
KÜLÜGYI ÉS KÜLGAZDASÁGI INTÉZET

2019 végének kelet-európai
energiapolitikai fejleményei

Eastern European Energy Policy Developments
by the End of 2019

KKI 
ELEMZÉSEK  

BARABÁS TIBOR JÁNOS

E-2020/13.



KKI-elemzések
A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Külügyi és Külgazdasági Intézet

Lektorálta:
Orosz Anna és Szalai Máté

Szöveggondozás és tördelés:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: + 36 1 279-5700
E-mail: info@ifat.hu

http://kki.hu

Jelen elemzés és annak következtetései kizárólag a szerző magánvéleményét 
tükrözik, és nem tekinthetők a Külügyi és Külgazdasági Intézet, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, illetve Magyarország Kormánya álláspontjának.

© Barabás Tibor János, 2020
© Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2020

ISSN 2416-0148



E-2020/13.

3

KKI
E L E M Z É S E K

 2019 végének kelet-európai energiapolitikai fejleményei 

Összefoglalás: Elemzésemben a 2019. őszi ukrán energiapolitikai fejleményt 
és annak térségbeli várható következményét ismertetem. A kijevi parlament 
(Verhovna Rada) törvénymódosítása és a kormány döntése eredményeként 
ugyanis Ukrajna orosz villamos áramot vásárol. Véleményem szerint ez bizony-
talanabbá, kiszámíthatatlanabbá teszi térségünk energiapolitikáját, ugyanakkor a 
meglévő uniós energiaprojektek, illetve a cseppfolyósított gáz (LNG) térhódítása, 
valamint a megfelelő vezetékrendszerek hiánya jelentősen tompítja az ukrán–orosz 
villamosenergia-ügyi együttműködés hatásait. A térségünkben 2019 őszén kezdő-
dött energiapolitikai folyamatoknak nincs egyértelmű vesztese vagy győztese, de 
– miattuk és egyéb okokból – várhatóan az Amerikai Egyesült Államok politikai 
befolyása kissé háttérbe szorul (az Európai Unió és Oroszország mögé). Az ukraj-
nai energiapolitikában és annak változásában fölöttébb szembetűnő az oligarchák 
szerepe. A változások leginkább az Oroszországnak kiszolgáltatott és a Nyugat-
tal energiavezetékek révén kevésbé összekötött Moldovának, valamint a Balkán 
államainak jelenthetnek problémát. Hazánk Európában elfoglalt energiapolitikai 
pozíciója viszont erősödhet, mert összeköttetést biztosítunk a Balkán felé, illetve a 
paksi atomerőművel már részesei vagyunk egy most felfutó orosz–német–francia 
energiaügyi és politikai együttműködésnek.

Abstract: In my analysis, I summarize the 2019 autumn/winter Ukrainian and 
regional energy policy developments. As a result of a law amendment by the Kiev 
Parliament (Verkhovna Rada) and a government decision, Ukraine purchases 
Russian electricity. In my estimation, this makes the energy policy of our region 
more uncertain and unpredictable, but at the same time the effects of the 
Ukrainian–Russian rapprochement are considerably mitigated by the expansion 
of liquefied gas (LNG), the existing EU energy projects and the lack of appropriate 
pipeline systems. There is no clear loser or winner in the energy policy processes 
in our region but for more complex reasons US political influence is expected to 
be partially overshadowed by the European Union and Russia. There is a growing 
role of the oligarchs in Eastern European energy policies. Current developments 
pose an energy security and political problem mostly for Moldova and the Balkans. 
The importance of Hungary in European energy policy may increase as we provide 
connection to the Balkans and, in a smaller scale (Paks Nuclear Power Plant), we are 
already part of an emerging Russian–German–French energy policy and political 
cooperation.

