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TANULMÁNY 

 

Csányi Benedek: • 

Oroszország és a változó Arktisz 

 

A klímaváltozás hatására az Északi-sark térségében olyan folyamatok zajlanak, amelyek a 

környező államok és a média figyelmét is felkeltették. A hidegháború végével a területtel kapcsolatos 

kérdések és viták megoldására lehetőség nyílt és a régióban előtérbe került a multipolaritás is. A jég 

olvadása és az éghajlat jelentős mértékű változása mellett így a politikai környezetben is egyértelmű 

enyhülés következett be. 

A tanulmány alapvető célja Oroszország és a fent említett okok következtében állandó 

változáson áteső Arktisz kapcsolatának vizsgálata, az elérhető, valós – tehát nem a média által gyakran 

hangzatos címekkel felvezetett – gazdasági, katonai, geopolitikai lehetőségek felfedése, ezzel 

párhuzamosan az ún. „mézescsupor konfliktusos” nézet tévességének bizonyítása és az északi-sarki 

orosz tevékenység háttérben meghúzódó indokainak bemutatása. 

 

Bevezető 

 

A klímaváltozás hatására az Északi-sark térségében olyan folyamatok zajlanak, amelyek a 

környező államok és a média figyelmét is felkeltették. A hidegháború végével a területtel 

kapcsolatos kérdések és viták megoldására lehetőség nyílt és a régióban előtérbe került a 

multipolaritás is. A jég olvadása és az éghajlat jelentős mértékű változása mellett így a politikai 

környezetben is egyértelmű enyhülés következett be. 

A tanulmány alapvető célja Oroszország és a fent említett okok következtében állandó 

változáson áteső Arktisz kapcsolatának vizsgálata, a gazdasági, katonai, geopolitikai 

lehetőségek felfedése, ezzel párhuzamosan az ún. „mézescsupor konfliktusos” nézet 

tévességének bizonyítása, és az északi-sarki orosz tevékenység háttérben meghúzódó 

indokainak bemutatása. 

A Jeges-tenger térségében a klímaváltozás hatásait a legszembetűnőbben a hőmérséklet 

növekedése, ennek következtében a jéggel borított területek csökkenése, és a permafroszt1 

                                                 
• Csányi Benedek a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok mesterszakos hallgatója, a Corvinus 
Külügyi és Kulturális Egyesület tagja, a Biztonságpolitikai Szemle egyik szerkesztője. 
1 Talaj, amelynek fagypont alatti a hőmérséklete két egymást követő nyáron is. 
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visszahúzódása mutatja. Ennek a három indikátornak az alakulása a tengeri és szárazföldi 

területeken folyó gazdasági, katonai tevékenység és az ott élők szempontjából is kiemelkedően 

fontos. 

Elsősorban a jégtakaró változásait, illetve változásainak előrejelzését tekintem át 

hajózási, energetikai és katonai szempontokból. A jég kiterjedése az 1985 és 2010 közötti 

időszakban folyamatosan csökkent. A jég területe éves szinten általában február végén, 

március elején maximális kiterjedésű, és szeptember közepén a legkisebb. A hosszútávú 

csökkenő trend ellenére előfordulnak olyan évek is, amikor a jég az előző évhez képest 

nagyobb területet hódít meg a tél folyamán.2 Az északi-sarki jéggel kapcsolatban lényeges az is, 

hogy a jégtakaró hány éves, ugyanis a többéves jégtakaró jóval vastagabb, és nehezebben olvad. 

Az éghajlatváltozás hozadékaként a többéves jégtakaró kiterjedése nagyon lecsökkent. 

A területen élő emberek és állatok számára is jelentős fordulat az éghajlat melegedése. 

Oroszországban a tundra és a fák határát jelző vonal évente 3-10 métert vonul északi irányba, 

míg Kanadában és Skandináviában a már fával borított területeken folyamatosan sűrűsödnek 

az erdők. Jelentős összetevője a régióban végbemenő változásoknak a gleccserek olvadása is, 

amely hozzájárul a tenger szintjének növekedéséhez.3 Egy, az Arctic Monitoring and Assesment 

Programme által kiadott dokumentum adatai szerint 1993 és 2005 között közel egy mm-t 

növekedett a vízszint évente, és a tanulmány becslései alapján 2100-re a tengerek szintje 10-25 

cm-t emelkedhet.4 Problémát jelent továbbá a légszennyezésből eredő korom, amely a jéggel és 

hóval borított területeken lecsapódva elszínezi azok felületét, és ezzel felgyorsítja az olvadást.  

 

A jégmentes Arktiszban rejlő lehetőségek 

 

Az arktiszi jég olvadása kapcsán egyre gyakrabban jelennek meg hírek a térségben 

található nyersanyagokról, és azok kitermeléséhez kapcsolódó gazdasági lehetőségekről. A 

nyersanyagok megszerzéséért folyó versennyel kapcsolatban – legyen szó akár 

vízkonfliktusokról, vagy a jeges-tengeri szénhidrogénekről – megjelent a szakirodalomban a 

„mézecsupor konfliktus” (honey pot) kifejezés.5 A fogalom lényege, hogy az erőforrások olyan 

értéket jelentenek a szembenálló felek számára, hogy az konfliktus kialakulásához az vezet, 

                                                 
2 Bővebb információért érdemes meglátogatni a National Snow and Ice Data Center (NSIDC) honlapját az 
http://nsidc.org/arcticseaicenews/ címen, ahol gyakran frissülő információkat kaphatunk a jég állapotáról. 
3 Csak a szárazföldi területeken elhelyezkedő jég és hó jelent vízszintnövekedést, a vizet borító jég nem számít. 
4 Arctic Monitoring and Assessment Programme: Update on Selected Climate Issues of  Concern, Arctic Monitoring 
and Assessment Programme, 2007. 
5 Jean-Benoit Fournier: „In the Wilderness with a Honey Pot and a Shrinking Pie: An Overview of the Ecoviolence 
Debate.” Undercurrent Journal, Vol. 5.  Issue 1. (2008 ) 14. o. 
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amelyben minden szereplő – jelen esetben állam – megpróbálja a lehető legnagyobb részre 

rátenni a kezét, a többieket elzárva az erőforrásoktól. A feltételezés szerint az arktiszi 

nyersanyagok feletti ellenőrzésért egy olyan konfliktus alakulhat ki, amelyben a szereplők a 

bevételeik maximalizálása érdekében megpróbálják a többieket kizárni a térségből.  

