
2019. nyár 141

Oroszország nemzetközi befolyá-
sát a 21. században nem világgaz-
dasági jelentősége vagy katonai 

képességei biztosítják, hanem elsősorban 
kiemelkedő szénhidrogénbázisa. Ami a 
földgázszektorát illeti, az ország poten-
ciálja kínálati és keresleti szempontból 
ragadható meg.

A BP statisztikái szerint Oroszország-
ban 35.000 milliárd köbméter földgáz 
található, amely a világ földgázkészletének 

18,1 százalékát adja, ami azt is jelen-
ti, hogy itt található a világ legnagyobb 
fölgázkészlete. Ebből a termelés alá vont 
mennyiség 2017 végén több mint 635,6 mil-
liárd köbméter volt, ami a világterme-
lésnek több mint 17,3 százalékát adta. 
Ebből évi 215,4 milliárd köbméter került 
exportra vezetékes formában, ami a vo-
lumen tekintetében ugyancsak az első 
helyet jelenti világviszonylatban.1

Változó orosz Áramlatok I.
Gázvezetéktervek az EU keleti végein az orosz
gázkereslet biztosításának a szolgálatában (2006–2009)

Virág Attila

A tanulmánysorozat célja az orosz kezdeményezésű gázvezetéktervek, így elsősorban a Kék, 
a Déli és a Török Áramlat projektek vizsgálata az orosz gázkereslet biztosításának a tükré-
ben. A jelen elemzés középpontjában a 2006-tól 2018-ig tartó időszakban tetten érhető, az 
Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolat állt, azon belül is Kelet-Európa került górcső 
alá, amelyet kiegészített az Egyesült Államok öreg kontinenst érintő energetikai lépéseinek a 
felvázolása. Az elemzés alapján megállapíthatóvá vált, hogy az orosz kezdeményezésű gázve-
zetékprojektek bár első látásra szakpolitikai és üzleti célokat követnek, az elképzelések hátte-
rében valójában olyan keresletbiztonsági megfontolások is állnak, amelyek mögött lényeges 
geopolitikai törekvések mutathatók ki.

The purpose of the study series is to examine the Russian gas pipeline plans, primarily the 
Blue, the South and the Turkish Stream projects in the light of ensuring the Russian gas 
demand. The present analysis focused on the relationship between the European Union 
and Russia in the period from 2006 to 2018, with Eastern Europe under scrutiny, that was 
completed by an outline on the energy actions of the United States on the old continent. Based 
on the analysis, it could be concluded that although the Russian-led gas pipeline projects 
seemingly followed policy and business goals, they were actually driven by such demand-side 
security considerations that could be traced back to significant geopolitical endeavours.

* * * 
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Az orosz gáz piaca hagyományosan 
Európa: 2017-ben az exportált orosz ve-
zetékes földgáznak közel 88 százaléka az 
öreg kontinensen értékesült, ami a teljes 
európai gázfogyasztásnak (évi 531,7 mil-
liárd köbméter) több mint 35 százalékát 
biztosította.2 Országonkénti bontásban 
megállapítható, hogy az Európai Unió ke-
leti tagállamai kifejezetten nagy mérték-
ben függnek az orosz gáztól : Lettország, 
Szlovákia, Finnország és Észtország 
100 százalékban, Csehország, Bulgária 
és Litvánia 80 százalékban, Görögor-
szág, Ausztria és Magyarország pedig 60 
százalékban függ.3

Ezek az adatok egy olyan sajátos orosz 
gázstratégiához vezetnek, amelynek 
kiemelt taktikai elemeit jelentik a ke-
let-közép- és a dél-kelet-európai orosz 
kezdeményezésű gázvezetéktervek, az 
ún. Kék, később Déli, majd Török Áram-
lat projektek. A tanulmány célja kettős: 
egyfelől kronológiai sorrendben kívánja 
bemutatni azokat a szempontokat, ame-
lyek életre hívták ezeket a grandiózus 
beruházási terveket; másfelől igazolni 
kívánja, hogy az orosz elképzelések nagy 
mértékben eltérnek a klasszikus szakpo-
litikai (policy), illetve projektkivitelezési 
tervektől. A vizsgált orosz Áramlatok 
ugyanis bár első látásra szakpolitikai és 
üzleti célokat követtek és követnek, az 
elképzelések hátterében azonban olyan 
keresletbiztonsági megfontolások is áll-
tak és állnak, amelyek mögött feltételez-
hetően lényeges geopolitikai törekvések 
mutathatók ki.

Az elemzés homlokterében az EU-orosz 
reláció kelet-európai fókusszal kerül tár-
gyalásra, kiegészítve az USA szintén 

Kelet-Európát érintő energetikai lépése-
ivel 2006-tól napjainkig. A tanulmány 
az elemzés fókuszában álló Áramlatok 
vonatkozásában vizsgálja az elmúlt évek 
orosz keresletbiztonsági stratégiáját, így 
nem tárgyalja az olajárak 2014-es zuha-
násával kapcsolatos koncepciókat.4

Orosz energiabiztonság,
a kereslet biztosítása

Ahhoz, hogy szakszerűen foglalkoz-
hassunk a témával, elengedhetetlen az 
energiabiztonság fogalmának a tisztázá-
sa, amire, sajnos, nincsen egy egységes 
nemzetközi meghatározás.5 Az energia-
politikai szakirodalomnak elsősorban 
nyugati szakértői az energiabiztonság 
definíciós kísérleteinél egy adott gazda-
sági, politikai térség energiaellátásának 
biztonságából és biztosításából indulnak 
ki, azaz az ellátásbiztonságából (security 
of supply).

Eszerint az energiastratégia célja az 
energiaellátás folyamatosságának bizto-
sítása a különböző politikai és gazdasági 
eszközök igénybevételével. Ez a stratégia 
elsősorban az energiahordozókkal és a 
szénhidrogén-tartalékokkal nem vagy 
csak csekély mértékben rendelkező tér-
ségeket jellemzi. Az így importőr sze-
repkörben lévők energiastratégiáját pedig 
a hosszú távú behozatal kényszere hatá-
rozza meg. A nettó energiaimportőrök 
hajlamosak tehát az energiabiztonságot 
és az ellátásbiztonságot szinonimaként 
kezelni, annak ellenére, hogy az energia-
stratégiának csupán az egyik változata az 
ellátásorientált értelmezés.
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A szénhidrogén-lelőhelyek elhelyez-
kedésének földrajzi egyenetlensége az 
energiastratégiák sokszínűségével páro-
sul. Ezért azokban az országokban, ahol 
nagy mennyiségben található kőolaj és 
földgáz – így nagy valószínűség szerint 
exportőrországok –, a fenti stratégia nem 
bír magyarázóerővel. Ebben az esetben 
az energiabiztonság fókuszában a keres-
let biztosítása (security of demand) áll, 
valamint az ellátás biztosításából fakadó 
jövedelmek különböző politikai és/vagy 
gazdasági célokra való felhasználása.

Itt tehát nem az energiaellátás biz-
tonságának céljához rendelnek eszkö-
zöket, hanem az energiaellátás bizto-
sításából – energiaexportból - szárma-
zó jövedelmeket a különböző politikai 
és/vagy gazdasági célok szolgálatába 
állít(hat)ják. Ezek a célok általában nem 
az energiaiparhoz kapcsolódnak, hanem 
legtöbbször gazdasági vagy geopolitikai 
természetűek. Ez a koncepció jól meg-
világítja az orosz energiapolitika első-
számú célját a vezetékes gáz-üzletágban. 
Oroszországnak mint nettó energiaex-
portőr országnak a gázszektor esetében 
az elsődleges célja a kereslet biztosításá-
nak a megőrzése, illetve növelése.

Vlagyimir Putyin még Szentpétervár 
polgármester-helyetteseként kezdett el 
foglalkozni az állam és a stratégiai nyers-
anyagok kapcsolatával. Az orosz elnök 
energiapolitikai terveiről elsőként dokto-
ri disszertációjában olvashatunk, amelyet 
1999-ben védett meg a szentpétervári 
Gornij Institutban. „A régió ásvány- és 
nyersanyagkincseinek stratégiai kezelé-
se a kialakuló piaci viszonyok között” 

című munkában Putyin megfogalmazta, 
hogy növelni kell az orosz állam szere-
pét a nyersanyagforrások termelésében 
és értékesítésében, mivel ezzel Moszkva 
befolyásos szerephez juthat a világban.6

Putyin első két elnöki ciklusával je-
lentősen megváltozott az orosz energia-
politika. Megkezdődött az állami és a 
gazdasági szféra érdemi átalakítása, kü-
lönösen igaz volt ez a földgázágazatra. 
A Gazprom esetében az elsőszámú cél 
egy globális, vertikálisan integrált ener-
getikai társaság kialakítása volt, amely a 
teljes szektort uralni képes a termeléstől 
a végső fogyasztók eléréséig.7

Az elemzést a 2006-os orosz-ukrán 
konfliktus által kiváltott folyamatokkal 
kezdjük. A felek között kialakult gázvál-
ság8 ugyanis az európai kormányzatok 
bizalomvesztéséhez vezetett Moszkvá-
val szemben. Ennek hatására az Európai 
Bizottság (EB) ismét megfogalmazta a 
földgázbeszerzési források és útvonalak 
további diverzifikálásának szükségessé-
gét.9

Mindezek elsőszámú jeleként az EB 
újra az általa prioritást élvező gázhálóza-
ti tervek között szereplő Nabucco gázve-
zeték megvalósítását sürgette. A projekt 
legfontosabb politikai célja a forrás- és 
útvonal-diverzifikáció, vagyis hogy al-
ternatívát nyújtson Európának az orosz 
gázzal szemben, valamint hogy diverzi-
fikáltabbá tegye az Unió külső földgáz-
import-útvonalait.