BEVEZETÉS

Az alábbiakban a 2019. őszén történt ukrán energiapolitikai fordulatot foglalom 
össze és elemzem. Szeptemberben a kijevi parlament (Verhovna Rada) mó-
dosított a vonatkozó törvényen, és a kormány októberi döntése óta Ukrajna 

egyre nagyobb tételben vásárol orosz villamos áramot. Nem törekszem arra, hogy 
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teljes képet adjak a kelet-európai térség energiafolyamatairól, inkább csak az elmúlt 
év végi energiapolitikai fejlemények összefüggéseit és hatásait értékelem. A kö-
vetkező fejezetben ismertetendő európai uniós energiastratégiában a szén- és az 
atomenergia rovására növekszik a villamos áram, a gázenergia és a zöld források 
(szél-, geotermikus, illetve napenergia) szerepe egyre nő, és forrásdiverzifikáció is 
zajlik (pl. azeri, amerikai szénhidrogén importja) – mindennek a földrészünk ener-
giabiztonságát és környezetének védelmét kell szolgálnia. Hosszú távon a gáz és a 
villamos áram is fontos energiahordozó marad, és a tervek szerint az utóbbi aránya 
az előbbi rovására növekszik. Az ukrajnai esemény egy tágabb európai energiapoli-
tikába ágyazódik be, és mint ilyennek, hatása van földrészünk politikájára is.

AZ EURÓPAI ENERGIAPOLITIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Az európai energiapolitika 2019-ben két nagy gázprojekt előrehaladására figyelt: 
a főleg orosz–német érdekeltségű Északi Áramlat 2-re, valamint az orosz, 
azeri, iraki és más forrásokat is elérő transzanatóliai (TANAP) és transzadriai 

vezetékrendszerre (TAP). A német és a francia kormány szerint az előbbi a kon-
tinens energiaellátásának hosszú távú biztonságát szavatolná (orosz függésben), 
míg az utóbbi – esetlegesen más beszállítók csatlakozásával – a forrásdiverzifiká-
ciót, vagyis a Moszkvától való függés csökkentését szolgálhatná. Ez az EU vezető 
államai és Magyarország számára is egy kiegyensúlyozott energiapolitikát jelent-
het, hiszen mind az energiabiztonság, mind a forrásdiverzifikáció biztosított lenne. 
Mindezeket az elveket tartalmazza az Európai Parlament által elfogadott, jelenleg 
érvényes harmadik energiacsomag is. Ez utóbbi stratégia lényege az egész Európai 
Uniót lefedő energiahálózatok létrehozása, illetve bővítése, de a szabadpiaci viszo-
nyok erősítése érdekében a szállítók és a forrás szétválasztása is fontos szempont.

Az 1. térképből kitűnik, hogy földrészünk középső és keleti államai még erőtelje-
sen kötődnek az oroszországi gázvezeték-hálózatokhoz. Az EU tagállamai számára 
az orosz energiapartnerség hosszú távon meghatározó marad.

Az európai energiastratégia 2019 őszén komoly kihívással szembesült, mert 
elképzelhető, hogy az ukránok oroszországi áramvásárlásával már középtávon 
nagyobb mennyiségű orosz energia érheti el az EU-t. Érdemes ezért röviden meg-
vizsgálnunk a villamosenergia-hálózat helyzetét.

Nyugat- és Közép-Európa magasfeszültségű villamosvezeték-hálózata (2. tér-
kép) alig áll összeköttetésben Kelet-Európáéval, de a hiányzó szakaszok viszonylag 
rövidek, könnyen pótolhatóak. A térképen az is jól látható, hogy a villamos vezetékek 
terén is Románia, Moldova és általában a Balkán a legelszigeteltebb térség – vagyis 
a változások őket érintik majd a legelőnyösebben. Ez viszont felértékelheti a régióval 
szomszédos Magyarországnak az európai energiabiztonságban betöltött szerepét. 
Az uniós energiastratégia kihívásai közé így bekerült a források, vezetékek tervezé-
sének az újragondolása is.