Tanulmányomban megvizsgálom, hogy az északi átjárók, a halászterületek, az olaj- és 

gázmezők felosztásának kérdése miért nem olyan egyértelmű vagy éppen konfliktussal 

fenyegető, mint amilyennek látszik. Nem állítom, hogy a térségben a nyersanyagokért folytatott 

versengés komolytalan lenne, mindössze rávilágítok, hogy a térségről megjelent tanulmányok 

és hírek többsége egyoldalúan csak a felmerülő lehetőségeket emeli ki, és nem foglalkozik 

azzal, hogy az államok közötti együttműködés mennyire elengedhetetlen a terület hosszú távú 

hasznosítása érdekében. 

 

Az északi átjárók 

 

A jég – hosszú távon folyamatos – visszahúzódásának hatására az északi hajózási 

útvonalak egyre nagyobb figyelmet kapnak a területtel foglalkozó kutatók körében. Az 

Északkeleti átjárón a Bering-szorost a nyugat-oroszországi Murmanszk jégmentes kikötőjével 

összekötő, Oroszország északi partjai mentén haladó tengeri útvonalat, míg az Észanyugati 

átjárón a Bering-szorostól induló, Beaufort-tengeren áthaladó, majd az Észak-kanadai szigetek 

között a Baffin-öblön keresztül végighúzódó,  a Davis-szorosban végződő hajózási útvonalat 

értjük. A két északi átjáró6 hajózhatóvá válása csábítóan hangzik: a hajózási útvonalak 

lerövidülése, a két szűk keresztmetszetű csatorna (a Panama- és a Szuezi-csatorna) elkerülése, 

az, hogy az átjárók stabil és kevés állam felségterülete mellett helyezkednek el – mind 

előnyösen tüntetik fel az „új” hajózási útvonalakat. Ezzel szemben hajlamosak vagyunk 

elfelejteni az átjárók hátrányait. Fontosnak tartom, hogy tisztában legyünk ezekkel a 

tényezőkkel is, így megérthetjük, hogy az Északkeleti és az Északnyugati-átjáró miért nem 

lehet domináns szállítási útvonal a közeljövőben. 

Elsőként – a többi ok figyelembe vétele nélkül – lényeges, hogy egyértelműek legyenek 

az átjárók hosszából adódó előnyök és hátrányok. Az északi átjárók elsősorban az Északkelet-

Ázsia és Nyugat-Európa, valamint az Északnyugat-Amerika és Nyugat-Európa közötti 

transzportot rövidíthetik le. Ha feltesszük, hogy más körülmény nem, csak az átjárók hossza 

                                                 
6 A két északi átjáró térképes ábrázolását lásd: 
http://www.lecerclepolaire.com/images/news/ouverture_politique/Routes_du_Nord_ecran.jpg 
(zölddel az Északkeleti, pirossal az Északnyugati átjárót jelölve) letöltve: 2010. augusztus 19. 



Csányi Benedek: 
Oroszország és a változó Arktisz 

 
 

 
Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 

VII. évfolyam 2010/2–3. szám 
www.kul-vilag.hu 

- 84 - 
 

számít, az északi hajózás számára fontos kikötők közötti utat a különböző szállítási útvonalak 

alapján összehasonlító táblázatból7 kiderül, hogy az északi átjárók a „klasszikus” 

lehetőségekhez (Panama- illetve Szuezi-csatorna) képest mindössze hasonló fontosságú, de 

semmiképpen sem domináns megoldások lehetnek a jövőbeni tengeri szállítás szempontjából. 

Egy másik fontos tényező a hajózhatóság szempontjából, hogy: milyen hosszú időn 

keresztül maradnak jégmentesek az átjárók? Kevés olyan előrejelzés van, amely még ezen az 

évszázadon belül teljesen jégmentes Jeges-tengerről beszél, az előrejelzések többsége pedig 

leghamarabb a 2050-es évekre teszi azt a lehetőséget, hogy a rövid nyári időszakra eltűnhet a 

jég.8 A megnövekedő katonai aktivitás (például a jégtörőflották korszerűsítése, és a hajók 

gyakoribb járőrözése) segíthet a jégmentes időszak meghosszabbításában, azonban nem 

szabad megfeledkeznünk a jégmentesítés többletköltségeiről sem.  

Az amerikai National Snow and Ice Data Center honlapján található információk 

szerint, a szeptemberi adatok alapján az Északnyugati-átjáró idén majdnem teljesen 

jégmentessé vált, tehát  ideiglenesen megnyílhatnak az átjárók. A probléma azonban továbbra 

is az, hogy a hajózási útvonalak nem maradnak sokáig jégmentesek, ezért szállítási 

szempontból a közeljövőben biztosan nem jelentenek majd valós alternatívát. 

Az Északnyugati-átjáró nemzetközi hajózási útvonallá nyilvánítása körül kialakult 

vitában, amelyben az Európai Unió és az Egyesült Államok áll szemben Kanadával, az ENSZ 

állásfoglalása tökéletesen rávilágít az átjárók körüli felhajtás túlzottságára. Abban az esetben, 

ha az átjáró nemzetközi hajózási útvonallá válna, a kanadai szuverenitás átváltozna az IMO 

(Nemzetközi Hajózási Szervezet) által gyakorolt felügyeletté. A hágai Nemzetközi Bíróság (ICJ) 

szerint az Északnyugati-átjáró nem felel meg a nemzetközi hajózási útvonalak azon 

kritériumának, amely szerint meghatározott mennyiségű hajózási forgalomra van szükség az 

átjáró nemzetközi hajózási útvonallá nyilvánításához. A kijelentés értelmezhető úgy is, hogy 

nem elég, ha egy hajózási útvonal potenciálisan hasznos, a valóságban is annak kell lennie.9  

 

 

 

                                                 
7 Lásd a hajózási útvonalak hosszát összehasonlító táblázatot itt: Svend Aage Christensen: Are the northern sea 
routes really the shortest?, Danish Institute for International Studies, 2009, 2. o. 
http://www.diis.dk/graphics/Publications/Briefs2009/sac_northern_searoutes.pdf, internetről letöltve: 2010. 
augusztus 19. 
8 Christensen: i. m. 5. o. 
9 Matthew Carnaghan – Allison Goody: Canadian Arctic Sovereignity. Parlamentary Information and Research 
Service, 2006. http://www2.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0561-e.htm, internetről letöltve: 2010. 
augusztus 20. 
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A halászterületek 

 

A fontos halászterületek felosztásának és kiaknázásának vizsgálata azért előnyös, mert 

egyértelműen rávilágít arra a tényre, hogy az államok a határok meghatározásán túl is rá 

vannak kényszerülve az együttműködésre. A halászat szempontjából lényeges, hogy a térséget 

egységként kezeljék a térség országai, az Exxon Valdez tankerhajó 1989-es alaszkai 

katasztrófája megmutatta, hogy a gazdasági aktivitás megnövekedése milyen veszélyeket 

rejthet magában.10 A halászterületek a természet körforgásának részei, kellő elővigyázatosság 

nélkül visszafordíthatatlan károkat szenvedhetnek, következésképpen az államok is jelentős 

bevételektől eshetnek el. 