A tervezett vezeték a kezdeti elképze-
lések szerint nagyjából 3300 kilométer 
hosszan húzódott volna Törökországtól 
Bulgárián, Románián és Magyarországon 
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át Ausztriáig. A vezeték maximális kapa-
citása évi 31 milliárd köbméter lett volna, 
ebből az ausztriai Baumgartenbe nagyjá-
ból 50-55 százaléka jutott volna, a többi a 
tranzitországokban került volna piacra.10

A Nabucco megvalósításáról való 
tárgyalás 2002 februárjában kezdődött 
el az osztrák OMV és a török BOTAS 
energetikai vállalat között. A felek 2002 
májusában együttműködési megállapo-
dást kötöttek. Ezt követően került sor a 
kibővített tárgyalásokra, amelyeken már 
a magyar Mol, a román Transgaz, majd a 
bolgár Bulgargaz képviselői is részt vet-
tek.11

A Vlagyimir Putyin vezette Oroszor-
szág ebben a helyzetben kívánta stabili-
zálni a hatalmi pozícióját a gázszektor te-
rületén Európában,12 amelynek egyszerre 
voltak politikai és gazdasági megfontolá-
sai egyaránt. Politikai megfontolásból tö-
rekedett az ún. közel-külföld13 és az Unió 
keleti tagállamaiban az energiapolitikai 
befolyásának a megőrzésére és/vagy nö-
velésére. Gazdasági szempontból pedig 
prioritást élvezett a lehető legmagasabb 
gázár és így exportbevétel elérése, ami-
nek szintén voltak politikai visszacsato-
lási lehetőségei. Mindehhez Moszkva14 a 
következő célkitűzések elérésére töreke-
dett a földgázszektor területén:
• A Kaszpi-térség gáztermelő országa-

inak akadályozása abban, hogy köz-
vetlenül, vagyis orosz ellenőrzés nél-
kül jussanak el az európai piacokra;

• Zavartalan és folyamatos gázkeres-
kedelem biztosítása Oroszország és 
az Európai Unió között elhelyezkedő 
tranzit-, „kapuőr” államokkal;15

• Az európai fogyasztók bizalmának 
visszaszerzése.16

Orosz stratégiai lépések
(2006-2009)

Az orosz célok egy három pilléren nyug-
vó stratégia követésén alapultak:
• A közel-külföldi források feletti 

monopol, földgáz-felvásárlói szerep 
megszerzése vagy megőrzése;

• A tranzit szállítási infrastruktúra 
feletti ellenőrzés megszerzése, meg-
őrzése vagy növelése politikai befo-
lyásszerzés vagy nyomásgyakorlás 
révén

• Az európai földgázfogyasztók biz-
tonságos ellátásának garantálása al-
ternatív orosz érdekeltségű földgáz-
projektek kezdeményezésével.17

A stratégiát végül egy összetett tak-
tikai lépéssorozattal kezdte el Oroszor-
szág megvalósítani, mégpedig a meglévő 
orosz szállítási útvonalak diverzifikálá-
sával vagy legalábbis annak a – nyomás-
gyakorlás céljából történő – kommuniká-
lásával.

Alternatív forrásországok blokkolása
a Kaszpi-térségben

A Kaszpi-tenger térségében egymással 
versengő érdekek heves küzdelme az 
új „nagy játszma” néven vált ismert-
té.18 A Szovjetunió felbomlását és a bi-
poláris világrend megszűnését követően 
politikai részről az Egyesült Államok, az 
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Európai Unió és Kína, míg üzleti szem-
pontból a világ meghatározó energetikai 
vállalatai19 igyekeztek pozíciót szerezni a 
térségben, elérve annak piacait és szén-
hidrogén-készleteit.

Míg az amerikai politika elsőszámú 
célja az volt, hogy leválassza az orosz ér-
dekszféráról a Szovjetunió egykori tag-
államait,20 és elszigetelje a geopolitikai 
fekvése és szénhidrogénkészletei miatt 
az egyre inkább felértékelődő régióban 
Iránt, addig az EU és Kína elsősorban 
energiaigénye és az energiaforrások di-
verzifikációja szempontjából számolt a 
régióval. Éppen ezért a 2006-os orosz-
ukrán gázválság után a kelet-közép-eu-
rópai államok gázellátás-biztonsági di-
lemmái és az Egyesült Államok geopoli-
tikai érdekei a Nabucco projekt ügyében 
kerültek közös nevezőre a Kaszpi-régió 
esetében.21

Mindezek nyomán Oroszország töre-
kedett a Kaszpi-térség országainak, így 
Azerbajdzsán, Kazahsztán, Türkme-
nisztán és Üzbegisztán tartalékainak és 
szállítási útvonalainak az ellenőrzésé-
re. Tette ezt úgy, hogy a Gazprom ré-
vén igyekezett velük földgázbeszerzési 
vagy -elővételi megállapodásokat kötni. 
Emellett Moszkva szerette volna a szov-
jet korszakban kiépült földgázszállító 
infrastruktúra révén a közép-ázsiai or-
szágok földgázexportja feletti ellenőrzést 
megtartani, illetve a hálózatot úgy bő-
víteni, hogy a szállítások szempontjából 
Oroszország továbbra is megkerülhetet-
len maradjon a közép-ázsiai, elsősorban 
közel-külföldi forrásországok számára.

Oroszország a Gazpromon keresztül 
a 2000-es években végig fenntartotta a 
Kaszpi-térségben található gázra való 
igényét, ezzel is jelezve, hogy a már 
meglévő vagy új, saját kezdeményezésű 
alternatív vezetékprojektek révén képes 
lehet a gázt Európában értékesíteni és az 
alternatív gázforrások európai piacain 
való megjelenését megelőzni vagy akár 
blokkolni.22 Így kapcsolódik össze az 
alternatív forrásországok blokkolása az 
orosz ihletésű Kék Áramlat II,23 majd ké-
sőbb a Déli Áramlat projektekkel.

Utóbbi elképzelés szerint a 3300 ki-
lométeres vezeték a Fekete-tenger alatt 
szállította volna a földgázt Délkelet-Eu-
rópába.24 A cső pontos útvonala sokáig 
ismeretlen volt. A vezeték a kezdeti ter-
vek szerint Oroszország krasznodari te-
rületéről, Novorosszijszk kikötőjétől in-
dult volna, és a Fekete-tengeren keresztül 
érte volna el közvetlenül az Európai Unió 
piacait. 2007 nyarán az egyik lehetséges 
északi ága Románián/Bulgárián és Ma-
gyarországon át érte volna el az ausztriai 
Baumgartent, a déli ága pedig Bulgárián 
és Görögországon keresztül Olaszorszá-
got.

A Gazprom projekt egyik fő célja az 
volt, hogy az Oroszország felől érkező 
gázforrásokkal leszűkítse többek között a 
Nabucco betáplálási pontjaként szolgálni 
képes államok körét. Ezt látszik igazol-
ni, hogy a Déli Áramlat vezeték kapaci-
tása a kezdeti tervek szerint megegyezett 
volna a Nabuccóéval, vagyis nagyjából 
évi 30 milliárd köbméter gáz szállítását 
tette volna lehetővé 2020-ra. A projektet 
2007 nyarán három éven belül kívánták 



146 Külügyi Szemle

Virág Attila

megvalósítani. A vezetékrendszer átadá-
sát ekkor 2013-ra tették. Az akkori becs-
lések szerint a Déli Áramlat akár kétszer 
olyan drága is lehet, mint a Nabucco ve-
zeték: az előbbit akkoriban mintegy 10-
15 milliárd dollárra, az utóbbit pedig 
6-8 milliárd dollárra becsülték a függet-
len szakértők és a beruházók.25

A Kaszpi-térség földgázforrások te-
kintetében meghatározó állama Türk-
menisztán, melynek földgáz-potenci-
álja Oroszország után a legjelentősebb 
a posztszovjet térségben, ugyanakkor 
Asgabatnak a 2000-es évek közepén még 
komoly infrastrukturális korlátokkal 
kellett szembenéznie. A Kaszpi-tenger 
keleti partján található ország ugyanis 
nyugati irányba sokáig kizárólag a szov-
jet érából fennmaradt közép-ázsiai ve-
zetéken keresztül volt képes exportálni, 
mégpedig egyedül Oroszországon át.26

Még 2003 áprilisában Vlagyimir Pu-
tyin orosz és Szaparmurat Nyijazov türk-
mén elnök megkötötték azt a 2004-től 
2028-ig érvényes gázszerződést, amely 
Türkmenisztán Oroszország felé törté-
nő exportjának növelését és lekötését 
alapozta meg. A megállapodás révén a 
Gazprom a türkmén forrásokból sokáig 
jelentős hasznot húzott, hiszen az euró-
pai piaci áraknál lényegesen alacsonyabb 
áron szerezte be a közép-ázsiai gázt, 
majd újraexportálta azt.27 Az egyezség 
ugyanakkor szükségessé tette a terme-
lő- és szállítókapacitások növelését és a 
meglévő infrastruktúra felújítását is. 