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/rare-opportunity-opens-for-us-lng-to-reach-greece-turkey-ukraine-gas-corridor/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080616FCS31737+0+DOC+XML+V0//HU
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1. térkép
Európa fontosabb gázvezetékei

2. térkép
Európa magasfeszültségű villamosvezeték-hálózata

https://southfront.org/wp-content/uploads/2016/08/A-gas-pipeline-network-of-the-European-continent.jpg
https://docstore.entsoe.eu/Documents/Publications/maps/2019/Map_Continental-Europe-2.500.000.pdf
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UKRAJNA NYITÁSA OROSZORSZÁG FELÉ

Az elmúlt években nem merült fel komolyabb orosz áramimport lehetősége 
az EU-ban, de ez hamarosan változhat. Bár a nemzetközi sajtó általános 
figyelmét nem vonta magára, az ukrán törvényhozás, a Legfelsőbb Tanács 

(Verhovna Rada, a továbbiakban: Rada) 2019 szeptemberében egy látszólag bé-
kés lépéssel módosította az energiaügyi törvényt: 2 százalékra mérsékelte az 
Oroszországból érkező villamos áram importadóját, s ezzel lehetővé tette nagyobb 
mennyiség vásárlását. A törvénytervezetet a vele kapcsolatos vita során az Orosz-
országgal való jobb viszonyt támogató politikusi csoport karolta fel, a tervezetet 
pedig a Rada Energiaügyi Bizottságának elnöke, Andrej Gerusz terjesztette elő, akit 
az ukrán sajtó a jelenleg legbefolyásosabb ukrajnai üzletember, Ihor Kolomojszkij 
szövetségesének tart. Az ő tévécsatornája volt Volodimir Zelenszkij elnöknek és 
pártjának a fő támogatója a múlt évi elnök-, majd parlamenti választási kampány 
során. Kolomojszkij az Oroszország felé történő gazdasági nyitást kezdeménye-
ző nyilatkozatait minden bizonnyal egyeztette Zelenszkijjel, illetve az államfőnek 
az orosz–ukrán kapcsolatokban kisebb enyhülést megcélzó politikájával, melynek 
részét képezi fogolycsere, részleges csapatvisszavonás a donbaszi tűzszüneti vo-
nalról, sőt Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott telefonbeszélgetés is. Ezt a közeledést 
az EU vezető ereje, a német–francia páros is támogatja.

Az ukrán energiatörvény megváltoztatása után ugrásszerűen megnőtt Orosz-
ország ukrajnai villamosáram-exportja: 2019 októberében az előző év azonos 
időszakához képest a kétszeresére, novemberben pedig már a háromszorosára. 
Mindeközben Kijev agresszornak bélyegezi Moszkvát a Krím annektálása és a 
donbaszi konfliktus miatt, és a Rada nacionalista képviselői bűnténynek, haza-
árulásnak nevezték az üzletet. Gerusz azzal indokolta az Oroszország felé történő 
nyitást, hogy a villamos áramot máshonnan importálni nem kifizetődő. Az oroszok 
nagy mennyiségű energiaexportját az Európai Bizottság is kiemelt figyelemmel kí-
séri, elsősorban azért, mert az kérdéses hatással lehet az Unió energiapolitikájára.

NEMZETKÖZI ÖSSZEFÜGGÉSEK

Tavaly ősszel Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia 
elnök is az Oroszországgal való kapcsolatai javítására, a donbaszi konfliktus 
békés megoldására sürgette Ukrajnát. Ez időben egybeesett az ukrán–ame-

rikai kapcsolatok feszültebbé válásával is.
Ukrajna politikailag rosszul jön ki Donald Trump alkotmányos felelős-

ségre vonásából, ami, ha nem is közvetlenül, de szintén hatással lehet a 
térség energiapolitikájára. Az ukrán lakosság meglehetősen megosztott ab-
ban a kérdésben, hogy Zelenszkij hogyan viszonyuljon az amerikai elnök elleni 