Az együttműködésre a legjobb példaként az orosz-norvég területi viták – először 

ideiglenes – megoldását emelhetjük ki. Habár a két ország igen eltérő véleményen volt a 

Barents-tengeri határvonalról, Moszkva és Oslo közös érdeke volt, hogy a halászat a területen 

egyértelmű keretek között folyjon, ezért megállapodást kötöttek az említett terület (ún. szürke 

zóna) felhasználásáról. Az együttműködést végül sikerült olyan szintre fejleszteni, hogy 2010 

áprilisában a két állam közös megegyezés alapján meghatározta a mindkét fél számára 

elfogadható kompromisszumos megoldást, majd szeptember közepén Jens Stoltenberg, 

Norvégia miniszterelnöke és Dimitrij Medvegyev, orosz miniszterelnök aláírta a végleges 

határvonalat meghatározó demarkációs egyezményt.11  

Az átgondolt, fenntartható gazdasági hasznosításra másik példaként említhető, hogy a 

változó körülményekre hivatkozva az Alaszkához csatlakozó Beaufort- és Csukcs-tengeri 

halászterületeken tavaly korlátozták a halászatot. A döntés hátterében az áll, hogy a 

felmelegedés hatásaként új területek nyílnak meg a halászhajók előtt, azonban a hatóságok 

először szeretnék feltérképezni a lehetséges halászterületeket, hogy azokat fenntartható módon 

lehessen kiaknázni, emellett vizsgálatnak vetik alá a jelenleg gazdasági hasznot hozó térségeket 

is.12 

Megoldás lehet a halállományok eltűnésének megakadályozására, ha az általános 

halászati kvótákat módosítják és speciális, átruházható kvótákat alakítanak ki, amelyek 

végrehajtását a jobb ellenőrzés végett a helyi hatóságokra bíznák. A helyi közösségek és az 

                                                 
10 Az alaszkai Exxon Valdez Oil Spill Trusteeship Council jelentése szerint az 1989-es baleset következtében 10,8 
millió gallon olaj ömlött a tengerbe, jelentősen károsítva a halászatot, a turizmust és a vadvilágot.  
11 „Russia, Norway set to sign maritime border demarcation pact”. RIA Novosti, 2010. szeptember 15. 
http://en.rian.ru/russia/20100915/160592559.html, internetről letöltve: 2010. szeptember 29. 
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érintett szervezetek közös felügyelete alá kerülő halászat jelenthetne fenntartható kiaknázást.13 

A halászattal kapcsolatban tehát alapvető fontosságú, hogy az államok a természeti 

erőforrások megőrzésében, a környezetvédelemben és a fenntartható hasznosításban 

érdekeltek; a közös együttműködés pedig kifizetődőbb, hiszen a természet is egy összefüggő 

egységet alkot, amelyet elég egy ponton felborítani, az instabilitás kihatással lesz az egész 

rendszerre.  

 

Az olaj- és gázmezők kérdése 

 

Az arktiszi olaj- és gáztartalékok kérdését is túldimenzionáltnak érzem. Egyes cikkek 

már egy Arktiszért folyó háborút vizionálnak, holott a korábbiakból egyértelműen kitűnik, 

hogy az államok számos területen rá vannak kényszerülve az együttműködésre.14 

Az Arktiszon folyó jelenlegi szénhidrogén kitermelés a globális kitermelés körülbelül 

15%-át teszi ki. A bizonyított szénhidrogén tartalékok a globális szint kicsit több mint 10%-át 

jelentik. Akik az olajért és a gázért folyó verseny kiélezettsége mellett érvelnek, elsősorban a 

még fel nem tárt mezőkre gondolnak, ezek 25% körül mozognak a világszinthez viszonyítva. A 

szám akkor még szembeötlőbb, ha figyelembe vesszük, hogy a fel nem tárt gáztartalékok akár 

földünk tartalékainak 30%-át is elérhetik.15 

A kérdés azonban sokkal árnyaltabb, ha számba vesszük, hogy a már bizonyított 

tartalékok az államok kizárólagos gazdasági övezetében, vagy azokhoz közel fekszenek. A 

helyzet még kevésbé tűnik kiélezettnek, ha megemlítjük, hogy ezek a mezők főként 

Alaszkában, orosz területeken és Kelet-Grönlandon helyezkednek el.16 Kelet-Grönland 

kivételével az előbb említett területeken már több évtizede folyik a szénhidrogének 

kitermelése. 

A kitermeléssel foglalkozó ipar ráadásul csak az utóbbi másfél évtizedben kezdett el 

ennyire északi, nyílt tengeri kiaknázással foglalkozni, így a költséghatékonyság sem olyan 

magas, mint a szárazföldi tevékenységeknél, feltételezhető tehát, hogy az arktiszi olaj- és 

gázmezők csak magas olajár mellett jelenthetnek fontos reális opciót. Az előbbiekből 

                                                                                                                                                     
12 „Arctic commercial fishing soon to be limited.” MSNBC.com, 2009. október 4. 
http://www.msnbc.msn.com/id/33622103/ns/us_news-environment/, internetről letöltve: 2010. augusztus 20. 
13 World Development Report 2010, Development and Climate Change. World Bank, 2010. 
14 Ld. Rodgers cikkét War over the Arctic? Climate skeptics distracting us címmel. 
http://www.alaskadispatch.com/voices/tundra-talk/4283-war-over-the-arctic-climate-skeptics-distracting-us#, 
internetről letöltve: 2010. augusztus 21. 
15 Solveig Glomsrød – Iulie Aslaksen (szerk.): The economy of the North, Statistics Norway, 2006. 
16 Lásd az Arctic Portal által működtetett interaktív térképet a http://web.arcticportal.org/en/maps/intermap címen, 
internetről letöltve: 2010. augusztus 22. 
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egyenesen következik, hogy habár a még fel nem fedezett, lehetséges szénhidrogén hiába teszi 

ki a globális mennyiség közel 30%-át, bevétel szempontjából a kitermelő államok számára jóval 

kevesebbet jelent majd.17 

 

Oroszország és az Arktisz 

 

Az Északi-sark térségében érintett államok kapcsán nyolc „arktiszi államról” 

beszélhetünk. Az „arktiszi nyolcak” közé tartozik Norvégia, Svédország, Dánia, Finnország, 

Oroszország, az Egyesült Államok, Kanada és Izland. A különböző nemzeti stratégiákban az 

utóbbi húsz évben egyre nagyobb szerepet kap az Északi-sark térsége. A hidegháború vége és 

az enyhülő északi-sarki éghajlat egyszerre indukálja az államok északi stratégiájának 

megváltozását, és a hidegháború után szabadabbá váló államközi kapcsolatok hatására végre 

előtérbe kerülhetnek a területi igények is. 

