ciprusi kizárólagos gazdasági övezetig futó izraeli delimitációs 
vonal – amely egyben a libanoni és az izraeli övezetek határa is – már mélyen a Liba-
nont megillető övezeten belül éri el a ciprusi terület peremét, így – Bejrút szerint: ille-
gálisan – Jeruzsálemnek juttat kb. 860 km², értékes földgázzal teli sávot.35 Emiatt a görög 
ciprióta külügy egy megoldhatatlannak látszó diplomáciai problémahalmazban találta 
magát: míg ugyanis Libanon az Izraellel aláírt delimitációs szerződés felülvizsgálatá-
hoz kötötte a ciprusi kizárólagos gazdasági övezet határának ratifikációs elismerését, 
addig Jeruzsálem a ciprusi–izraeli határ újragondolásától határozottan elzárkózik.

A ciprusi–libanoni kapcsolatokra tehát szignifikáns súllyal nehezedik rá a kizáróla-
gos gazdasági övezetekből adódó diplomáciai állóháború. Átnézve a két ország viszo-
nyának utóbbi néhány évét, megállapítható, hogy a nicosiai külügy rendkívüli aktivi-
tással, de ez idáig eredménytelenül próbálta elérni a ciprusi határvonal ratifikálását. 
A – korábban már emlegetett – magas szintű látogatások száma a libanoni fél irányába 
is megnövekedett, megoldást azonban annak ellenére sem sikerült találniuk, hogy ez 
ügyben az elmúlt három évben három ciprusi külügyminiszter (Markos Kyprianou, 
Erato Kozakou-Marcoullis, Ioannis Kasoulides) is járt Libanonban. Fontos azonban 
kiemelni azt is, hogy Bejrút makacsságát Törökország viselkedése is meghatározza, 
hiszen Ankara többször is felhívta a figyelmet arra, hogy a cédrusok országa az izrae-
li–libanoni delimitációs vitában addig számíthat a török támogatásra, amíg a ciprusi–
libanoni kizárólagos gazdasági övezet határát nem ratifikálja.36
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Szíria

Ciprus orientációját Damaszkusz vonatkozásában egyrészt az Európai Unió Szíria-
politikája, másrészt a térségbeli amerikai és orosz érdekek kettősségének tiszteletben 
tartása determinálja. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a ciprusi vezetés már eljutott Bassár 
el-Aszad leváltásának szorgalmazásáig,37 mindazonáltal ezt – az orosz érdekeknek 
megfelelően – diplomáciai módszerekkel kívánja elérni.38 Ugyanakkor meg kell jegyez-
ni, hogy Aszad személyével szemben a ciprusi vezetők korábban – ahogyan természe-
tesen mások is – messzemenő megértést tanúsítottak. Dimítrisz Hrisztofiasz, az előző 
ciprusi államfő például a szíriai elnök 2010. novemberi ciprusi látogatásának alkalmá-
val a külföldi állampolgároknak adható egyik legmagasabb érdemrenddel tüntette ki 
Aszadot, amit ő természetesen viszonzott is.39 Ciprus feltehetően részt vállalt a pol-
gárháborút megelőző orosz–szíriai fegyverüzletben is, amit a korábban már említett, 
Cipruson felrobbant – Szíriának szánt – orosz fegyverszállítmány legalábbis sejtet.40