https://112.international/ukraine-top-news/ukraine-resumes-commercial-import-of-electricity-from-russia-44150.html
https://en.interfax.com.ua/news/economic/620251.html
http://leuropeennedebruxelles.com/141014/why-is-oligarch-kolomoisky-helping-putin-to-lift-sanctions-for-the-annexation-of-crimea.html
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-election-zelenskiy-oligarch/comedian-faces-scrutiny-over-oligarch-ties-in-ukraine-presidential-race-idUSKCN1RD30L
https://www.hotnews.ro/stiri-international-23502999-vladimir-putin-lauda-simpaticul-zelenski-inaintea-summitului-paris.htm?fbclid=IwAR0XqCkTwOn_zoWCVfrCGIHbV7nbJn8LCaK3ccnRrII21Lws9m4IAaT53uc#.XdViJM1Y8ss.facebook
https://emerging-europe.com/news/russia-sets-conditions-for-ukraine-gas-deal-as-eu-lays-out-new-framework/
https://www.rferl.org/a/fresh-eu-russia-ukraine-gas-talks-to-take-place-in-brussels-as-winter-approaches/30239786.html
https://www.uifuture.org/en/publications/news/25111-trojan-horse-russia-ukraine-uif
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-russia-eu/eu-divisions-over-russia-mount-as-france-germany-seek-peace-in-ukraine-idUSKCN1WL04D
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-russia-eu/eu-divisions-over-russia-mount-as-france-germany-seek-peace-in-ukraine-idUSKCN1WL04D
https://www.defenseone.com/ideas/2019/11/ukraine-taking-beating-impeachment-hearings/161419/?oref=d-channeltop
https://www.defenseone.com/ideas/2019/11/ukraine-taking-beating-impeachment-hearings/161419/?oref=d-channeltop
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impeachment (alkotmányos elmozdítás) eljáráshoz. Az utóbbi kiváltó oka ugyanis 
az az állítólagos Trump–Zelenszkij-telefonbeszélgetés volt, amelyben az amerikai 
elnök Joe Biden demokrata elnökjelölt és fia, Robert Hunter Biden ukrajnai üzleteinek 
a nyilvánosságra hozását kérte ukrán partnerétől. Zelenszkij pártjának a helyze-
te az utóbbi néhány hónapban bizonytalanabbá vált, mivel több tagja is botrányba 
keveredett (például megvesztegetés miatt). Az elnöki adminisztráció földreformja 
szintén heves vitákat és társadalmi elégedetlenkedést váltott ki. Az ukrán csapatok 
Donbaszból történt részleges kivonása sokak szerint az orosz agressziónak való 
behódolást jelenti. A gyengülő amerikai stratégiai és politikai támogatás alááshat-
ja Ukrajna tárgyalási pozícióját, és engedményekre kényszerülhet Oroszországgal 
szemben. Zelenszkijnek a Trump elmozdítási ügyében játszott szerepe pedig csak 
rontja Ukrajna megítélését. David Holmes, a kijevi amerikai nagykövet a november 
15-ei kongresszusi tanúskodása során azt állította, hogy Trump elnök „nem kíván 
foglalkozni Ukrajna helyzetével, és különösebben nem viseli a szívén az ország sor-
sát”. Egy ilyen megnyilvánulás viszont az ukránokat is elgondolkoztathatja, hogy 
milyen mértékben képesek az USA-ra támaszkodni, és lehet, hogy ennek fényé-
ben még a nyugati kapcsolataikat is megkérdőjelezik. Zelenszkij és Putyin 2019. 
december 9-ei találkozóját is befolyásolták az USA-val kapcsolatos ügyek. Az ame-
rikai–ukrán viszony elbizonytalanodása miatt érthetőbb az ukrán energiapolitikai 
fordulat.