Moszkva számára az északi területeivel kapcsolatos kérdések igen életbevágóak, ez 

egyértelműen érezhető Oroszország „arktiszi stratégiájában” is. Az orosz gazdaság növekedése 

és így – a gazdaság Putyin hatalma alatti centralizálása miatt – a politikai elit szempontjából is 

lényeges a nyersanyagok kitermelésének biztonsága. Az orosz vezetés ráébredt arra, hogy a 

nyersanyagokért folyó küzdelem konfrontációhoz vezethet a környező államok között, ezért a 

többi arktiszi államnál korábban elkezdte – a térségben amúgy is domináns – északi 

flottájának korszerűsítését, és rendszeresítette a járőrözést az északi légterében.18 

A Jeges-tenger menti államok közül Oroszország rendelkezik a leghosszabb északi 

partvonallal, a bipoláris korszak maradványaként a katonai jelenléte is szembeötlő a térségben. 

A nagy port kavart 2007. augusztusi zászlókitűzési akció (kutatatók egy titánból készült orosz 

nemzeti zászlót eresztettek le a tengerfenékre, 4000 méter mélyre az Északi-sarkon) 

demonstrálja a leglátványosabban, hogy Moszkva komolyan gondolja az Arktisszal kapcsolatos 

terveit. 

Az orosz kormány 2008-ban elfogadott egy dokumentumot, amely 2020-ig felvázolja az 

ország térségbeli stratégiáját.19 Moszkva célja, hogy biztosítsa az északról származó – 

elsősorban energiatermelésből és tengeri szállítmányozásból befolyt – bevételeit, és megőrizze 

vezető hatalmi pozícióját az Arktiszon. A stratégia fő prioritásként kezeli a kontinentális 

                                                 
17 Glomsrød – Aslaksen: i. m. 
18 Dag Harald Claes - Øyvind Østerud - Øistein Harsem: “The New Geopolitics of the High North”. az International 
Studies Association (ISA) 2010. február 18. http://arcticgovernance.custompublish.com/the-new-geopolitics-of-the-
high-north.4760662-142902.html, internetről letöltve: 2010. augusztus 23. 
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talapzat határainak kijelölését 2015-ig, és hangsúlyozza, hogy Oroszország elkötelezett híve a 

regionális kétoldalú és multilaterális megegyezéseknek, amelyek a régiót a béke és 

együttműködés területévé teszik. 

 

Katonai jelenlét a Jeges-tenger térségében 

 

Az arktiszi államok regionális katonai jelenlétének gyökerei a hidegháborús korszakra 

vezethetőek vissza. A kérdéssel kapcsolatban az Arktisz fontossága az 1950-es években vált 

egyértelművé, amikor Alexander P. de Seversky megalkotta az Északi-sarkot középpontba 

állító térképét. A térkép hatására az Egyesült Államok közvéleménye megdöbbent, és 

egyértelműen nyilvánvalóvá vált az északi védelmi vonalak jelentősége. A hidegháború végével 

az északi katonai eszköztár fejlesztése leértékelődött, a térségben érintett államok más 

területen modernizálták hadseregüket. Kivételnek számít Oroszország, amely – az észak-

nyugati partjainál viszonylagosan állandónak tekinthető hajóforgalom következtében – az 

ezredforduló után több új jégtörőt is rendelt. 

A Jeges-tengeren meghatározónak számít a jégtörők és a tengeralattjárók jelenléte. 

Fontosságuk kézenfekvő, hiszen az államok a segítségükkel képesek szuverén hatalomként 

megjelenni a téli hónapokban, valamint a kontinentális talapzat vizsgálatához, és kutatási 

expedíciókhoz is elengedhetetlen a két eszköz. A katonai jelenlét elkerülhetetlen a térségben az 

északi vizeken való járőrözés, a halászat felügyelete, a kutató-mentő (search and rescue, SAR) 

feladatok ellátása, és a természet megóvása érdekében. 

Az északi katonai potenciál szempontjából Moszkva egyértelműen előnyben van a 

többi államhoz képest. Három flottájából az Északi Flotta a legerősebb, és a legtöbb hajóval és 

tengeralattjáróval rendelkező egység.20 A fentebb már említett, az orosz kormány által kiadott 

északi stratégia ráadásul különleges, arktiszi speciális erők létrehozásáról döntött, amelyek 

feladata az orosz biztonsági érdekek és az északi határterületek infrastruktúrájának védelme 

lesz.21 

                                                                                                                                                     
19 A dokumentum címe angolul: The fundamentals of state policy of the Russian Federation in the Arctic in the 
period up to 2020 and beyond. http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html, internetről letöltve: 2010. szeptember. 29. 
20 Ld. a RIA Novosztyi orosz hírügynökség grafikáját a három orosz tengeri flottáról a 
http://en.rian.ru/images/15514/87/155148715.jpg címen, internetről letöltve: 2010. augusztus 23. 
21 Benedek Csányi: Északon a helyzet változóban – avagy az északi államok tevékenysége a Jeges-tenger térségében, 
Biztonságpolitikai Szemle, 2009. 
http://biztpol.corvinusembassy.com/?module=hatteranyagok&module_id=2&page=1&type=all&reszletek=41, 
internetről letöltve: 2010. augusztus 26. 
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Moszkva emellett Helsinkivel közösen együttműködve jégtörők fejlesztésén dolgozik 

azzal a nem titkolt céllal, hogy később technológiát vagy hajókat exportálhassanak. 

Oroszország elsődleges célja lehet, hogy megerősítse katonai dominanciáját a térségben. Az 

orosz légtérsértésekről szóló, évente több alkalommal megjelenő hírek szoros összefüggésben 

állnak a folyamatos légi hadgyakorlatokkal. Vlagyimir Putyin, korábbi orosz államfő egy 2007. 

augusztusi döntésének következményeként indították újra a jeges-tengeri légi gyakorlatozást. 

