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A hidegháború utáni energiabiztonsági koncepciók változásának két meghatáro
zó tényezője, Kuvait Irak általi lerohanása 1990-ben, illetve a KGST-Varsói Szer
ződés-Szovjetunió széthullása volt. E két eseménysor jelzi azt a korszakhatárt, 

amely a szénhidrogénipar területén az energia-biztonságpolitikai gondolkodásmódban 
megjelent, de legalábbis a hidegháború végével jelentősen nagyobb teret nyert. Összetett 
folyamatokról van szó, amelyeket egyszerre határoznak meg a gazdaság, a politika és a 
biztonságpolitika szempontjai, ezért különösen fontos az egyes folyamatokat egyenként 
elemezni.1

Bár a szakirodalom hol az egyik, hol a másik tényező (Kuvait megtámadása, illetye a 
Szovjetunió szétesése) elemzésével kezdi taglalni a hidegháború utáni energiapolitika 
alakulását, elsőként mégis a KGST és a VSZ felszámolását követő szovjet összeomlásnak 
az energiabiztonságra gyakorolt hatásait célszerű elemezni. Mind a történetiség, mind 
a koncepcionális kérdések szempontjából ez a racionális megközelítés, mert egyrészt, e 
folyamatok kronológiailag is megelőzték az öbölháború kitörését, másrészt a fordított 
sorrendben való megközelítés téves analitikai eredményekre vezetne. A két esemény
sor ugyanis összefügg: Kuvait Irak általi lerohanása 1990 nyárutójára való időzítésének 
elemzésében nem kontraintuitív feltételezés az, hogy az agresszor stratégiai előnyt kí
vánt kovácsolni abból a tényből, hogy a nemzetközi élet gyakorlatilag minden jelentős 
szereplőjének figyelmét elsősorban a hidegháború váratlan vége kötötte le.

A hidegháború utáni energiabiztonsági koncepcióváltás első meghatározó tényező
je a Szovjetunió széthullása: az energiaellátás biztonságának kérdése Közép-Európa 
KGST-országaiban az energiaimport-függés miatt már 1989 elején, a szovjet kapcso
latrendszer megrendülésének első jeleinél fölmerült. A Varsói Szerződés és a KGST 
szétesése egyben az energiaellátás megakadását, rosszabb esetben elakadását, is előre 
vetítette. Az energiabiztonság esetleges összeomlása pedig a hidegháború lezárásának 
fegyveres konfliktus nélküli, de rendkívül súlyos következményekkel járó rémképét 
vetítette előre. Ezek a kérdések már a Szovjetunió széthullását megelőző hónapokban 
is az energiabiztonsági stratégia átgondolását követelték meg Közép-Európa országai-
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ban. Az európai KGST-országok szénhidrogén-ellátása szinte teljes függésben tartotta 
gazdaságukat a szovjet importtól. Az energiahiány miatt fenyegető gazdasági válság 
elkerülésére két megoldás vetődött fel: az energiaellátás diverzifikációjának kiépítése, 
illetve a (volt) szovjet szénhidrogénimport további biztosítása. Bármelyik megvalósítása 
súlyos nehézségekbe ütközött.

A hidegháború vége tehát egyúttal a Szovjetunió szénhidrogén-termelésének és ke
reskedelmének radikális megkérdőjelezését is jelentette Közép-Európa országaiban. De 
a Szovjetunió összeomlása és a központi tervezés csőddel lezáruló szakasza Oroszor
szágban és a Szovjetunió minden utódállamában mélyen megrendítette a szénhidro
gén-termelést és -fogyasztást. Az első válságjelenségek után, relatíve rövid időn belül 
azonban a hidegháború vége a piaci érdekek robbanásszerű megjelenését tette lehetővé 
a volt szovjet térség szénhidrogéniparában is.

A szénhidrogén-biztonság másik jelentős változást okozó tényezője, közvetlenül a hi
degháború vége után, az 1990—1991-es öbölháború volt, amelynek hatása érzékelhető volt 
az olajellátásban. Szemben az előző két olajellátási diszrupcióval, az 1990-es öbölháború 
nem okozott hosszú távú következményeket sem az olaj árában, sem az olajipar alapve
tő szerkezetében. Ennek konvencionális magyarázata az, hogy „a piac működött" (the 
market worked). 1990-l|en, a háború kitörése előtt nagy mennyiségű olaj volt hozzáférhető 
hosszú távú szerződések nélkül, lekötetlenül, az árupiac azonnali (spot) árain, és ennek 
eredményeképp oda tudták azonnal szállítani, ahol éppen a legnagyobb volt rá az igény. 
Lehetőség volt határidős ügyletek kötésére, így ezen a téren sem jelentkezett a sokkhatás. 
Nem utolsósorban pedig az egyes nemzeti kormányok is tanultak az előző olajellátási 
diszrupciókból, és ezúttal nem ösztönözték a nemzeti energiaipari vállalatokat nagymér
tékű tartalékolásra, ahogy például 1979-ben történt, jelentősen súlyosbítva a helyzetet.