A felek közötti együttműködést azonban 
nehezítette, hogy Türkmenisztán a meglévő 
„északi”, orosz kapcsolata mellett nyugati 

és keleti irányba is szerette volna diver-
zifikálni az exportját. Előbbi, vagyis egy 
Oroszországot megkerülő export megva-
lósítása jóval nehezebb vállalkozásnak 
látszott. Türkmenisztán ugyanis száraz-
földi útvonalon csak Iránon keresztül 
tudta volna alternatív úton eljuttatni a gá-
zát az európai piacokra, ezt a lehetőséget 
azonban elsősorban az Egyesült Államok 
ellenezte. Így viszont nem maradt más 
lehetőség, minthogy a tervezett nyugati 
irányú alternatív vezeték a Kaszpi-tenger 
alatt haladjon át a transzkaszpi vezeték-
terv révén. Bár az elképzelés az 1990-es 
évek óta többször felvetődött, ennek a 
lehetőségnek a megvalósítását azonban 
a térség országaival folytatott, politikai 
természetű viták azóta is blokkolják.28

Türkmenisztán mellett számottevő 
földgázkészletekkel a Kaszpi-tenger 
keleti oldalán még Kazahsztán és Üzbe-
gisztán rendelkezik. A termelés alá von-
ható mezők azonban nem tartalmaztak a 
2000-es évek derekán a türkménhez ha-
sonló nagyságú exportálható forrásokat. 
Ennek oka nem a készletek nagyságában, 
hanem elsősorban a belső fogyasztás 
sajátosságaiban keresendő,29 a felszínre 
hozott földgáz elsősorban a régióban és 
kisebb részt Ukrajnában talál gazdára.

2007 májusában az orosz diplomácia 
offenzívába kezdett az iráni és közép-
ázsiai földgázforrásoknak az alternatív 
vezetékektől, különösen a Nabuccótól 
való eltérítésére. A találkozók eredmé-
nyeként megszületett memorandum 
értelmében fel kívánták újítani a Türk-
menisztánt Oroszországgal összekötő 
Kaszpi-tenger melletti gázvezetéket 
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(Közép-Ázsia-Központ III). Ezzel pe-
dig párhuzamosan felépítettek volna egy 
másik 510 kilométeres hálózatot is, mely 
2012-re évente minimum 12 milliárd 
köbméterrel növelte volna a meglévő inf-
rastruktúra kapacitását. Ezzel úgy tűnt, 
hogy Moszkvának sikerült meggyőznie 
partnereit abban, hogy gázkivitelük több-
sége továbbra is Oroszországon át jusson 
el az európai piacokra, ami komoly ellen-
lépésnek számított a Transzkaszpi gáz-
vezeték megvalósítása, és így a Nabucco 
projekt szempontjából.

Nem sokkal a memorandum aláírását 
követően a kazah politikai vezetés már 
kevesebb perspektívát látott az Oroszor-
szágot megkerülő nyugati piacokat célzó 
vezetékekben.30 A tárgyalások ugyanak-
kor Türkmenisztánnal a szállítandó gáz 
árának vonatkozásában csak az év végére 
zárultak le, és azzal, hogy Moszkva be-
leegyezett az Asgabattól átvett földgáz 
árának a megemelésébe.31 Így elhárult az 
akadály az elől, hogy 2007 decemberé-
ben Oroszország, Kazahsztán és Türk-
menisztán véglegesítse a megállapodást 
a Kaszpi-tengeri vezetékfejlesztésekről.

A világ második legnagyobb földgáz-
tartalékával rendelkező, Kaszpi-tenger 
mentén elterülő Irán az orosz földgáz-
törekvésektől függetlenül nem jöhetett 
számításba alternatívaként Európa szá-
mára a gázforrás-diverzifikáció tekin-
tetében. Teherán számára mind a nem-
zetközi szinten tapasztalható biztonság-
politikai bizonytalanság és kockázat, 
az iráni atomprogram, mind Mahmud 
Ahmedinedzsád elnöksége (2005-2013) 
gyakorlatilag blokkolta a perzsa állam 

földgázszállító vezetékhálózatának bő-
vítését, valamint az exportmennyiségé-
nek növekedését. Mivel ugyanis Teherán 
vonakodott a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség (International Atomic Energy 
Agency, IAEA) határozatait teljesíteni, il-
letve atomprogramját leállítani, ezért az 
Amerikai Egyesült Államok ellenzett és 
szankcionált mindennemű külföldi be-
fektetést az iráni energiaszektorba.

Mindezek ellenére történtek Oroszor-
szág számára kedvezőtlen lépések Te-
herán részéről. 2007 júliusában a török 
és az iráni kormány földgázszállítási 
együttműködésről írt alá szándéknyilat-
kozatot. Mindez a Nabucco projekt meg-
valósulása szempontjából is kiemelkedő 
fontosságúnak látszott. A megállapodás 
értelmében ugyanis évi 30-31 milliárd 
köbméter földgázt terveztek szállítani 
Iránból Törökországba. Az együttműkö-
dés sikere esetén úgy tűnt, hogy meglehet 
a Nabucco vezeték megvalósítását garan-
táló gázmennyiség.

A török-iráni megállapodás Türk-
menisztánra vonatkozóan is tartalma-
zott passzusokat.32 Eszerint Asgabat a 
Transzkaszpi gázvezeték megépülése 
nélkül is tudna gázt juttatni Törökország-
ba, mégpedig Iránon keresztül. Ekképpen 
viszont a Türkmenisztánt Iránnal össze-
kötő, évi 11 milliárd köbméter kapacitású 
vezeték nem működött teljes kihasznált-
sággal, mindössze évi 4 milliárd köbmé-
ter gáz áramlott rajta. Mindez a Nabucco 
szempontjából is kedvező fejleménynek 
számított, mivel úgy tűnt, hogy nem csu-
pán iráni, hanem türkmén források is el-
érhetőek a tervezett projekt révén.
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Az orosz diplomácia minden bizonnyal 
kockázatot látott a török-iráni közeledés-
ben, mert 2007 októberében a Kaszpi-
tenger menti államok második csúcsta-
lálkozóján olyan közös nyilatkozatot fo-
gadtak el a Kaszpi-tenger jogi státuszára 
vonatkozóan, amely Oroszország érdeke-
inek is megfelelt.33 A part menti orszá-
gok által aláírt politikai nyilatkozat ér-
telmében a felek leszögezték, hogy csak 
akkor kezdhető el bármilyen tenger alat-
ti beruházás, ha azt mind az öt ország jó-
váhagyja. Ezzel ugyan a konfliktus nem 
oldódott meg, az orosz vezetés azonban 
nyilvánvaló jelét adta annak, hogy blok-
kolni kívánja az EU és az Egyesült Ál-
lamok által is támogatott termelésre és 
szállításra vonatkozó beruházásokat, így 
elsősorban a Transzkaszpi gázvezeték 
megépítését.34 A találkozót követően An-
kara és Teherán együttműködése végül 
nem bontakozott ki a gyakorlatban. Irán 
inkább keleti irányban törekedett föld-
gázexportra.35

A korábban említettekhez képest a 
Kaszpi-tenger nyugati partján fekvő 
Azerbajdzsán lehetséges földgázszállí-
tásai forrás- és útvonal-diverzifikációs 
szempontból lényegesen realisztiku-
sabb lehetőségnek bizonyultak Euró-
pa számára. 2006 őszén kezdődött meg 
ugyanis a Bakutól száz kilométerre lévő 
Sah Deniz mezőn a kitermelés, amely-
nek révén Azerbajdzsán önellátóvá vált 
földgázból. A lehetséges azeri források 
élénken foglalkoztatták az EU vezető-
it is, így a kaukázusi ország potenciális 
forrásországként lépett elő a Nabucco 
szempontjából.36

A kapuőrök blokkolása

Putyin elnöksége alatt számos nyugatba-
rát fordulatot előidézni kívánó ún. színes 
forradalomra került sor a posztszovjet 
térségben. Gondoljunk csak a 2003. no-
vemberi grúziai rózsás forradalomra, a 
2004. novemberi ukrajnai narancsos for-
radalomra, a 2005. márciusi kirgiz tuli-
pános forradalomra.37 Mindezek mögött 
az orosz fél rendre amerikai beavatkozást 
sejtett.