Oroszország északi flottája modernizálását is szem előtt tartja, az utóbbi hónapokban 

erről több hír is megjelent, északi atom- és kém-tengeralattjárók állnak jelenleg is felújítás alatt 

(az Északi Flotta legfontosabb kikötője Szeveromorszk, műveleti területei a Jeges- és a 

Földközi-tenger, valamint az Atlanti-óceán). Időközben az egyetlen orosz repülőgép-hordozó, a 

flotta egyik hajójának, az 1985-ben gyártott Kuznyecov admirálisnak a felújítása is felmerült, a 

munkálatokat 2012-ben szeretnék elkezdeni.22  

 

Oroszország északi gazdasági lehetőségei 

 

Oroszország az utóbbi évtizedekben folyamatosan használja az Északkeleti-átjáró egyes 

részeit, főleg az átjáró nyugati felét. Moszkva rendelkezik bizonyos mértékű 

alapinfrastruktúrával az átjáró működtetéséhez, jelenleg hat atommeghajtású jégtörő áll 

szolgálatára, amelynek köszönhetően a hajózás a Jenyiszej folyótól nyugatra eső területeken 

nem jelent gondot, példaként említhető a Dudinka (Jenyiszej-folyó torkolata) és a Kara-szoros 

közötti szakasz, ahol a hajózás már 1978-79 tele óta folyamatos.23 Az átjáró jégtől függetlenül 

tehát hajózható lenne, azonban a téli hónapokban óriási távolságot kellene megtenniük a 

hajóknak jéggel borított területeken, február-március hónapokban ez a távolság a legjobb 

esetben is a már említett Dudinka városa és a kamcsatkai Petropavloszk jégmentes kikötő 

közötti utat jelentené.  

Az Északkeleti-átjárón az egyik jelentős problémát az áthaladó hajókra kivetett díjak 

jelentik. 2009. évi adatok szerint olajszállítás esetén a szállított áru tonnájaként 16 dollár 

költséggel kellett számolni. Az alapvető probléma a díjakkal az, hogy a forgalomtól függenek, 

és kiszámításuk szinte átláthatatlan a balti-tengeri finn hatóságoknak fizetett költségekkel 

                                                 
22 „Russia to upgrade country’s only aircraft carrier”. Barentsobserver.com, 2010.április 7. 
http://barentsobserver.com/index.php?id=4767810&xxforceredir=1&noredir=1, internetről letöltve: 2010. augusztus 
25. 
23 Polar Icebreakes of a Changing World: An Assessment of U.S. Needs. National Research Council of the National 
Academies, 2007. 59. o. 
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szemben.24 Az Arktiszi Tanács egyik jelentése szerint, ha a forgalom évi két millió tonnáról 40 

millióra nőne, az árak a finnekkel azonos, tonnánként körülbelül egy dolláros szintre 

csökkenhetnének.25 A dokumentum azt is megemlíti, hogy murmanszki átrakodással még 

jobban faragni lehetne a költségeken, az egész éven át jégmentes kikötőnek számító 

Murmanszktól nyugatra már nem kellene jéggel szemben megerősített teherhajókat használni. 

Oroszország tett már ilyen irányú erőfeszítéseket, például az orosz kormány ipari 

ügyekkel foglalkozó minisztere három, jéggel szemben megerősített szállítóhajókat gyártó 

üzem megépítéséről beszélt, amelyekkel a következő évek növekvő igényét ki tudnák 

szolgálni.26 Ennek ellenére Moszkvának fejlesztenie kell az infrastruktúráját, ha szeretné elérni, 

hogy az átjáró nagy forgalmú, nemzetközi hajózási útvonallá váljon. Szükség lenne komolyabb 

tengeri térképekre, jobb időjárás- és jégelőrejelzésekre, nemzetközileg koordinált kutató-

mentő kapacitásra, készenlétben álló, mentésre használható vontatóhajókra és speciális 

felkészültségre olajfoltok esetén – különleges nehézséget okozhat például, ha egy olajfolt úszó 

jégtáblák közé kerül, ráadásul az olaj ilyen alacsony hőmérsékleten a szárazföldön sem párolog 

el, és érthető okok miatt a permafroszt sem szívja fel.27 

A klímaváltozás segíthet olcsóbbá tenni az arktiszi szállítást az Északkeleti-átjáróban. 

A nyáron egyre hosszabb ideig jégmentes átjáró szükségtelenné teszi a drága jégmentesítést a 

melegebb hónapokban (az arktiszi nyár és az olvadó jég ellenére a veszélyesebb 

szállítmányokat napjainkban gyakran kísérik jégtörők, hiszen az úszó jégtáblák és jéghegyek 

még szeptember elején is komoly veszélyt jelentenek). Abban az esetben, ha az átjáró egy 

stabil, teljesen hajózható, minőségi útvonal lesz, a korábban már említett, tengeri útvonalakat 

összehasonlító táblázat alapján könnyen elképzelhető, hogy a Kelet-Ázsia és Európa közötti 

tengeri szállítás egyeduralkodó irányává válhat. 

 

Nyersanyagok és a halászterületek 

 

Az éghajlatváltozás hatásai mind a természetben előforduló, megújuló, mind a nem 

megújuló erőforrásokat érintik. Ahogy azt korábban már említettem, a potenciális gáz- és 

olajlelőhelyek a Föld tartalékainak közel egynegyedét tartalmazzák. Oroszország egy 

esetlegesen – a kontinentális talapzattal – kibővített kizárólagos gazdasági övezettel és az ott 

                                                 
24 Azért a finnekkel hasonlítom össze az orosz helyzetet, mert a szolgáltatás jellege a Balti-tengeren nagyon hasonló. 
A finnek nagyfokú tapasztalattal rendelkeznek a Balti-tengeri hajózási útvonalak jégmentesítésben, hiszen a II. 
világháború után elvesztették egyetlen, egész évben jégmentes kikötőjüket. 
25 Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report, Arktiszi Tanács, 2009. 
26 Christensen: i. m.  
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található offshore lelőhelyekkel könnyen megerősítheti gáz- és olajkitermelői pozícióit a 

világban. Habár tudjuk, hogy Moszkva hajlamos a saját cégeit támogatni, nemrégiben úgy 

döntött, hogy megengedi külföldi cégeknek is, hogy részt vegyenek a talapzat feltárásában, 

ezzel is fel kívánja gyorsítani a folyamatot, hogy minél több információval rendelkezzen a 

jövőbeli lehetőségeiről. 