A Noble Energy-nek a ciprusi gázüzletbe történő bevonása, valamint a Szíria-
kérdésben tanúsított magatartás jól példázza a ciprusi külpolitika nagyhatalmi kettős-
ségét is. Míg ugyanis a ciprusi kormány a saját földgázkincsének kitermelése ügyében 
az amerikaiaknak kedvezett, addig Szíriával kapcsolatban elsősorban az orosz érdeket 
veszi figyelembe. Ennek hátterében egyrészt geopolitikai, másrészt biztonsági tényezők 
állnak. Az előzővel kezdve megállapítható, hogy egyelőre sem Ciprusnak, sem Orosz-
országnak nem jelenthet versenytársat a szíriai offshore területen található földgázkincs, 
mivel annak feltárása a polgárháború miatt rendkívül kezdeti állapotban van.41 Ennél 
fontosabb tényező, hogy a polgárháború utáni Szíria a közel-keleti szénhidrogénkincs 
tranzitterületévé válhat. Emiatt mind Oroszországnak, mind a Ciprusi Köztársaságnak 
közös érdeke, hogy a katari és a szaúd-arábiai földgáz ne jusson el a földközi-tengeri 
szíriai kikötőkig, ahonnan az európai piacokra kerülve versenytársa lehetne az orosz 
és a ciprusi gázexportnak. Márpedig egyes vélemények szerint Moszkva Aszad levál-
tásában – a szíriai felkelők mögötti katari és szaúdi pénzeket látva – az arab expanzió 
következő állomását feltételezi.42 A görög ciprióta külügyet mindazonáltal – a sziget 
földrajzi elhelyezkedése miatt – biztonságpolitikai tényezők is motiválják akkor, ami-
kor Aszaddal szemben visszafogottabb retorikát alkalmaz. A török területeket ért szí-
riai tüzérségi támadás fényében érthető a ciprusi aggodalom, annál is inkább, mert a 
2013. szeptemberi amerikai háborús fegyvercsörtetés időszakában komolyan felmerült 
az akrotiri brit légibázis igénybevételének lehetősége is. Bár ettől a brit vezetés ciprusi 
kérésre elállt,43 valószínűleg nem a véletlen műve volt azonban, hogy szeptember elején 
egy szíriai Szu-24-es vadászgép, demonstratív jelleggel, Ciprus irányában belépett a 
nemzetközi légtérbe, s csak két brit Typhoon és két török F-16-os levegőbe emelkedése 
után tért vissza szíriai területre.44 
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Törökország

A görög ciprióta–török külkapcsolatokat – a Ciprus északi részének okkupációjából 
adódó problémák mellett – elsősorban az a tény határozza meg, hogy a Ciprusi Köz-
társág létét Ankara 1964 óta vitatja. Ez jelentős súllyal nehezedik rá a földközi-tengeri 
gázfeltárások kérdésére, mivel a török fél az általa el nem ismert állam kizárólagos gaz-
dasági övezeteit sem ismerheti el. A 2010-ben megindult ciprusi próbafúrások tulajdon-
képpen Törökországban nagyobb felzúdulást keltettek, mint Észak-Cipruson. Ankara 
ugyanis erőteljesen kiállt amellett, hogy a Ciprus környéki ásványkincsek a sziget teljes 
lakosságát megilletik, s a görög ciprióták az északi törökök nélkül nem kezdhetik el a 
fúrásokat. A török követeléseknek tényleges súlyt a haditengerészetük adott, amikor 
annak néhány egysége 2011 szeptemberében demonstratív jelleggel váratlanul megje-
lent a Noble Energy fúrótornya környékén.45

A látványos erőfitogtatás ellenére Ankara nem sokat tudott tenni a fúrások megál-
lítása érdekében, hiszen a görög ciprióta diplomácia taktikázása révén Washington is 
érdekelt a gázkincsért folytatott küzdelemben. Törökország emiatt a Ciprustól délre eső 
vizeken visszavonulót fújt ugyan, északon azonban – óriási sajtóvisszhangtól kísér-
ve – maga is önálló kutatásokba kezdett.46 Ennek előfeltételeként 2011 szeptemberében 
delimitációs egyezményt kötött az „Észak-ciprusi Török Köztársasággal”,47 amelynek 
egyoldalúan kijelölt kizárólagos gazdasági övezetének feltárására – nem meglepően – a 
török olaj- és gázipari vállalat, a TPAO nyert koncessziós jogokat. A vállalat – a ro-
mán Sonnattal közösen – 2013 novemberére már az első fúróplatformot is a Kyrenia 
környéki vizekre vontatta.48 Bár a Jupiter elnevezésű fúróállomásról a török ciprióta 
sajtó előszeretettel állítja, hogy az a déli Afrodité versenytársa, azonban megjegyzendő, 
hogy az északi kutatófúrások eredményességét (homályos utalásoktól eltekintve) sem-
mi sem támasztja alá. Jelenleg az északi területeken történő feltárásokkal kapcsolatban 
tehát annyi jelenthető ki biztosan, hogy a TPAO a török felségterületek mellett az 
észak-ciprusi vizeken – pl. Kyrenia és Famaguszta környékén – is intenzív kutatómun-
kát végez.