Oroszország és az Európai Unió között 
több meglévő és opcionális tranzitfolyosó 
létezik, így a gázszállítás szempontjából 
több potenciális „kapuőrrel” is számolni 
kellett a vizsgált időszakban a posztszov-
jet régióban. Ezek közül is kiemelt jelen-
tőségűnek számított Ukrajna kezelése 
az orosz politikai vezetés és a Gazprom 
számára.

A 2000-es évek közepén az orosz szál-
lítások legnagyobb része Ukrajnán ke-
resztül haladt nyugat felé. Ezzel az uk-
rajnai gázszállító rendszer a világ egyik 
legmeghatározóbb tranzithálózatának 
számított. Ukrajna jelentőségét mutat-
ta, hogy Oroszország után a világ legna-
gyobb gáztároló-rendszerével rendelke-
zett, amely döntően az ország nyugati 
területén található. 

Ukrajna leginkább a fent jelzett naran-
csos forradalmat követően vált gazdasági 
és politikai szempontból is problémássá 
Oroszország számára. Ennek alapját a 
Viktor Juscsenko elnök (2005-2010) ne-
vével fémjelzett ukrán külpolitika erőtel-
jes NATO- és EU-orientációja adta.
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Oroszország ugyanakkor összeegyez-
tethetetlennek tartotta, hogy Ukrajna a 
FÁK utódállamaként úgy részesüljön a 
szomszédainál olcsóbban az Oroszor-
szág felől érkező földgázból, hogy Kijev 
egyre erőteljesebben fogalmazza meg az 
orosz érdekszféráról való leválási szán-
dékát. Moszkva azt sem tolerálta, hogy 
partnere rendre és határozottan utasítot-
ta vissza az ukrán energiainfrastruktú-
rákhoz való orosz hozzáférést.

A probléma kezelésére kezdetben meg-
felelő eszköznek bizonyult a posztszov-
jet térségbe exportált földgáz árának a 
nyugat-európai szinthez való igazítása.38 
A Gazprom a gázárak lassított ütemű nö-
veléséért cserébe tulajdonosi jogokat várt 
bizonyos energetikai létesítményekben, 
így elsősorban a szállítóvezetékekben. 

Bár Moszkva számos közel-külföldi 
szomszédjával szemben élt korábban is 
az energiaárak növelésével,39 az ukrá-
nokkal folytatott 2005-2006-os vita a 
korábbi konfliktusoknál súlyosabbnak 
bizonyult. Ekképpen Oroszországnak a 
gázárpolitikán kívül más eszközökkel is 
élnie kellett.

2006. január 1-jén délelőtt 10 órakor a 
Gazprom az Ukrajnának járó gáz meny-
nyiségével – napi 120 millió köbméter-
rel – csökkentette a Testvériség vezeté-
ken át szállított földgázt. Kijev erre rea-
gálva megcsapolta a területükön áthaladó 
vezetéket. Ennek eredményeként az Uk-
rajnán túli államok többségébe – kisebb-
nagyobb mértékben az orosz energetikai 
céggel kötött szerződésekben foglaltak-
nál – kevesebb gáz érkezett. Így Ausztria 
harmadával, Magyarország és Szlovákia 

40, Lengyelország pedig 14 százalékkal 
kapott kevesebb gázt.40

Tudva, hogy a gázszámlák zavartalan 
kifizetése és a vezetékek karbantartása 
rendkívül megterhelő a Naftogaz és így 
az ukrán állam számára is, az orosz kor-
mányzat még a 2009. januári gázválság 
előtt kidolgozott egy alternatív programot 
az ukrán tranzitproblémák megoldására. 
Ennek alapját egy nemzetközi – orosz és 
uniós részvétellel létrehozandó – kon-
zorcium jelentette volna, amely korsze-
rűsítette és üzemeltette volna az ukrán 
infrastruktúrát. Az ötletet Németország 
és Olaszország is támogatta. A projektről 
2009. február 6-án Dimitrij Medvegyev 
orosz elnök José Manuel Barroso európai 
bizottsági elnökkel is tárgyalt Moszkvá-
ban.41

Tény azonban, hogy Moszkva és Kijev 
viszonyának rendezése a 2000-es évek 
közepén nem tűnt egyszerűnek, azért 
sem, mert az orosz- és a nyugatbarát uk-
rán erők ekkor közel azonos súlyt kép-
viseltek hazájukban. Mindez rendkívül 
bizonytalanná tette Ukrajna belpolitikai 
erőviszonyait és külpolitikai kapcsolata-
it.42

Az ukrán gázvezeték-infrastruktúra az 
állami tulajdonú Naftogaz birtokában volt. 
Ezen a helyzeten pedig Ukrajna – amely 
szuverenitási kérdésként kezelte a gáz-
vezeték-rendszere feletti befolyásának a 
megőrzését – nem kívánt változtatni. Az 
orosz és uniós részvétellel létrehozandó 
konzorcium elképzelése helyett az uk-
ránok azonban a vezetékinfrastruktú-
ra-fejlesztés nyugati támogatása mellett 
lobbiztak.
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Így vált kiemelt fegyelmező eszközzé 
a kapuőr államokat elkerülő alternatív 
vezetékprojektek kivitelezése (Észa-
ki Áramlat),43 illetve kommunikálása 
(a kezdetben Kék, majd Déli Áramlat 
földgázvezeték-projektek formájában). 
Az orosz stratégia központi eleme 
Ukrajna esetében a Déli Áramlat pro-
jekt volt, amelynek megvalósításával 
Moszkva elképzelései szerint a min-
denkori ukrán vezetést az ország elke-
rülésével lehetett volna zsarolni.

Az európai gáztranzit tekintetében 
a legtöbb gondot Oroszország számá-
ra 2006 és 2009 között Ukrajna mel-
lett Belarusz jelentette. A Gazprom 
szeretett volna az ukrán kapcsolathoz 
hasonlóan tulajdonrészhez jutni a fe-
hérorosz földgázszállító vállalatban, a 
Beltransgazban. A vállalat felelt ugyanis 
a Belaruszon keresztül haladó 49,5 milli-
árd köbméteres tranzitkapacitás egyhar-
madáért.44 A nyomásgyakorlás eszköze-
ként a Gazprom háromszorosára kívánta 
emelni 2007 januárjától a Fehérorosz-
országba szállított földgáz árát, és nem 
mellékesen megkezdődött a Fehérorosz-
országot is elkerülő Északi Áramlat ve-
zeték megvalósítása.

Végül az oroszok célt értek: 2006 szil-
veszterének éjjelén a megkötött szerző-
dés értelmében elvált egymástól az ellá-
tási- és a tranzitszerződés. Ami azonban 
ennél is fontosabb volt orosz szempont-
ból, hogy a Gazprom megállapodott a 
Beltransgaz 50 százalékos tulajdonrészé-
nek 2,5 milliárd dolláros áron való meg-
vásárlásáról.

A megállapodás ellenére azonban 2007. 
január 8-án más tranzittal kapcsolatos 
nézeteltérések miatt a Gazprom elzárta 
a Barátság kőolajvezetéket. Majd miután 
a fehérorosz kormány eltörölte a kivetett 
vámot és az orosz gazdasági miniszter-
helyettes feltételeként visszaadta a ve-
zetékből lecsapolt 80 ezer tonna olajat, 
újraindult a Barátság vezetéken a tranzit. 
Január 11-én reggelre már Magyarorszá-
gon is helyreállt a szállítás. Az egyezség 
értelmében azonban Fehéroroszországra 
is kiterjedt a kőolaj-kiviteli vám - meg-
akadályozva ezzel az olcsón kapott orosz 
tüzelőanyag további exportját.

Az esemény újabb jelentős presztízs-
veszteséggel járt a Gazprom számára. Az 
orosz-fehérorosz olajválság következté-
ben fejeződött ki talán a legerőteljeseb-
ben az energiaszektor területén a „nyu-
gati” világ nemtetszése Oroszországgal 
szemben. Ennek keretében megtörtént a 
2006-os Zöld Könyv45 első felülvizsgá-
lata. A dokumentum a német elnökség 
programjához igazodva az éghajlatvál-
tozás és az energiapolitika szoros össze-
függéseiből indult ki:46

• A földgáz belső piacán a verseny 
ösztönzése érdekében szét kívánták 
választani az ellátási, a termelési és 
a rendszerüzemeltetési tevékeny-
ségeket. Ezt az ún. „unbundling” 
szabályozást a fogyasztói árak csök-
kentése, valamint a nemzeti energia-
rendszer-irányítók függetlensége és 
tevékenységeik harmonizálása miatt 
látták szükségesnek.

• Az ellátásbiztonság esetében a ko-
rábbi célokat foglalták össze, vagyis 
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javasolták a források és az útvonalak 
diverzifikációját, a hatékony válság-
kezelő mechanizmusok kialakítását, 
valamint a gáztároló létesítmények 
elérhetőségének és költségeinek ala-
pos felmérését.

• A külkapcsolatok tekintetében meg 
kívánták újítani a 2007-ben lejárt 
EU-orosz partnerségi és együtt-
működési megállapodást. Emellett 
szorosabb kapcsolatokra törekedtek 
a szénhidrogénekben gazdag közép-
ázsiai, kaszpi- és fekete-tengeri régi-
ókkal.