A térségünkben kialakult energiapolitikai helyzetet viszont árnyalja, hogy várha-
tóan már a közeljövőben Lengyelországon keresztül amerikai LNG-t kap Ukrajna. 
2019. augusztus végén ugyanis erről kötött háromoldalú egyezményt Varsó, Kijev 
és Washington. A hivatalos lengyel közlemény szerint 2021-től évi hatmilliárd köb-
méter cseppfolyósított földgázt szállíthatnak a świnoujściei terminálból Ukrajnába, 
ami hozzávetőleg a belföldi szükségletek harmadát fedezheti. Az üzlet mindhárom 
fél számára előnyös. Az amerikaiaknak az átadáshoz közeledő Északi Áramlat 2 
jelentette versenyhelyzet miatt kiemelten fontos. Lengyelország igyekszik tranzitál-
lami szerepet is betölteni: Świnoujścién keresztül nemcsak az Egyesült Államokból, 
de a Közel-Keletről is érkezik olyan LNG, amelyet máshol értékesítenek a lengyelek. 
Ukrajna számára pedig a megfelelő gázellátottság biztosításához létfontossá-
gú. 2019. december végén sikerült ugyan meghosszabbítani az oroszokkal kötött 
tranzitgázszerződést – az annak keretében érkező mennyiség részben az ukrán 
fogyasztást is fedezi, és az államkassza egyik jövedelmét jelenti –, de csak 5 évre. 
A lengyelek által közvetített LNG-forrásoknak köszönhetően viszont Zelenszkij el-
nöknek kedvezőbb lett a tárgyalási pozíciója az orosz partnereivel szemben, ezért 
a szakemberek szerint az orosz–ukrán gáztranzitszerződés továbbra is érvényben 
marad.

A Kreml gazdaságpolitikájának része, hogy a többségében alacsony hozzáadott 
értékű nyersanyagkivitelt (gáz, kőolaj, fémek, gyémánt) felváltsa nagyobb profitot 
hozó, magasabb technológiai szintű termékekkel és szolgáltatásokkal. A hadiipar 
és a villamos áram kiemelt helyet foglal el e stratégiában. Oroszország Európa 
számára nélkülözhetetlen energiaforrássá válhat, ez is segít megszabadulnia a 
nyersanyagtermelő államok kevésbé kedvező helyzetéből. Az alacsony profitú, 

https://www.defenseone.com/ideas/2019/11/ukraine-taking-beating-impeachment-hearings/161419/?oref=d-channeltop
https://korrespondent.net/business/financial/4162635-v-polskyi-termynal-prybylo-amerykanskoe-sudno-s-hazom-dlia-ukrayny
https://www.naftogaz-europe.com/subcategory/en/GasConsumption
https://www.rferl.org/a/long-russia-ukraine-reach-five-year-gas-transit-deal/30353000.html
https://www.rferl.org/a/long-russia-ukraine-reach-five-year-gas-transit-deal/30353000.html
https://www.uifuture.org/en/publications/news/25111-trojan-horse-russia-ukraine-uif
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környezetromboló nyersanyagtermelésen alapuló gazdaság erőteljesen kitett a kül-
ső, ellenőrizhetetlen tényezőknek – technológiát, tőkét, menedzsmentet importál –, 
és ha ezt folytatja, lassan a civilizáció perifériájára szorulhat az ország.

Ha a megfelelő vezetékek megépülnek, akkor Moszkva a villamos energia te-
rületére is kiterjedő új típusú orosz energia-nagyhatalmi státusz következtében 
még inkább befolyásolhatná az európai politikákat is, illetve hatékonyabban kép-
viselhetné az orosz érdekeket. A villamosenergia-ipar felfutásával párhuzamosan 
vált egyre problémásabbá az orosz gázexport. A kellő technológia és tőke hiánya, 
valamint a többi szereplőnek a külföldi vezetékre vonatkozó tervei miatt zavar kelet-
kezett az orosz gázvezeték-politikában, márpedig az utóbbi a gázipari vertikumban 
a legnagyobb profitot eredményező terület. Elemzők szerint hosszú távon fokozato-
san liberalizálódik, illetve nyitottabb lesz az európai gáz- és kőolaj-politika, s piacra 
lép az amerikai LNG, ami szintén a Gazprom helyzetét nehezíti. Mivel pedig a vil-
lamosenergia-ipar nagyobb produktivitást mutat, mint a problémás gázipar, az új 
orosz–ukrán üzlet Moszkva legfontosabb érdekeit szolgálja.