Oroszország északi területei – a sarkköri Arktisz orosz részei – Moszkva számára a 

nyersanyaglelőhelyek szempontjából mindig is fontosak voltak, a klímaváltozás ráadásul 

számos olyan pozitívumot hozhat, amelyek hozzátesznek a terület értékeihez. Oroszország 

gazdaságának energiaközpontúságát mutatja, hogy 2007. évi GDP-jének egyharmada, 

exportjának 60%-a és a kormányzati bevételek fele az energiaszektorból származott. Moszkva a 

magas értékű fémek nagy részét – a nikkel és kobalt 90%-át, a réz 60%-át és a platinoid fémek 

96%-át ma is – a régióban termeli ki.28 

Oroszország megerősödéséhez nem elegendő a nagy mennyiségű szénhidrogén, a 

gazdaságos felszínre hozatal megteremtése kell legyen a következő lépés a sikeres feltárások 

után. A gazdaságilag megtérülő kitermeléshez sok tényező kell, amelyek közül az egyik 

legfontosabb a megfelelő technológia. Moszkva úgy döntött, komolyan elkezd foglalkozni az új 

gáz- és olajmezők kitermelésével.  

A Pecsora-tengernél található Varandej településhez közeli, part menti, olajszállítást 

megkönnyítő úszó kikötőre négy milliárd dollárt költenek; speciális megoldással egy olyan 

olajtöltő terminált hoznak létre a tengeren, amelyet jégtörőkkel állandóan jégmentesen 

tartanak majd, így nem lesz szüksége minden szállítókonvojnak külön jégtörőre.29 Habár a 

Barents-tengeri Stokman – a világon a második legnagyobb – gázmező kiaknázása sokkal 

nagyobb feladat, Moszkva ott is teljes elszántsággal a gazdasági hasznosítás mellett áll Olyan 

olajfúró tornyok építését kezdte el, amelyeket úgy terveztek, hogy akár mínusz 50 °C-os időben 

is működjenek.30 

Számos lehetőség rejlik a területben, tervben van egy Kelet-Szibéria – Csendes-óceán 

csővezeték építése, amely összekötné a kitermelő régiókat Vlagyivosztokkal. Ha a vezeték 

megépülne, Moszkva eldönthetné, hogy nyugatra, Európa felé, vagy inkább keletre, az egyre 

növekvő energiafogyasztású kelet-ázsiai térség felé exportáljon gázt.31  

                                                                                                                                                     
27 Alun Anderson: After the ice: life, death and geopolitics in the new Arctic. Harper Collins, 2009. 212. o. 
28 Oleg Alexandrov: „Labyrinths of the Arctic Policy.” Russia in Global Affairs, No. 3 (2009)  
29 Anderson: i. m. 190. o. 
30 Claes - Østerud – Harsem:  i. m. 
31 Anderson: i. m. 87. o. 
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Fontos kiemelni, hogy a kizárólagos gazdasági övezet kiterjesztése nem csak a 

szénhidrogének kiaknázása miatt fontos, a kontinentális talapzatra is érvényes gazdasági 

övezetekkel a halászati feltételek változásaihoz is jobban lehet alkalmazkodni, amely 

Oroszország számára nem elhanyagolható kérdés – a szektor közel 400 ezer embert 

foglalkoztat.32 A változó éghajlat hatásaként növekedhet a tengerek hőmérséklete, amely a 

halállományok szaporodását és átrendeződését hozhatja magával. Viszonylag kevés előrejelzés 

van a klímaváltozás halakra gyakorolt hatásairól, azonban közülük a legelfogadottabb nézet az, 

hogy a tőkehal és a hering populáció növekedésével számolhatunk.33 A múltban volt már rá 

példa, hogy a felmelegedő tengervíz hatására óriási mennyiségű tőkehal-populáció jelent meg 

Grönland partjainál, majd a későbbi lehűlés, és túlhalászat eredményeként a tőkehal eltűnt, és 

helyét a tengeri rákok vették át.  

A jövőben kiaknázásra kerülő új és a már használatban lévő régi halászterületekre is 

érvényes, hogy Moszkvának komolyabban kell szabályoznia a térségben folyó gazdasági 

tevékenységet. Oroszországtól függetlenül az arktiszi halászat szabályozásának fejlődéséért 

még sokat kell tennie a térség többi államának is. Joe Borg, az Európai Unió korábbi, 2004 és 

2010 közötti tengerügyi és halászati biztosa szerint hiába létezik az arktiszi régióra vonatkozó 

kormányzati-jogi keret, azt meg kell erősíteni, és számos területen ki kell egészíteni, hiszen 

óriási halállományok találhatóak a Jeges-tengeren, amelyek relatíve védtelennek 

tekinthetőek.34 

 

Az agresszív arktiszi orosz fellépés ellentmondásai 

 

A média szívesen jelentet meg az orosz arktiszi katonai jelenléttel kapcsolatos cikkeket, 

néha igen egyoldalúan vizsgálva, vagy akár figyelmen kívül hagyva annak háttérben 

meghúzódó, valódi okait. Habár az ENSZ Tengerjogi Egyezménye megfelelő jogi keretet adott a 

területi igények érvényesítéséhez, az oroszok 2001-ben történt visszautasítása óta35 az is 

egyértelművé vált, hogy megfelelő bizonyítékok nélkül az ENSZ Kontinentális Talapzat 

Bizottsága (UN Commission on the Limits of the Continental Shelf) nem hajlandó elismerni a 

területi követeléseket. Ebből a szempontból vizsgálva a kérdést teljesen felesleges katonai erők 

                                                 
32 Ld. a FAO által készített, Oroszország halászati szektorát áttekintő dokumentumát. 
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/fcp/en/FI_CP_RU.pdf, internetről letöltve: 2010. szeptember. 29. 
33 Erik J Molenaar, Robert Corell: Background Paper: Arctic Fisheries, Arctic Transform, 2009. február. 
34 Roger Howard: The Arctic Gold Rush: The New Race for Tomorrow’s Natural Rescources, Continuum, 2009. 225. o. 
35 2001-ben Moszkva az ENSZ-hez fordult, és a Tengerjogi Egyezményre hivatkozva bejelentette igényét a gazdasági 
övezetének kibővítésére. Ezt az igényt azonban nem fogadták, és nem is utasították el, Oroszországot ugyanakkor 
további bizonyítékok bemutatására kérték. 
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folyamatos gyakorlatoztatása és járőröztetése a térségben. Oroszország az erre fordított 

források nagy részét területi igényeit alátámasztó bizonyítékok felkutatására is költhette volna. 