Erre meg is van az oka Ankarának, hiszen bár a földgázfogyasztásban 2010-ben a 
24. volt a világranglistán, ugyanakkor az importált gázmennyiség tekintetében 
– amelynek nagy része Oroszországból érkezik – a 9. helyen áll.49 Az ország nincs ked-
vező helyzetben az offshore lelőhelyek szempontjából sem, hiszen a fekete-tengeri gáz-
mezőinek tartalma annyira csekély, hogy a török partnerekkel konzorciumban fúró 
ExxonMobil már ki is szállt az üzletből.50 Mivel az Antalya, Mersin és Iskerendum 
környéki földközi-tengeri fúrások eddig még komoly sikert nem hoztak, egyelőre úgy 
tűnik, hogy Törökország nagyobb mennyiségben csak palagázzal rendelkezik.
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A földgázéhség – az egyéb bilaterális problémákat is figyelembe véve – természetesen 
magyarázó tényezője a ciprusi gázfeltárásokra adott török válaszoknak. Törökország 
ugyanis, miközben a török ciprióták kitermelési jogát hangoztatja, a Ciprusi Köztár-
saság kizárólagos gazdasági övezeteinek határát is vitatja, elsősorban a saját területei, 
valamint Egyiptom és Libanon tekintetében. A ciprusi–török és a ciprusi–egyiptomi 
határ esetében Törökország figyelmen kívül hagyja az (általa alá nem írt) UNCLOS-III 
nemzetközi normáit. Arra hivatkozik, hogy olyan esetekben, amikor egy sziget és a 
szárazföldi területek kizárólagos gazdasági övezetei találkoznak, a határ megállapítá-
sakor a szárazföld kontinentális talapzatát kell előnyben részesíteni, mivel a szigetálla-
mok tenger alatti, külső pereme csak egy, a szárazföldi kontinentális talapzatba ékelődő 
enklávéként értelmezhető.51 A török elképzelések gyakorlati megvalósításával a cipru-
si kizárólagos gazdasági övezet nagysága – legalábbis a nyugati zónában – jelentősen 
leredukálódna, míg Törökország és Egyiptom – egymás szomszédjává válva – óriási 
tengerfelületekre tehetné rá a kezét. A török követelések kommentálása nélkül, de meg 
kell jegyeznünk, hogy Törökország nem rendelkezik egységes delimitációs politikával, 
más és más mértékskálát alkalmaz az Égei-, a Fekete- és a Földközi-tengeren. Ez azon-
ban nem tántorítja el attól, hogy a Ciprusi Köztársaság által felosztott blokkok fúrását 
illegálisnak tekintse. Mi több, 2012 júliusában Ankara 15 ország olajtársaságát fenye-
gette meg, hogy amennyiben azok részt vesznek a vitatott területek kitermelési jogáért 
folytatott ciprusi tenderen, akkor a török energiaszektorban automatikusan tiltólistára 
kerülnek.52 Bár a török fenyegetéseket nem sokan vették komolyan, mindazonáltal a 
ciprusi kormány visszafogottságát jellemzi, hogy a vitatott blokkokban végül nem hir-
detett győztest.

E rövid – és korántsem teljes – összefoglalásból is kitűnhet, hogy Törökország és 
Ciprus érdekei a gázkitermelés szempontjából nem feltétlenül egyeznek meg. Fontos 
azonban kiemelni, hogy miközben Nicosia és Moszkva törekvései összhangban áll-
nak a közel-keleti gáz európai értékesítésének blokkolása kérdésében, ugyanakkor 
Nicosia és Ankara céljai megegyeznek az orosz földgáz egyeduralmának visszaszorí-
tása ügyében. A török külpolitikában ugyanis fontos szerepet játszik az orosz energia-
függés megszüntetése, s ennek kapcsán Ankara energetikai csomóponttá kíván válni 
Európa és a Kaukázus, valamint a Közel-Kelet között. Ezzel egyrészt saját energiaéh-
ségét orvosolná, másrészt – Európával és Oroszországgal szembeni – geopolitikai ha-
talmát növelné. Nem véletlen tehát, hogy a meglévő Baku–Tbiliszi–Erzurum-vezeték 
és a Kék Áramlat mellett Ankara részt vesz a Nabucco, a TANAP, az azeri–török–
görög–olasz Interconnector és a jelenleg még csak tervben meglévő, Katart Törökor-
szággal összekötő földgázvezeték tervezési és kivitelezési projektjeiben is.
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Oroszország