AZ UKRÁN ENERGIAPOLITIKAI FORDULAT 
KÖVETKEZMÉNYEI

A hagyományos orosz energiapolitika a gázexportra összpontosított, európai 
viszonylatban ennek a kiteljesedését akadályozta hosszú távon az EU har-
madik energiacsomagja, amely visszaszorította a monopóliumokat, s ezzel 

jogi akadályokat állított az orosz tervek kiteljesedése elé. Az orosz energiaipar szá-
mára így egy ajtó részben becsukódott Európa felé, de 2019 szeptemberében a 
Rada kinyitott egy másikat, immár a villamos ipar számára, ami az Európai Uniót 
is befolyásolhatja, hiszen az EU-hoz gazdaságilag már most is ezer szállal kötődő 
Ukrajna még szorosabb energiapolitikai együttműködést szeretne folytatni vele.

Az ukrán döntés ráadásul az új orosz energiapolitikának kedvez – tehát a ma-
gasabb technikai színvonalú gazdaságot támogatja –, és eltávolíthatja Ukrajnát az 
EU piacától: a két fél kevésbé tarthatja sürgősnek az energiarendszereik összehan-
golását. Az orosz energia-árképzési mechanizmus más, mint az EU-é – a nyugati 
média gyakran a transzparencia hiányával és ellentmondásos intézkedésekkel vá-
dolja ezért az oroszokat –, így annak és a szolgáltatásnak a bizonytalanságai miatt 
előre nem lehet kiszámítani, hogy hosszú távon milyen hatással lesz az olcsó áram 
az ukrán (és az uniós) gazdaságra.

A jelenség politikai hatásai sem teljesen láthatóak előre, mert kérdésessé válhat 
az ukránoknak az Oroszország elleni uniós szankciók támogatása iránti eltökéltsé-
ge. Elég ellentmondásos lenne, ha Kijev a szankciók fenntartását vagy szigorítását 
kérné, miközben szorosabbra köti az energiaügyi kapcsolatait az agresszornak bé-
lyegzett keleti szomszédjával. Ez a kontraszt várhatóan vitákat fog gerjeszteni az 
Európai Parlamentben és az uniós tagállamok kormányai között is. Ezen a ponton 
tehát a Rada döntése, illetve Zelenszkij és Kolomojszkij tevékenysége már lényegi 
európai politikai érdekeket érint.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080616FCS31737+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080616FCS31737+0+DOC+XML+V0//HU
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 2019 végének kelet-európai energiapolitikai fejleményei 

Meglátásom szerint azon EU-tagállamok és társult országok a leginkább kitet-
tek az ukrán energiafordulat következményeinek, amelyek nagyobb mennyiségben 
importálnak orosz energiát, illetve az oroszokkal közös projektjeik vannak: Ukrajna, 
Moldova, Magyarország, Románia, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Németország, 
Bulgária, Görögország, Törökország. A felsorolt államok Moszkvához fűződő viszo-
nya eltérő, így nem várható, hogy egységes álláspontot alakítanának ki a mostani 
kihívás kapcsán – ez is megfelel az orosz érdekeknek.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy jelenleg kismértékű a magasfeszültségű áram-
vezetékek összeköttetése Oroszország és Ukrajna, illetve Ukrajna és az EU között. 
Ez középtávon gátat szab az orosz villamosipar nyugati terjeszkedésének. Várha-
tóan a gáz- és kőolajvezeték-politika (pipe line policy) mellett a közeljövőben fel fog 
futni a villamosvezeték-politika is mint geopolitikai diszciplína. Érdekes lenne kide-
ríteni, milyen hatékonyan tud Oroszország villamos távvezetékekkel kapcsolódni az 
uniós piachoz.