A korábban említett stratégiai bombázók – gyakran mások légterének megsértésével 

egybekötött – hadgyakorlatai, az arktiszi speciális erők kiképzése, az északi flotta 

modernizációja, az ominózus zászlókitűzési akció, mind olyan katonai agressziót feltételező 

előkészületek, amely valójában nem érdeke egyik arktiszi államnak – köztük Oroszországnak – 

sem. Az Arktisz legtöbb nyersanyagban gazdag és értékes területe már egyértelműen 

meghatározott határok között helyezkedik el, és a Tengerjogi Egyezmény által létrehozott 

keretek lehetőséget nyújtanak azok számára is, akik több területet szeretnének megszerezni.36  

Egy arktiszi háború szinte értelmetlen lenne. Valójában a vitatott területeken található 

nyersanyagok – főleg azok speciális helyzete miatt – nem elég értékesek ahhoz, hogy 

ellensúlyozzák a kárt, amelyet egy háború okozhat. Példaként említhető a 2008-ban történt 

grúz-orosz háború, amelynek következményeként a háború kezdetétől számított egy héten beül 

16 milliárd dollárnyi külföldi tőke hagyta el Oroszországot.37 Moszkva nagyon sokat küzdött a 

külföldi befektetők bizalmáért, nem áll érdekében, hogy a nyugati befektetők kivonuljanak az 

országból. Ráadásul egy északi háború esetén az arktiszi nyolcak közül Svédország és a 

semleges Finnország kivételével öt NATO-tagállammal találná szemben magát. 

Felmerülhet a kérdés: mégis miért jelenik meg Oroszország ennyire agresszív 

külpolitikával a térségben? A válasz igen összetett, négy fő tényezőt tartok fontosnak a 

kérdéssel kapcsolatban, természetesen mindegyik gondolatmenet az északi-sarki régióra 

vonatkozik. A Kreml pozíciói az Arktiszon mindig is erősek voltak, a térséggel kapcsolatos 

hidegháború utáni egy évtizeden át tartó viszonylagos érdektelenség ellenére Moszkva 

továbbra is a legerősebb katonai hatalom maradt a Jeges-tenger térségében. A domináns 

hatalmi státusz megtartása érthető okokból fontos az oroszok számára. A folyamatos katonai 

jelenlét, a fejlesztések és a megerősített hadsereg tehát a dominancia fenntartását is 

szolgálhatja.  

Más nézőpontból, ha eltekintünk az ENSZ Kontinentális Talapzat Bizottságának 

tevékenységétől, Oroszország szeretné biztosítani jelenlétét azokon a területeken, amelyekre 

igényt tart. A járőrözés és a katonai gyakorlatok felfoghatóak egyfajta üzenetként a többi állam 

felé, hogy Moszkva komolyan gondolja a korábban megfogalmazott igényeit. A háttérben az is 

felmerülhet, hogy a Kreml nyilvánvalóvá akarja tenni az arktiszi államok számára, hogy egy 

                                                 
36 Anderson: i. m. 
37 Howard: i. m. 151. o. 
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északi-sarki fegyverkezési verseny nagyon sok forrást emésztene fel, ezért értelmetlen lenne, ha 

versenybe akarnának szállni az arktiszi orosz erők létszámával és ütőképességével. 

A védelmi célok szemszögéből vizsgálva a kérdést, érdekes válaszok merülhetnek fel. A 

felmelegedés nyáron jégmentessé teheti az Északkeleti-átjárót, így a kereskedelmi hajók, 

jégtörők segítsége nélkül is végighajózhatnak Oroszország északi partjai mellett. Ez azonban 

azt is jelenti, hogy Oroszország északról védtelenebbé válhat, hiszen már nem lesz szükség 

jégtörőkre az északi partok megközelítéséhez. Nem csak kereskedelmi hajók, hanem akár más 

állam hadihajói is megjelenhetnek a területen – ez a lehetőség igen érzékenyen érintheti az 

eddig északról szinte egész évben jég által védett országot. Ráadásul a háttérben meghúzódhat 

az a trauma is, amelyet a két évtizeddel korábbi kelet-európai befolyási övezet és a mai szovjet 

utódállamok elvesztése okozhatott az oroszok számára.38 Ebből a szempontból tehát a 

megnövekedett katonai aktivitás hosszú-távú védelmi célokat is szolgálhat. 

A fokozott katonai jelenlét negyedik lehetséges magyarázatára az orosz belpolitikai 

érdekek vizsgálata közben találhatunk rá. A 2007-ben történt zászlókitűzési akció hét hónappal 

a 2008. márciusi elnökválasztás előtt volt. Vlagyimir Putyin, akkori orosz elnök a 

zászlókitűzéssel kijátszhatta a nacionalista kártyát. Az emberek nacionalista érzelmeinek 

felerősítésével maga mögé tudta állítani az emberek egy részét.39 Ezt a jól ismert 

hatalompolitikai „kártyát” számtalanszor felhasználták már a történelem folyamán. A 

hadsereg erőteljes jelenléte az Arktiszon egy erős Oroszország képét mutathatja sok ember 

számára, amiből az orosz elit profitálhat. 

A fentiekből következik, hogy Moszkva nem egy arktiszi területekért folyó háborúra 

készül, mindössze jelentős érdekei fűződnek ahhoz, hogy komoly erőket állomásoztasson 

északon. Mindezek mellett Putyin, aki jelenleg Oroszország miniszterelnöke egy most 

szeptemberben Moszkvában rendezett, Arktisszal foglalkozó konferencián egyértelműen 

elutasította azokat a szóbeszédeket, amelyek egy küszöbön álló, arktiszi nyersanyagokért folyó 

háborút vizionálnak.40 A fegyverkezésnek tehát véleményem szerint nincs olyan hosszú távú 

célja, amelynek elérésével Oroszország jelenlegi helyzetét is meghaladva még befolyásosabb 

állammá válhatna. 

 

Versenyfutás a semmiért? 

 

                                                 
38 Barry S. Zellen: Arctic Doom, Arctic Boom: The Geopolitics of Climate Change in the Arctic. Praeger, 2009. 
39 Howard: i. m. 



Csányi Benedek: 
Oroszország és a változó Arktisz 

 
 

 
Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 

VII. évfolyam 2010/2–3. szám 
www.kul-vilag.hu 

- 95 - 
 

Szüksége van egyáltalán Moszkvának az északi szénhidrogén tartalékokra? Az ország 

Szaúd-Arábia előtt az első helyet foglalja el az olajkitermelő államok között. A gáztermelésben 

az Egyesült Államok 2009-ben már megelőzte Oroszországot, viszont Moszkva rendelkezik a 

világ legnagyobb gáztartalékaival.41 

Az olajtartalékok szempontjából sem áll rosszul Oroszország, a valós mennyiségről 

megoszlanak a vélemények, a különböző ipari szereplők és szakmai körök 60 és százmillió 

hordó közötti számot tartanak reálisnak.42 A két fent említett tényből kiindulva 

megkérdőjeleződhető az arktiszi szénhidrogén tartalékok fontossága. Oroszország egyáltalán 

nincs rászorulva az arktiszi olaj- és gáztartalékokra, tehát azzal, hogy az ország észak fele 

terjeszkedik, lényegében nem változtatja meg az olaj- és gáztermelő államok között elfoglalt 

helyét. 