Nicosia és Moszkva kapcsolatát hagyományosan a ciprusi kérdésben tanúsított orosz 
támogatás határozza meg. Ciprus az ENSZ BT-ben nyújtott orosz támogatás fejében 
számos engedményt tesz a Kelet-Mediterráneumba lassacskán visszatérő Moszkvának, 
aminek a Szovjetunió felbomlása utáni első látványos bizonyítéka az 1997-ben kirob-
bant ciprusi rakétaválságban öltött testet.53 A ciprusi adóparadicsom ugyanebben az 
időszakban vált az orosz üzletemberek kedvelt célpontjává. Ezt jól mutatja, hogy mia-
latt Ciprus 1995-ben még csak a külföldi befektetések 1%-át tudta magáénak Oroszor-
szágban, addig 2000-ben ez az arány már 13%-ra, 2006-ban – a legnagyobb befektető 
szerepét elnyerve – 18%-ra, 2012-ben pedig, vezető pozícióját megtartva, 21%-ra nőtt.54 
Bár a 2013. első negyedévi adatok még a Cipruson átfolyt orosz tőke nagyarányú vissza-
áramlását tükrözik, egyértelmű azonban, hogy a Brüsszel által Nicosiára kényszerített 
betétsarc folytán az országba vetett orosz üzleti bizalom csökkenni fog. De ahogyan azt 
már Szíria kapcsán láthattuk, a görög ciprióta–orosz bilaterális kapcsolatokon ez lénye-
ges mértékben nem rontott, s Moszkva továbbra is az egyik legfontosabb szövetségese 
maradt Dél-Ciprusnak.

A szoros kapcsolat nem csak az ortodox keresztényi köteléknek köszönhető, sokkal 
inkább annak, hogy Oroszország Ciprusra a geopolitikai befolyásának térségbeli növe-
lésekor saját tranzitterületeként tekint. Moszkvának az orosz gázüzlet további sikertör-
ténete szempontjából nagyon is kulcskérdés ugyanis, hogy a kelet-mediterrán készle-
tek kiaknázása mikor, ki által történik, és szállítása milyen irányba indul meg. Ciprus 
ebben a vonatkozásban főszerepet játszik, hiszen az egyetlen orosz földközi-tengeri 
bázis – a szíriai Tartúsz – tőszomszédságában lévő sziget kiindulópontként szolgálhat 
a térség többi országa felé. Ennek jele, hogy az orosz külpolitika Szírián és Cipruson 
kívül egyre aktívabbnak mutatkozik Izraelben és Egyiptomban is, míg a Gazprom és a 
Neguzneft neve szintén komolyan felmerült a görög DEPA és DESFA privatizálásával 
kapcsolatban.55

A ciprusi orosz befolyás erősödését a sziget déli részének pénzügyi válsága nagyban 
segíti. Az oroszoktól 2012-ben felvett 2,5 milliárd eurónyi hitel annak ellenére erős ka-
pocs maradt, hogy Moszkvával egy második hitelcsomagról a csőd közeli állapotban 
sem sikerült megegyezni. Ez utóbbi elsődleges oka az volt, hogy az oroszok – ahogyan 
a kínaiak is – a kölcsönért cserébe a ciprusi gázmezőkön kértek kitermelési jogot, amit 
azonban Nicosia egyértelmű stratégiai okok miatt nem hajlandó megadni. A görög 
ciprióta vezetők ugyanis nagyon is tisztában vannak azzal, hogy ha az egyre terebé-
lyesedő orosz medvét a szigetükre beengednék, az ott hosszú távra is berendezkedne.
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Amerikai Egyesült Államok