Az orosz kritikák ellenére a Nabucco 
ügyében érdemi előrelépések nem tör-
téntek. Az Európai Unióban elsősorban 
a belsőpiaci szabályozás fejlesztése ré-
vén igyekeztek gátat szabni a Gazprom 
gazdasági terjeszkedésének és ezáltal 
Oroszország politikai térhódításának. 
A tervezett és végső formájában 2009 
júliusában elfogadott ún. harmadik 
energiacsomag tartalmát már annak 
előkészítése alatt is komolyan sérelmez-
ték Moszkvában. Az oroszok szerint a 
szabályozás ahhoz vezethet, hogy a pia-
cokon megjelenő egyre nagyobb számú 
szereplő végül növelni fogja a gáz árát.47 
Moszkva tisztázni szerette volna, hogy 
az EU-ban miképpen védik a beruházók 
jogait a tervezett orosz ihletésű vezeté-
kek építésénél. A fenntartások és a kri-
tikák háttérben elsősorban az állt, hogy 
a Gazprom tartott az európai érdekeltsé-
geinek az elvesztésétől.48

Az EU bizalmának visszaszerzése

Moszkva stratégiailag külön keze-
li az Európai Unió nyugati és keleti (az 
EU-hoz 2004 után csatlakozó) tagálla-
mait. Az EU-hoz 2004-ben csatlako-
zott tagállamok egyszerre számítanak 
tranzitországoknak és megbízható pia-
coknak. Ezért az orosz vezetés az alter-
natív gázvezeték-projektek révén igyeke-
zett vagy elkerülni a térséget (lásd Észa-
ki Áramlat) vagy – amennyiben az orosz 
célokat hátrányosan érintő projektekben 
(pl. Nabucco) vennének részt – törekedett 
(akár megosztásuk révén is) érdekeltté 
tenni őket az alternatív orosz kezdemé-
nyezésű gázvezeték-beruházásokban 
(Kék Áramlat II/Déli Áramlat).

A Déli Áramlat körüli események 
2008 első negyedévében gyorsultak fel 
az EU keleti felén. Ekkor a második 
elnöki mandátumának végén járó Vla-
gyimir Putyin számos, a projekt jövője 
szempontjából előremutató tárgyalást bo-
nyolított le Ausztriával, Bulgáriával, Gö-
rögországgal, Magyarországgal és Szer-
biával. Közülük több állam közvetlenül 
is érdekelt volt a rivális Nabucco vezeték 
megvalósításában. Az egyeztetések so-
rán a Déli Áramlat potenciális érintettjei 
rendre egymás ellenében is kénytelenek 
voltak taktikázni.49

A Gazprom célja az volt, hogy bevonja 
a nagy nyugat-európai energiavállalato-
kat a szállítórendszereknek a kiépítésébe. 
Ennek révén Moszkva gazdasági szem-
pontból komoly tőkebevonásra, politikai 
hozadékként pedig a projektek nyugat-
európai elismerésére számíthatott.



152 Külügyi Szemle

Virág Attila

Ennek keretében a vizsgált időszak-
ban elkezdődött az Északi Áramlat gáz-
vezeték kivitelezése. Az orosz stratégiai 
törekvések szempontjából a több mint 
1220 kilométer hosszú hálózat nagy elő-
nye a déli gázvezeték-tervekkel szemben 
az, hogy Oroszországot közvetlenül kap-
csolja össze Németországgal a Balti-ten-
ger alatt lefektetésre kerülő vezetéken ke-
resztül. Így tehát az oroszországi Viborg 
és a németországi Greifswald között 
egyetlen tranzit állam sem akadályozhat-
ja az évi 55 milliárd köbméternyi kapa-
citással bíró hálózat működését. Ráadá-
sul, ez az útvonal úgy tűnt, hogy hosszú 
távon – kiegészülve olyan más alternatív 
vezetékprojektekkel, mint a Déli Áram-
lat – lehetőséget kínálhat akár az ukrán 
tranzitútvonal kiiktatására is.

A vezetéket fejlesztő, majd üzemeltető 
North Stream AG 51 százalékos tulajdo-
nosa a Gazprom, mellette azonban jelen-
tős nyugat-európai energetikai vállalatok 
is résztvevők, így a német Wintershall 
és a PEG Infrastruktur AG (ma: Uniper) 
(15,5-15,5 százalékkal), valamint a hol-
land Gasunie és a francia Engie (9-9 szá-
zalékkal).

A Déli Áramlat gázvezeték tervébe – az 
Északi Áramlathoz hasonlóan – szintén 
jelentős vállalatokat kívánt bevonni a 
Gazprom. Ebben partnerként számított 
az olasz ENI vállalatra, amellyel fele-fele 
arányban tulajdonolták a konzorciumot, 
amely a projekt megvalósíthatósági ta-
nulmányáért felelt. A két vállalat 2008 
januárjában közös vállalatot is alapított 
svájci bejegyzéssel South Stream AG né-
ven.

Az orosz tárgyalásokat látva az Egye-
sült Államok növelte energiadiplomáciai 
aktivitását a kelet-közép-európai térség-
ben. Washingtonban ekkor úgy gondol-
ták, hogy a Gazprom célja valójában az, 
hogy megakadályozza a Nabucco meg-
épülését, ezért úgy látták, hogy a Déli 
Áramlat helyett annak alternatíváját kell 
mindenáron megvalósítaniuk.50 Az ame-
rikai törekvéseket megerősítette a 2008 
nyarán lezajlott orosz-grúz háború is.

Ugyanezen törekvéseket azonban nehe-
zítette, hogy az Európai Bizottság és az 
Európai Tanács nem a Moszkvával való 
konfliktusok további mélyítésében volt 
érdekelt, hanem sokkal inkább az EU-
orosz partnerségi megállapodásról szóló 
tárgyalásoknak a megkezdésében. Emel-
lett az EU intézményei figyelembe vették 
azt a tényt is, hogy a Déli Áramlat pro-
jektben számos EU-tagállam és meghatá-
rozó nyugat-európai energetikai vállalat 
kívánt részt venni. Mindezek alapján az 
Európai Bizottság, politikai korrektségét 
hangsúlyozva, a felszínen az alternatív 
vezetékprojekteket azonosan kezelte, 
vagyis hivatalosan nem tekintette a Déli 
Áramlatot a Nabucco földgázvezeték 
versenytársának.51

Az Európai Unió intézményeiből érke-
ző nyilatkozatok alapvetően összhang-
ban álltak a Nabucco konzorciumi (Na-
bucco Gas Pipeline GmbH) vezetőjének, 
Reinhard Mitscheknek a véleményével 
is, aki a nyilvánosság előtt nem határo-
lódott el az orosz törekvésektől. Tény 
azonban, hogy az EB pártatlan maga-
tartása más olvasatban 2008 őszéig azt 
is jelentette, hogy az Unió vezetése nem 
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segítette a Nabucco megvalósulását, mi-
vel a politikai kommunikáción túl sem 
szakmai, sem politikai szinten nem ke-
resték a kapcsolatot a Nabucco partner-
országaival.

Összességében az Egyesült Államok 
nem volt képes a kommunikációs tá-
madáson túl komolyabb ösztönzést adni 
a Nabucco projekt előmozdítására. Maga 
Matthew Bryza, az amerikai külügy-
minisztérium Közép-Ázsiával foglal-
kozó helyettes államtitkára is közvetve 
elismerte egyik interjújában, hogy az 
Egyesült Államok mozgástere korlátozott 
a kérdésben: azon túl, hogy „nyilvánosan 
üdvözlik” a „Nabucco versus Déli Áram-
lat” vita körüli, számukra pozitív fejle-
ményeket, csak annyit tehetnek, hogy 
dolgoznak a berlini, a párizsi, a római, a 
londoni kormányokkal, és segítenek az 
EU közös energiapolitikájának a megte-
remtésében.52 Washington akkor lendít-
hetett volna igazán érdemben a Nabucco 
projekten, ha leült volna tárgyalni Irán-
nal. Erre azonban ekkor még nem került 
sor.

Tény azonban, hogy az Európai Unió 
– pragmatikus nyilatkozatai mellett – a 
belsőpiaci szabályozás fejlesztése ré-
vén láthatóan igyekezett gátat szabni a 
Gazprom gazdasági terjeszkedésének és 
ezáltal Oroszország politikai térhódításá-
nak. José Manuel Barroso 2007 folyamán 
több ízben is kijelentette, hogy az európai 
energiapiacot nem uralhatja néhány, az 
uniós szabályoknak eleget nem tevő, az 
Európai Unión kívüli csoport.