Moszkva problémája jelenleg nem az, hogy nincsen elég kitermelésre váró 

szénhidrogén-tartaléka, hanem az, hogy az utóbbi években a vállalatok menedzsmentje nem 

volt elég előrelátó. Az orosz energiapiac nagy része oligarchák kezében van, akik a magas 

védővámok és a külföldi vállalatokkal szembeni diszkriminatív hozzáállás miatt óriási profitra 

tettek szert, azonban ezt a jövedelmet nem forgatták vissza a vállalatokba. A következmény 

2008 óta egyértelműen látszik: az orosz olaj- és gáztermelés elkezdett visszaesni, a 

szénhidrogének kitermelésével foglalkozó cégek nem rendelkeztek, és ma sem rendelkeznek 

olyan technológiai fejlettséggel, amelyre szükségük lenne a termelés volumenének 

növeléséhez.43 Hiába teszi rá Oroszország a kezét az arktiszi nyersanyagokra, ha nem képes 

azokat kitermelni.  

Ahogy korábban már említettem, Moszkvának még a kontinentális talapzatban rejlő 

nyersanyagok feltárásához is külföldi befektetőket kellett beengednie. A Stokman-gázmező 

kitermelésének előkészítéséhez egyedül fogott hozzá a Gazprom, később kénytelen volt egy 

közös, különleges célú vállalatot létrehozni Stokman Development AG néven. A Gazprom 51%-

os többségi tulajdona mellé betársult a norvég StatoilHydro és a francia Total is, amely cégek 

nagyobb tapasztalattal és fejlettebb technológiával rendelkeznek az orosz cégnél. A két 

esemény rávilágít, hogy Oroszországnak nem csak a kitermeléssel akadnak gondjai, hanem a 

potenciális nyersanyaglelőhelyek feltárását sem tudja kielégítő módon megvalósítani. A Kreml 

tehát attól, hogy megszerzi a hőn áhított területeket, másoktól ugyan el tudja zárni a 

                                                                                                                                                     
40 „Putin plays down talk of battle for Arctic rescources”, BBC, 2010. szeptember 23. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11397671, internetről letöltve: 2010. szeptember 29. 
41A CIA World Factbook adatai alapján. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html, 
internetről letöltve: 2010. augusztus 26. 
42 Howard: i. m. 
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nyersanyagforrásokat, de azokat egyedül a közeljövőben semmiképpen nem lesz képes hatalmi 

pozíciói erősítésére felhasználni. A jelenlegi helyzetben sokkal komolyabb problémának tűnik 

a szárazföldi termelés volumenének visszaesése. 

 

Végszó 

 

Mindent összevetve, a korábban végigvezetett gondolatmenetek alapján úgy gondolom, 

hogy az Arktisszal kapcsolatos érdeklődés és „felhajtás” kissé túlzott. Szomorúnak tűnhet, 

hogy a politikai üzengetések és az államok területszerzési törekvései mind a gazdasági célokat 

szem előtt tartó viselkedés következményei. Az Északi-sark éghajlat befolyásoló hatása sokkal 

lényegesebb, mint a nyersanyag tartalékok hovatartozása. Az éghajlatváltozással az államok 

sokkal többet veszíthetnek, mint amennyit nyerhetnek az arktiszi területek gazdasági 

hasznosításából. 

Oroszország számára – ahogy az a korábban tárgyaltakból is egyértelműen kitűnik – 

nem az extenzív irányú, hanem a minőségbeli fejlesztés lehet a felemelkedés hajtóereje. Az első 

lépések közé tartozhatna az északi gazdasági tevékenységekre vonatkozó szabályok szigorúbb 

betartatása, ezzel egy átlátható rendszer létrehozása, amely az azonos feltételek miatt valódi 

versenyhelyzetet teremthetne a gazdasági szereplők között. A hatékonyság és a minőségi 

fejlődés ezzel új lendületet kaphatna. 

Mindezek mellett véleményem szerint a globális felmelegedés és az olajárak egymással 

ellentétes irányba hatnak. Minél komolyabb a globális felmelegedés, az emberiség annál inkább 

az alternatív energiaforrások felé fordul, és ahogy bizonyos idő elteltével megéri majd zöld 

energiát használni, az olaj iránti kereslet csökkenni fog. Ha el fogunk jutni odáig, hogy a teljes 

arktiszi jég elolvadjon nyáron, a Föld természetes rendszerként működő éghajlata olyan 

problémákat fog generálni a délebbi területeken, hogy a világ nem az Északi-sarkkal lesz 

elfoglalva. Az Északi-sark és az egész föld klímája komolyan összefügg a jég jelenlétével, a jég 

eltűnésével robbanásszerű felmelegedés várható. A jég időjárás-befolyásoló hatására tökéletes 

példa a stockholmi és a dél-grönlandi időjárás közötti különbség: nem gondolnánk, de 

Grönland déli csücske majdnem azonos szélességi körön van a svéd fővárossal. 

Úgy gondolom a szénhidrogén-tartalékokért a jövőben nem fog a napjainkhoz hasonló 

kiélezett harc folyni, az újonnan felemelkedő, óriási kelet-ázsiai országok a 

nyersanyaglelőhelyektől – viszonylag – független zöldenergia, mint a nap-, szél- vagy 

                                                                                                                                                     
43 Uo. 
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geotermikus energia és a nagy hatékonyságú atomenergia, esetleg fúziós erőművek 

fejlesztésében lesznek érdekeltek. Oroszország tehát anélkül, hogy teljesen megreformálná a 

külföldi olajcégekkel kapcsolatos hozzáállását és modernizálná az olaj- és gázkitermelését, nem 

számolhat a nemzetközi rendszerben elfoglalt pozíciójának felemelkedésével. Abban az 

esetben, ha az előbb említett változtatásokat sikerül végrehajtania, egyértelműen 

megerősödhet, mint energiahordozó-előállító állam. Lényeges azonban, hogy ehhez nincs 

szüksége a drágán és kockázatosan kitermelhető arktiszi nyersanyagforrásokra. 

 

 