Miközben a figyelem az uniós energiapolitikára és térségünk energiaügyi 
kitettségére terelődik, én úgy vélem, a legradikálisabb változások inkább a kevés érdek-
lődést kiváltó Moldovában és a szakadár Dnyeszter-melléken (Pridnyesztrovszkaja 
Moldavszkaja Republika, PMR) várhatóak. Ez utóbbi régióban működik – orosz gáz 
felhasználásával – a Kucsurgáni Villamos Erőmű, amely Moldova, a PMR és az 
ukrajnai Odessza tartomány villamosáram-szükségletének nagy részét biztosítja. 
Maga az erőmű részben Moldova, részben a PMR területén fekszik, és orosz tu-
lajdonban van. A Gazprom és az ukrán szolgáltató, a Naftogaz még nem egyezett 
meg annak gázellátásáról (a tervek szerint azt egy Odessza környékén futó vezeték 
szolgáltatná). Ha Ukrajna egy esetleges konfliktus során blokkolná a Kucsurgán felé 
irányuló gáztranzitot, akkor a szakadár terület, a Moldovai Köztársaság egy része és 
Odessza területe áramellátás nélkül maradna.

Nem zárható ki, hogy a 2019. novemberi moldovai belpolitikai válságban és 
az új, szocialista párti, oroszbarát chișinăui kormány megalakulásában az ukraj-
nai energiapolitikai fordulat is közrejátszott. A moldovai szocialista és demokrata 
pártok parlamenti összefogásának és az addig kormányzó, Nyugat-barát ACUM 
pártszövetség eltávolításának a hátterében az is meghúzódhat, hogy a képviselők 
aggódtak Moldova energiabiztonságáért. Az új moldovai kormány Moszkva számá-
ra megnyugtatóan biztosíthatja a szakadár terület és a Balkán felé húzódó gáz- és 
villamos vezetéket.

ÖSSZEFOGLALÁS

Kijelenthető, hogy az az energiapolitikai fordulat, amelynek során Ukrajna 
orosz villamos áramot vásárol, bizonytalanabbá, kiszámíthatatlanabbá teszi 
térségünk energiapolitikáját, de a cseppfolyósított gáz (LNG) térhódítása, a 

meglévő uniós energiaprojektek, valamint a megfelelő vezetékrendszerek hiánya 
jelentősen tompítja az ukrán–orosz közeledés hatásait. A térségünkben 2019 őszén 

https://radiochisinau.md/centrala-de-la-cuciurgan-sia-redus-productia-de-energie-electrica---86694.html
https://moldova.europalibera.org/a/roman-mih%C4%83e%C8%99-acesta-i-guvernul-dodon-f%C4%83cut-pe-o-%C3%AEn%C8%9Belegere-local%C4%83-/30273329.html
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lezajlott energiapolitikai folyamatoknak nincsen egyértelmű vesztese vagy győzte-
se, de a dolgok összjátéka folytán az Egyesült Államok politikai befolyása várhatóan 
kissé háttérbe szorul az EU-é és Oroszországé mellett. Az oligarchák szerepe is 
szembetűnő a kelet-európai energiapolitikai folyamatokban. A változások leginkább 
az Oroszországnak kiszolgáltatott és a Nyugathoz energiavezetékekkel kevésbé kö-
tődő Moldovának, valamint a Balkán államainak jelenthetnek problémát. Hazánk 
Európában elfoglalt energiapolitikai pozíciója erősödhet, mert összeköttetést biz-
tosítunk a Balkán felé, illetve kis tételben (a paksi atomerőmű révén) már részesei 
vagyunk egy most felfutó orosz–német–francia energiaügyi és politikai együttmű-
ködésnek.