2007. szeptember 19-én az Európai 
Bizottság elfogadott egy jogalkotási 
javaslatcsomagot. Ebben a gázüzletágra 

vonatkozóan a földgáz belsőpiaci szabá-
lyozásának módosítását, az Energiasza-
bályozói Együttműködési Ügynökség 
létrehozásáról szóló rendelet elfogadását, 
valamint a földgázszállító-hálózatokhoz 
való hozzáférés feltételeiről szóló 2005-
ös rendelet változtatását javasolta.53

Az EB javaslatainak a célja: 1. az ellá-
tási és a termelési tevékenységek valódi 
szétválasztása a rendszerüzemeltetési te-
vékenységtől (tulajdonosi szétválasztás, 
Independent Transmission System Ope-
rator, ITSO); 2. a nemzeti energiaszabá-
lyozó hatóságok hatáskörének további 
összehangolása, valamint függetlensé-
gük megőrzése; 3. a nemzeti szabályo-
zó hatóságok együttműködését szolgáló 
független mechanizmus kialakítása; 
4. a hálózatok és a rendszerek üzemelte-
tésének összehangolása; 5. az energiapia-
cok működésének fokozottabb átlátható-
sága.54

Konklúzió

Oroszország nemzetközi befolyását a 21. 
században elsősorban kiemelkedő szén-
hidrogén-bázisa adja. A földgáz esetében 
Oroszország hagyományos piaca Európa, 
és mint nettó energiaexportőr országnak 
a gázszektor esetében, az egyik elsődle-
ges célja a kereslet biztosításának a nö-
velése, de legalábbis megőrzése az öreg 
kontinensen.

A tanulmánysorozat jelen, első része 
a két orosz-ukrán gázválság közötti idő-
szakot (2006 és 2009) ölelte fel. A 2006. 
januári konfliktus, amely az európai el-
látásbiztonságot veszélyeztette, egyben 
kiváltotta az európai kormányzatok 
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bizalomvesztését is, amelynek követ-
keztében minden korábbinál erőtelje-
sebben fogalmazódott meg Moszkvával 
szemben a földgázbeszerzési források 
és útvonalak további diverzifikálásának 
a szükségessége. Évtizedek óta ugyanis 
példátlan módon - a posztszovjet térsé-
gen túl - politikai döntéseknek köszön-
hetően szakadtak meg az Európába szánt 
földgázszállítások.

Az események hatására a kelet-közép-
európai államok gázellátás-biztonsági di-
lemmái és az Egyesült Államok geopoli-
tikai érdekei a Nabucco projekt ügyében 
kerültek közös nevezőre a Kaszpi-régió 
mint lehetséges fölgázforrás-régió eseté-
ben. Ennek nyomán Oroszország töreke-
dett a Kaszpi-térség országaiban lévő tar-
talékok és szállítási útvonalak ellenőr-
zésére. 2007-ben az orosz diplomácia of-
fenzívába kezdett az iráni és közép-ázsiai 
földgázforrások alternatív vezetékektől, 
különösen a Nabuccótól való eltérítésére. 

Így kapcsolódott össze az alternatív 
forrásországok blokkolása az orosz kezde-
ményezésű Kék Áramlat II, majd később 
a Déli Áramlat projektekkel. A Gazprom 
projekt egyik fő célja – az alternatív 
forrásországok blokkolása tekintetében – 
az volt, hogy az Oroszország felől érkező 
gázforrásokkal leszűkítse többek között 
a Nabucco betáplálási pontjaként szolgál-
ni képes államok körét.

A vizsgált időszakban Türkmenisz-
tánban élénkültek fel a leginkább a 
tárgyalások, hiszen Asgabat ekkor már 
nem csak keleti, hanem nyugati export-
piaci diverzifikációra is törekedett orosz 
viszonylatban az alternatív útvonalak 

révén. Oroszország a Gazpromon ke-
resztül igyekezett állandóan lebegtetni 
a Kaszpi-térségben fellelhető gázra való 
jövőbeli igényét, ezzel is jelezve, hogy a 
már meglévő vagy új, saját kezdeménye-
zésű alternatív vezetékprojektek révén 
képes lehet a gázt Európában is értékesí-
teni, sőt annak az alternatív gázforrások 
európai piacain való megjelenését meg-
előzni vagy akár blokkolni.

A vizsgált időszakban egy török-iráni 
földgázszállítási együttműködésre vo-
natkozó szándéknyilatkozat veszélyeztet-
te az orosz pozíciókat, amire Oroszország 
politikai vezetésének és a Gazpromnak 
sem volt közvetlen ráhatása. Bár úgy tűn-
hetett, hogy Irán révén végül meglehet a 
Nabucco vezeték megvalósítását garan-
táló gázmennyiség, Ankara és Teherán 
együttműködése azonban nem bontako-
zott ki végül a gyakorlatban. Az iráni 
atomprogram és Ahmedinedzsád elnök-
sége miatt Teherán inkább keleti irány-
ban törekedett a földgázexportra.

A vizsgált időszakban a Kaszpi-tenger 
nyugati partján fekvő Azerbajdzsán föld-
gázszállításai jelentettek reális lehetősé-
get Európa számára a forrás- és útvonal-
diverzifikáció tekintetében. 2006 őszén 
kezdődött meg az ún. Sah Deniz mezőn a 
kitermelés, amelynek révén Azerbajdzsán 
önellátóvá vált földgázból. A lehetséges 
azeri források élénken foglalkoztatták az 
EU vezetőit is, így a kaukázusi ország po-
tenciális jövőbeli forrásországnak számí-
tott a Nabucco szempontjából. Tény azon-
ban, hogy Azerbajdzsán forrásai önmagá-
ban elégtelenek voltak a Nabucco tervezett 
kapacitásának teljes megtöltésére.



2019. nyár 155

Változó orosz Áramlatok I.

Összességében Moszkvának sikerült 
meggyőznie partnereit, hogy gázexport-
juk túlnyomó része továbbra is Oroszor-
szágon át jusson el az európai piacokra, 
valamint igyekezett blokkolni a Kaszpi-
tenger státuszának bármilyen, számá-
ra kedvezőtlen rendezését, ami komoly 
ellenlépésnek számított a Transzkaszpi 
gázvezeték megvalósítása, és így a Na-
bucco projekt szempontjából egyaránt. 
Tény azonban, hogy ennek érdekében 
Moszkva beleegyezett az Asgabattól át-
vett földgáz árának az emelésébe is.

Oroszország és az Európai Unió között 
több meglévő és opcionális tranzitfolyosó 
létezik. Ezek közül is kiemelt jelentősé-
gűnek számít Ukrajna és Belarusz. Az 
előbbi az Európába tartó orosz gázex-
portnak több mint a 80 százalékát szál-
lító gázvezetékhálózattal rendelkezett a 
vizsgált időszakban.

A narancsos forradalmat és az erre is 
visszavezethető 2006. januári gázvál-
ságot követően Oroszország nagyobb 
befolyásra törekedett az említett kapa-
citások tekintetében, az ukrán gázve-
zeték-infrastruktúra azonban az állami 
tulajdonú Naftogaz birtokában maradt. 
Ezen a helyzeten pedig Ukrajna – amely 
szuverenitási kérdésként kezelte a gáz-
vezeték-rendszere feletti befolyásának a 
megőrzését – nem kívánt változtatni. Az 
orosz és uniós részvétellel létrehozandó 
konzorcium elképzelése helyett az uk-
ránok a vezetékinfrastruktúra-fejlesztés 
nyugati támogatása mellett lobbiztak.

Így vált kiemelt fegyelmező eszköz-
zé a kapuőr államokat, így Ukrajnát is 
elkerülő alternatív vezetékprojektek 
kivitelezése (Északi Áramlat), illetve 

kommunikálása (kezdetben Kék Áram-
lat II, majd Déli Áramlat projektek). Az 
orosz stratégia központi eleme Ukrajna 
esetében a Déli Áramlat projekt volt, 
amelynek megvalósításával, így tehát az 
ország elkerülésével, Moszkva elképze-
lései szerint valójában zsarolni lehetne a 
mindenkori ukrán vezetést.

Fehéroroszország esetében a Gazprom 
szeretett volna tulajdonrészt szerezni a 
belarusz földgázszállító vállalatban, a 
Beltransgazban, ami sikerhez is vezetett. 
A Gazprom megállapodott a Beltransgaz 
50 százalékos tulajdonrészének a fel-
vásárlásáról. Ennek ellenére Moszkva 
és Minszk viszonya nem rendeződött 
az energetikában. 2007 januárjában a 
Gazprom egy időre elzárta a Barátság 
kőolajvezetéket. Az orosz-fehérorosz 
olajválság következtében fejeződött ki 
talán a legerőteljesebben az energiaszek-
tor területén a nyugati világ nemtetszése 
Oroszországgal kapcsolatban. 

Az EU-hoz 2004-ben csatlakozott 
tagállamok egyszerre számítanak 
tranzitországoknak és megbízható pi-
acoknak egyaránt a Gazprom számára. 
Ezért az orosz vezetés egyrészt a nyu-
gat-európai piacok szempontjából kapuőr 
államként tekint rájuk, ekképpen pedig 
igyekezett az alternatív gázvezeték-pro-
jektek révén elkerülni a térséget (lásd 
Északi Áramlat), vagy – amennyiben az 
orosz célokat hátrányosan érintő projek-
tekben (pl. Nabucco) vennének részt – 
törekedett (akár megosztásuk révén is) 
érdekeltté tenni őket az alternatív orosz 
kezdeményezésű gázvezeték-beruházá-
sokban (Kék Áramlat II/Déli Áramlat).
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A gyakorlatban a Déli Áramlat körü-
li események 2008 első negyedévében 
gyorsultak fel az EU keleti felén. Ekkor 
a második elnöki mandátumának végén 
járó Vlagyimir Putyin számos, a projekt 
jövője szempontjából előremutató tár-
gyalást bonyolított le.