Bár az előzőekben tárgyalt orosz előretörést egyes geopolitikai szakértők egyértelműen 
az amerikai külpolitika 1990-es évekbeli geostratégiai következetlenségének tulajdonít-
ják,56 a Kelet-Mediterráneum és a Közel-Kelet legerősebb nagyhatalmi tényezője tovább-
ra is az Amerikai Egyesült Államok maradt. Mindazonáltal, az Obama-adminisztráció 
Szíriával kapcsolatos hezitálása jól példázza azt az amerikai törekvést, amely – a 21. 
századi, megváltozott világpolitikai viszonyoknak megfelelően – a korábbi atlanti túl-
súlyt (60%) 2020-ig megkísérli a Csendes-óceán tágabb értelemben vett térségének ja-
vára kiegyenlíteni (50-50%).57 E viszonylagos visszahúzódás látványos jeleivel eddig 
Ciprus kapcsán még nem találkozhattunk, sőt említésre méltó fejlemény, hogy az iz-
raeli–ciprusi–görög energiatengely mögött egyértelműen Washington áll. Ez nemcsak 
a Noble Energy izraeli és ciprusi szerepvállalásában érhető tetten, de abban is, hogy a 
térségben még mindig a legütőképesebb tengeri haderőt képviselő amerikai 6. flotta 
részvételével 2012. március 26. és április 5. között amerikai–görög–izraeli közös had-
gyakorlatot tartottak, célzásértékűen „Noble Dina” elnevezéssel.58 Ezt amerikai részről 
természetesen elsősorban nem a törököknek, sokkal inkább az oroszoknak címezték, 
Washington ugyanis az orosz gázbefolyást nemcsak Európa, de a Kelet-Mediterráneum 
térségében is csökkenteni kívánja. Ciprus ebben a vonatkozásban taktikai partnert je-
lenthet, Nicosia tényleges elvárásainak azonban – a török szövetség fontossága miatt – 
az Obama-adminisztráció továbbra sem tud megfelelni. Bár a Noble Energynek az első 
körben nagy szerepet szánt a görög ciprióta vezetés, az amerikai befolyás „elburjánzá-
sát” azonban emiatt – akárcsak az oroszok esetében – a második tenderben már nem 
tette lehetővé. Jól látható tehát, hogy Ciprus továbbra is a korábbi évtizedekben bevált 
külpolitikai stratégiájának alkalmazásával, a nagyhatalmi mérleg kiegyensúlyozásával 
próbálja fenntartani diplomáciai önállóságát.

Európai Unió

Végezetül szükséges néhány mondatban az európai reakciókra is kitérnünk, annak 
ellenére, hogy ezek csak jelenleg formálódnak, s egységes álláspont egyelőre nem 
alakult ki. Összességében elmondható, hogy az Európai Unió rendkívül visszafogot-
tan értékeli a ciprusi gázfeltárások eddigi eredményeit, a bizonyított földgázkészle-
tet pedig – az európai gázellátás szempontjából – kevésnek tartja. Ez utóbbi lehet az 
oka annak, hogy egyes európai elemzők a rendkívül költséges LNG-terminál felépí-
tését a „csupán” 141 milliárd m3 gáz kitermelése miatt feleslegesnek tartják,59 s hogy 
ennek megfelelően egyelőre az EEPR (European Energy Programme for Recovery) és az 
EKB (Európai Központi Bank) is csak – a LNG-terminál összköltségeihez képest – 
szerény összegeket emlegetett az építéssel járó kiadások finanszírozása kapcsán.60 
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Bár a sziget gázkészletei jelenleg nem szerepelnek az energiabiztonságot felvázoló 
rövid és középtávú terveiben, Brüsszel mégis figyelemmel kíséri az események ala-
kulását, s mind a ciprusi, mind a törökországi és izraeli gáz- és energiaügyi szek-
torral külön kontaktcsoport révén tartja a kapcsolatot.61 Erre tulajdonképpen meg 
is van az oka, hiszen a 2050-re előirányzott uniós energetikai tervezet62 a gáznak 
továbbra is fontos szerepet szán, ugyanakkor az eddigi nagymértékű orosz, norvég, 
algériai függőséggel szemben a diverzifikációt támogatja.63 Ebben a ciprusi és izrae-
li földgáz is szerepet játszhat, hiszen – a volt dél-ciprusi kereskedelmi, turisztikai és 
ipari miniszter szavaival élve – „a ciprusi földgáz természetes piaca az Unió lenne”.64 
Meg kell jegyezni viszont, hogy az EU visszafogottságát a térség geopolitikai helyze-
te is befolyásolja: nyilvánvaló ugyanis, hogy Törökországgal nem feltétlenül érné meg 
ujjat húzni az európai értelemben szerénynek nevezhető ciprusi gázkészletek miatt. 
Épp ellenkezőleg: Brüsszel mindenképpen a térség stabilitásában érdekelt, ami azon-
ban nemcsak politikai, de gazdasági biztonságot is takar. Emiatt természetesen fontos 
a ciprusi földgázban rejlő lehetőségek kihasználása, hiszen ennek kapcsán az EU egyik 
tagországának megteremthető a belső energiabiztonsága, és esetleg gazdasági nehéz-
ségei is orvosolhatóak.65 Ez utóbbiak valószínűleg szerepet játszottak abban, hogy a 
kizárólagos gazdasági övezetek kapcsán kirobbant dél-ciprusi–török vitában Brüsszel 
és az Unió tagállamai teljes mellszélességgel Nicosia mellett álltak ki, s Törökországot 
többször is – az Ankara által egyébként alá sem írt – nemzetközi egyezmények (Pl. 
UNCLOS) tiszteletben tartására szólították fel.66