A Gazprom stratégiájába beletartozott 
a nagy nyugat-európai energiavállalatok-
nak a bevonása a szállítórendszerek ki-
építésébe. Ennek révén Moszkva gazda-
sági szempontból komoly tőkebevonásra, 
politikai hozadékként pedig a projektek 
nyugat-európai elismerésére számítha-
tott.

Mindezen orosz lépések is hozzájárul-
tak ahhoz, hogy az Egyesült Államok 
nem volt képes a kommunikációs tá-
madáson túl komolyabb ösztönzést adni 
a Nabucco projekt előmozdítására. Az 
Európai Unió intézményei is figyelembe 
vették a tényt, hogy a Déli Áramlat pro-
jektben számos EU-tagállam és meghatá-
rozó nyugat-európai energetikai vállalat 
is részt kívánt venni. Mindezek alapján 
pedig az Európai Bizottság (politikai 
korrektségét hangsúlyozva) a felszínen 
az alternatív vezetékprojekteket azonos 
szinten kezelte, vagyis hivatalosan nem 
tekintette a Déli Áramlatot a Nabucco 
földgázvezeték versenytársának.

Összességében megállapítható, hogy 
a Déli Áramlat elgondolása politikai 
értelemben a kelet-közép- és dél-kelet-
európai gázszállítási status quo fenntar-
tásának érdekében született. A projekt 
sikerének elsőszámú fokmérője e tekin-
tetben tehát nem önmagában a beruházás 
megvalósulásában keresendő, hanem a 

meglévő hatalmi pozíciók szinten tartá-
sában, illetve lehetséges növelésében - a 
nyugati irányú gázszállítások esetében. 
A grandiózus beruházás elgondolása 
ugyanis ellátásbiztonsági alternatívát 
jelent a kelet-közép- és délkelet-európai 
országok számára, amely csökkentheti a 
politikailag egyre inkább terhelt ukrajnai 
földgáztranzit volumenét, más alternatív 
gázprojektek, így többek között a Nabuc-
co vezeték kivitelezésének célszerűségét, 
ezzel biztosítva az érintett európai or-
szágok esetében az orosz gáz status quo 
fenntartását.

Mindezek mellett azonban a vizsgált 
időszakban folyamatosan napirenden 
lévő szénhidrogén-szállítási válságok 
komolyan erodálták a nyugati gázim-
portőrök kapcsolatát Moszkvával. Így 
aztán az Európai Unió – pragmatikus 
nyilatkozatai mellett – a belsőpiaci sza-
bályozás fejlesztése révén láthatóan igye-
kezett gátat szabni a Gazprom gazdasági 
terjeszkedésének és ezáltal Oroszország 
politikai térhódításának. Ennek kereté-
ben megtörtént a 2006-os Zöld Könyv 
első felülvizsgálata, ami a jövőre nézve 
már komolyabban fenyegetést jelent(ett) a 
Gazprom számára.
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11 Erről részletesen lásd: Virág: 2014. i.m., 168-
169. o.

12 Putyin még Szentpétervár polgármester-he-
lyetteseként kezdett el foglalkozni az állam 
és a stratégiai nyersanyagok kapcsolatával. 
Az orosz elnök energiapolitikai terveiről el-
sőként doktori disszertációjában olvashatunk, 
melyet 1999-ben védett meg a szentpétervári 
Gornij Institutban. „A régió ásvány- és nyers-
anyagkincseinek stratégiai kezelése a ki-
alakuló piaci viszonyok között” című mun-
kában Putyin megfogalmazta, hogy növelni 
kell az állam szerepét a nyersanyagforrások 
termelésében és értékesítésében, mivel ezzel 
Oroszország befolyásos szerepet szerezhet a 
világban. (Putin: 1999, i.m.)  Putyin első két 
elnöki ciklusával jelentősen megváltozott az 
orosz energiapolitika. Megkezdődött az álla-
mi és a gazdasági szféra érdemi átalakítása. 
Különösen igaz volt ez a földgázágazatra. 
A Gazprom esetében az elsőszámú cél egy 
globális, vertikálisan integrált energetikai 
társaság kialakítása volt, amely a teljes szek-
tort uralná a termeléstől a végső fogyasz-
tók eléréséig.  (Erről részletesen lásd: Stern: 
2005, i.m., Virág: 2014, i.m., 156-161. o.)

13 A „közel-külföld” elnevezés Daniel Yergin 
szerint Oroszország speciális előjogait jelzi, 
„már csak azért is, mert jelentős mennyiségű 
orosz etnikumú ember élt az immáron függet-
lenné vált országokban. A hivatalos határok 
ellenére Oroszországot és az új országokat 
a történelmi, oktatási, gazdasági és katonai 
kapcsolódások, az orosz nyelv, ideológia és 
közös kultúra – meg rengeteg házasság – to-
vábbra is összekötötte.” (Daniel Yergin: A 
küldetés, Energia, biztonság és a modern vi-
lág újraalkotása. Budapest: Antall József Tu-
dásközpont, 2019. 51. o.) 

14 Moszkva alatt értve az orosz kormányt és a 
Gazpromot.

15 Értve alattuk az Oroszország és az Európai 
Unió között elhelyezkedő Gazprom-vásárló-
kat és -tranzitőröket.

16 Saját megállapítások a 2003-as orosz ener-
giastratégia (Ministry of Energy of Russian 
Federation: Energy Strategy of Russia till 
2020. The Decree N1234-r of Government of 

the Russian Federation, 2003, August 28.) és a 
vizsgált időszakban tett orosz energetikai lé-
pések nyomán (Virág: 2014, i.m., 176-178. o.).

17 Saját megállapítások a 2003-as orosz ener-
giastratégia (Ministry of Energy of Russian 
Federation: 2003, i.m.) és a vizsgált időszak-
ban tett orosz energetikai lépések nyomán 
(Virág: 2014, i.m., 176-178. o.).

18 A „The Great Game” kifejezésről és annak 
történetéről részletesen lásd többek között: 
Yergin: 2019, i.m.

19 Egyes esetekben a kettő nem válik el, pl. 
Kína.

20 Henry Kissinger megfogalmazása szerint 
„A Nyugat kötelessége rávenni Oroszorszá-
got, hogy mondjon le a szomszédos államok 
feletti uralmitörekvéseiről.” (Henry Kissin-
ger: Korszakváltás az amerikai külpolitiká-
ban? A 21. századi Amerika diplomáciai kér-
dései. Budapest: Panem – Grafo, 2002. 56. o.)

21 2007 márciusában magas rangú amerikai és 
iraki tisztségviselők találkoztak Isztambul-
ban. A titkos egyeztetés alkalmával a felek 
megállapodást kötöttek arról, hogy Törökor-
szágon keresztül kívánnak iraki eredetű föld-
gázt eljuttatni Európába. A török kormány az 
erről szóló dokumentumot csak 2008 január-
jában hozta nyilvánosságra. A megállapodás 
szerint az iraki földgáz is biztosítéka lehet a 
Nabucco gázvezeték megvalósításának.

22 A Gazprom a „lebegtetés” mellett, a vizs-
gált időszak előtt szerződéseket is kötött 
a közel-külföldi országokkal. Gazprom-
Uzbeknyeftyegaz szerződés 2002-ben, 
Gazprom-Turkmengaz szerződés 2003-ban. 

23 A Kék Áramlatot egy 1997-es orosz-török 
kormányközi megállapodás alapján 2000-ben 
kezdték el építeni és 2005 végén adták át. Az 
1213 kilométer hosszúságú, évi 16 milliárd 
köbméteres kapacitású, 3,3 milliárd dollár 
értékű vezeték az orosz Izobilnojét a török 
főváros Ankarát köti össze. A Kék Áramlat 
II vezeték elképzelése az előbbi meghosszab-
bításáról szóló projekt, kulcsszereplőinek a 
Kék Áramlat legfőbb beruházói számítottak, 
így az orosz Gazprom és az olasz ENI. A két 
vállalat részéről sokáig nem hangzott el érde-
mi nyilatkozat a Kék Áramlat II tervezett 
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nyomvonaláról. Végül a hangsúly egy más 
néven futó, szintén orosz-olasz projektre te-
vődött át 2007 nyarán, a Déli Áramlatra.

24 Gazprom: „Gazprom and ENI sign Memo-
randum of udersanding for South Stream 
project”, http://www.gazprom.com/press/
news/2007/june/article63839/, 2007. június 
23. A letöltés ideje: 2019. június 15.

25 Gazprom: „Gazprom and ENI sign Memo-
randum of udersanding for South Stream 
project”, http://www.gazprom.com/press/
news/2007/june/article63839/, 2007. június 
23. A letöltés ideje: 2019. június 15., Gazprom: 
„Gazprom and ENI sign supplement to me-
morandum for South Stream project”, http://
www.gazprom.com/press/news/2007/novem-
ber/article64009/, 2007. november 22. A letöl-
tés ideje: 2019. június 15.

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

27 Erről részletesen lásd: Valerij Panyuskin - 
Mihail Zigar: Gazprom, Az orosz fegyver. 
Budapest: Kalligram,2008. 151-159. o.

28 A Kaszpi-tenger státuszáról részletesen lásd: 
Virág: 2014, i.m., 173 o.

29 Üzbegisztán problémája – a türkménhez ha-
sonlóan – az éves termelés mellett a magas 
hazai fogyasztás, a kazahoké pedig az ország 
nyugati részén lévő források és a délkeleten 
lévő fogyasztási gócpontok távolsága volt.

30 Stier Gábor: „Mitikus Asztanának a Nabuc-
co-projekt”. Magyar Nemzet, 2007. szeptem-
ber 14. Interjú Anarbek Tolumbajev, a kazah 
energetikai minisztérium gázágazattal foglal-
kozó osztályának vezetőjével.

31 Gazprom: „Gazprom delegation visits 
Turkmenistan”, http://www.gazprom.com/
press/news/2007/november/article64002/, 
2007. november 27. A letöltés ideje: 2019. jú-
nius 15.

32 Hilmi Güler, török energiaügyi miniszter 
csak azután írta alá a memorandumot, hogy 
egyeztetett az ügyben Türkmenisztánnal.

33 Kremlin.ru: Vladimir Putin took part in the 
second Caspian Summit, http://en.kremlin.ru/
events/president/news/page/744, 2007. októ-
ber 16. A letöltés ideje: 2019. június 15.

34 A találkozó ennek ellenére nem az említett 
dokumentum miatt volt emlékezetes, hanem 
mert Putyin békés célúnak nevezte az iráni 
atomprogramot. Érdekesség, hogy 2008 feb-
ruárjában már Moszkva is „gyanúsnak” tar-
totta Teherán nukleáris programját.

35 Irán a szűk keresztmetszetek és a fejleszté-
sek hiánya miatt nem tudta a korábbi meg-
állapodásnak megfelelő mennyiségű gázt 
Törökországnak leszállítani. Ráadásul a 2008 
januárjában bekövetkező rendkívüli hideg 
miatt három hétre le is állt a Törökországba 
irányuló gáz exportja. A helyzetet nehezítet-
te, hogy 2007. december közepétől egyébként 
Türkmenisztán sem szállította le a szerződés-
ben foglalt mennyiséget Teheránnak. 

36 Tény azonban, hogy Azerbajdzsán forrásai 
önmagukban így is elégtelenek voltak a Na-
bucco teljes tervezett kapacitásának megtöl-
tésére.

37 2008-ban a kaukázusi ellentétek Grúziában 
az oroszokkal való katonai összecsapással 
végződtek.

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

39 A posztszovjet térségben a földgáz ezer köb-
méterének ára és a váratlan technológiai prob-
lémák száma annál inkább növekedett, minél 
több nézeteltérés bontakozott ki az érintett 
állam és Moszkva között. Az oroszokkal foly-
tatott vitákról részletesen lásd: Virág: 2014, 
i.m., 333-338. o.

40 A 2006-os orosz-ukrán gázválságról részlete-
sen lásd: Virág: 2014, i.m., 329-331. o.

41 A látogatásra az Európai Bizottság elnökét 
kilenc uniós biztos is elkísérte. A delegá-
ció tagjaival a gazdasági szempontból leg-
fontosabb orosz tárcák vezetői találkoztak. 
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Az orosz kormányküldöttséget Putyin ve-
zette. (Kremlin.ru: „On February 6, 2009 
Dmitry Medvedev will receive a European 
Commission delegation led by its President 
Jose Manuel Barroso in the Kremlin”, http://
en.kremlin.ru/events/president/news/44730, 
2009. február 3. A letöltés ideje: 2019. június 
15.)

42 Virág Attila: „The cultural and geopolitical 
dimensions of national-building in Ukraine”. 
Society and Economy, Vol. 34, No. 4. (2012). 
619-641.

43 Az Északi Áramlat a Balti-tenger alatt fut, az 
orosz Viborgtól a német Greifswaldig. Két vo-
nalból tevődik össze, melyeknek hossza nagy-
jából 1220 kilométer. A hálózat segítségével 
évente 55 milliárd köbméter gáz szállítása le-
hetséges az EU területére. A gázvezeték első 
részét 2011 novemberében, a másodikat 2012 
októberében adták át. 

44 A további kétharmad kizárólag tranzit céllal a 
Jamal-Európa vezetéken halad át az országon. 
Az 1997 kilométer hosszú vezeték, amely 
egészen a németországi Brandenburg tarto-
mányig ér, 1999 novembere óta működik. 
A Jamal 575 kilométeres fehéroroszországi 
szakasza a Gazprom tulajdonában van. A rend-
szer ottani irányítója a Beltransgaz.

45 Nem sokkal a 2006-os gázválság után az 
Európai Bizottság kiadta a második Zöld 
Könyvét „Európai stratégia az energiaellá-
tás fenntarthatóságáért, versenyképességé-
ért és biztonságáért” címmel. (European 
Commission: Green Paper, A European 
Strategy for Sustainable, Competitive and 
Secure Energy {SEC (2006) 317}, Brüsszel, 
http://europa.eu/documents/comm/green_
papers/pdf/com2006_105_en.pdf, 2006. már-
cius 8. A letöltés ideje: 2019. június 15.)

46 Council of the European Union: European 
Council Action Plan (2007–2009) – Energy 
Policy for Europe, 6778/08, Brüsszel, 
h t t p: //w w w.eu ropa -nu .n l /93530 0 0/1/
j4 nvg s 5 k jg 27 kof _ j9 v v i kq p o p j t 8z m /
vi7jgt807uty, 2008. február 25. A letöltés 
ideje: 2019. június 15.

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

48 A harmadik energiacsomag értelmében pél-
dául Litvánia kötelezte az orosz vállalatot a 
balti országon áthaladó vezetéke eladására.

49 Nógrádi György - Virág Attila: „Déli Áram-
lat: Egy megosztó orosz projekt az EU keleti 
végein”. Terror & Elhárítás, 1. szám. (2015). 
1-26. o.

50 Amerikai részről rendkívül aktív volt ekkori-
ban Matthew Bryza amerikai külügyminisz-
térium Közép-Ázsiával foglalkozó helyettes 
államtitkár. Az érintett időszakban a Déli 
Áramlattal kapcsolatos amerikai kommuni-
kációval részletesen foglalkoztam itt: Virág: 
2014, i.m., 216-217. o.

51 Az EU jövőbeli gázszükségleteit figyelembe 
véve az Európai Bizottság úgy látta, hogy an-
nál jobb, minél több gázvezeték épül, vagyis 
az alternatív elképzelések megférnek egymás 
mellett. Erről részletesen lásd: Virág: 2014, 
i.m., 218-220. o. Az Európai Unión belül ez 
a vélemény azonban nem számított kizáróla-
gosnak. Az Európai Parlamentben hangzottak 
el ugyanis a Déli Áramlattal kapcsolatban 
szkeptikus vélemények is.

52 Horváth, Gábor: „Ennél nem kérhetünk töb-
bet”. Népszabadság, 2008. július 23.

53 A villamosenergia és a földgáz belső pia-
cainak teljessé tétele érdekében születő ún. 
harmadik energiacsomag esetében a földgáz 
piacát az alábbi irányelvek érintették: (1) Az 
Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK 
irányelve (2009. július 13.): A földgáz belső 
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piacára vonatkozó közös szabályokról és a 
2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezésé-
ről. (Directive 2009/73/EC, 2009) (2) Az Euró-
pai Parlament és a Tanács 713/2009/EK rende-
lete (2009. július 13.): Az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról. 
(Regulation (EC) No 713/2009, 2009) (3) Az 
Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK 
rendelete (2009. július 13.): A földgázszállí-
tó hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről 
és az 1775/ 2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről. (Regulation (EC) No 715/2009/
EC). A szabályozás történetét részletesen 
lásd: Virág Attila: „Út egy egységes gázsza-
bályozás felé. Az EU energiaszabályozása a 
gázüzletágban”. In Fiáth Attila, Virág Attila 

és Virág Miklós: Szabályozott iparágak. Bu-
dapesti Corvinus Egyetem – Budapest: Kos-
suth Kiadó, 2012.

54 Mindezen törekvésekkel kapcsolatban az Eu-
rópai Külpolitikai Tanács (ECFR) részéről 
Pierre Noël írt elismerően a 2008-as tanul-
mányában. Véleménye szerint a belső piac ki-
alakítása lenne a leghatékonyabb diplomácia 
az oroszokkal szemben. Pierre Noël: Beyond 
dependence: How to deal with Russian gas. 
European Council on Foreign Relations, 
Policy Brief, http://ecfr.eu/page/-/ECFR-
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