Amíg az EU egésze egyelőre kevésbé involválódik a kelet-mediterrán gázkérdésbe, 
addig egyes tagállamok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a ciprusi gázüzlet iránt. 
Ez jól látszik a második licenctenderen indult cégek listájából, ahol az uniós országo-
kat a francia TOTAL, a brit Premier Oil–Vitol konzorcium és a Capricorn Oil, az olasz 
ENI, ENEL és az Edison International, valamint a holland Orange NASSAU Energie is 
képviselte.67 Emellett a német hajózási társaságok Ciprus iránti kifejezett érdeklődése 
egyben azt is jelzi, hogy Nicosia a gázüzlet egyéb jellegű infrastrukturális és logisztikai 
problémáinak megoldásában is számíthat az európai befektetőkre.68

Konklúzió

A 2014-ben pontosan 40 éve megosztott Ciprus történetében új fejezetet nyitott a 
közelmúlt sikeres gázfeltárása. Bár a tényleges kitermelés még el sem kezdődött, a 
gázkérdés már így is a ciprusi bel- és külpolitika egyik legfontosabb elemévé vált. 
A görög ciprióta kormány a gazdasági nehézségei sikeres abszolválása érdekében 
nemzeti ügynek tekinti a gázvagyon kitermelésének minél korábbi beindítását, amit 
azonban a külpolitikai tényezők mellett a helyi ellentétek is hátráltatnak. A gázfel-
tárások kapcsán a ciprusi kérdés számos új konfliktusforrással gazdagodott ugyan, 
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a közös gazdasági érdekek azonban a hátrányokat könnyen előnnyé változtathatják, 
s a párbeszéd megindulását elősegíthetik. Ezek sikeressége ugyanakkor külső ténye-
zők függvénye is. A ciprusi–török ellentét kontinuitása továbbra is meghatározó, An-
kara azonban jó eséllyel meglágyulhat a közös amerikai–izraeli nyomás, valamint a 
kelet-mediterrán földgáz felhasználásának gazdaságossági érvei következtében. 
A földgázvagyon egyéb külpolitikai szempontokat figyelembe véve is jelentős változá-
sokat hozott. A korábban térségi alárendeltségbe tartozó Ciprus új szövetségesekre és 
partnerekre tett szert; a sziget szerepe regionális viszonylatban felértékelődött, és – az 
európai uniós tagságát is figyelembe véve – a Kelet-Mediterráneum fontos geopolitikai 
faktorává vált. Megerősödött szerepét mutatja, hogy Izrael személyében először sike-
rült értékelhető katonai erővel rendelkező szövetségest találnia, s e szövetség immáron 
nemcsak Athén, de Washington támogatását is élvezi. A ciprusi–izraeli együttműkö-
dés elsősorban a kölcsönös exportérdeken alapul ugyan, mégis számottevő fejlemény, 
hogy Jeruzsálem – Washingtonnal egyetértésben – a gazdasági érdekekre hivatkozva 
a részleges kiegyezés irányába próbálja terelni Nicosiát és Ankarát, tehát a bonyolult 
ciprusi–török kapcsolatok láttán nem hátrál, hanem pozitív megoldást keres.
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Résumé

The Internal and External Specialties of the Cypriote Natural Gas Exploration

The geopolitical situation of the Eastern Mediterranean region has changed since 
the late 2000s. As the result of the “Arab Spring”, most of the Muslim countries are 
suffering from deep political conflicts, while the financial crisis of Europe reduced 
its power in the region. The Cyprus and Arab–Israeli conflicts are still poisoning the 
regional bi- and multilateral relations, the Iranian nuclear development is worrying 
the international community; moreover, Russia is prepared to return to the Eastern 
Mediterranean, which makes the regional struggle of the USA even more complicated.

In this situation, Cyprus is facing new challenges: it tries to solve its interior – political, 
ethnic, financial etc. – problems and attempts to deal with the issue of natural gas 
exploration of Eastern Mediterranean, which definitely changed the geopolitical shape 
of the region. This study tries to explain the role of the Cypriote gas resources in the 
region, and the way Cyprus attempts to take advantage of this great treasure.
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