Ezek között a politikai és gazdasági keretek között jelentek meg az Európai Unió 
energiakoncepciójának új elemei.

Integráció és diverzifikáció

A közép-európai országok olajellátási szerkezetének átalakítása, gazdaságaik szén
hidrogén-ellátásának diverzifikálása, a Szovjetuniótól való szénhidrogén-függőségük 
csökkentése, a térség gazdasági szuverenitásának elősegítse és megerősödése az egyik 
elsődlegesen megoldandó feladatként jelent meg.2 Ezen célok elérésére több terv szüle
tett 1989-90-ben. A rendszerváltás idején, 1990-ben, a közép-európai országok az éves 
fogyasztáshoz szükséges 1,7 millió b/d3 nyersolaj 50 százalékát a Szovjetunióból impor
tálták. Ez az arány önmagában nem csekély mértékű csökkenés volt ahhoz a 75 száza
lékos arányhoz képest, amelyet a nyolcvanas évek közepéig a hat ország szénhidrogén
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importjában a szovjet szállítások betöltötték. A szovjet szénhidrogénenergia-importtól 
való függés azonban még így is jelentős volt. Közép-Európa országai közül Románi
ában korábban is volt saját szénhidrogén-termelés, és Jugoszláviának lehetősége volt 
a Közel-Keletről, illetve Eszak-Afrikából nyersolajat importálni. A közép-európai tér
ségben a szovjet import 55 százalékos részesedésének oka az a több mint negyvenéves 
központi tervgazdasági gyakorlat volt, amelynek leegyszerűsített sémája értelmében 
Moszkva szállította az energiát és a nyersanyagokat, a közép-európai országok pedig 
elsősorban késztermékeket exportáltak a Szovjetunióba.4 Magyarország számára ekkor 
vált stratégiai fontosságúvá a megépítése után sokáig alig kihasznált, sőt egyenesen 
„távvezetéknek" gúnyolt Adria olajvezeték.

Közép-Európa szénhidrogén-ellátásának hosszú távú diverzifikációjához először is 
nyersanyagszállító infrastruktúrára volt szükség, amely képes lett volna a kontinens két 
felét olajvezetékkel összekötni. A második világháború után Nyugat-Európában kiépült 
nyersolaj- és nyersolajtermék-vezetékrendszerek Európa keleti része felé gyakorlatilag 
nem rendelkeztek összeköttetéssel. Európának a politikailag vasfüggönnyel kettévá
lasztott két térfele között az olajellátás területén nem létezett kapcsolat. Közép-Európa 
energiabiztonsága megteremtésének, illetve megőrzésének, a szénhidrogén-ellátás di
verzifikálása elérésének egyik előfeltétele tehát Közép- és Nyugat-Ijjurópa energiaellátá
si rendszereinek összekapcsolása, integrációja volt.

Nyugat-Európa szénhidrogén-ellátásának helyzete a Közép-Európát a Szovjetunió
val összekötő rendszertől alapjaiban eltérő struktúrát mutatott.5 A második világhábo
rút követően Európa nyugati térfelén gyakorlatilag két olajvezeték-rendszer épült ki, 
egy északi és egy déli. A nyugat-európai nyersolaj és kőolajtermékek számára kiépített 
rendszernek az integrációja sem volt erős 1990-ben. A két rendszer közötti összeköttetés 
ahhoz például mindenképpen elégtelennek bizonyult, hogy a szénhidrogén-ellátásban 
valódi versenyhelyzet alakuljon ki a legnagyobb vezetékrendszereken keresztül.6 Ér
dekes módon tehát magán Nyugat-Európán belül sem alakult ki összefüggő hálózat az 
olajellátás területén.

178 Külügyi Szemle



Piac vagy politika: európai energiabiztonsági koncepciók

1. sz. térkép: Key Central European product, crude pipelines, 1991. Forrás:7

1990-re az északi kőolajvezeték-rendszer két legfontosabb indító-betápláló pontja 
Hollandiában Rotterdam, a világ egyik legnagyobb kikötője, valamint a németországi 
Wilhelmshaven volt. E két pont között zajlott a nyersolaj- és nyersolajtermékek szállítása 
Nyugat-Európa északi és középső területeire, valamint a Benelux államokba. Az RRP 
(Rotterdam-Rajna csővezetékrendszer) és az NWO (North West Oil Pipeline) rendsze
rek mintegy 700 ezer b/d nyersanyag szállítására voltak képesek, elsősorban a Ruhr-tér- 
ségbe, amely nemcsak Németország, hanem Nyugat-Európa ipari termelésének is egyik 
kulcstérsége volt a hidegháború alatt. Az RMR-olajvezeték (Rhein-Main Rohrleitung) 
további 250 ezer b/d nyersanyag-termék szállítására nyújtott lehetőséget Németország 
központi térségeibe (Ludwigshaven központtal).8 Franciaország északi területeinek, Pá
rizsnak és a Párizs körüli gazdasági térségnek a kőolajtermék-ellátását közvetlenül a 
Le Havre-i francia kikötőből induló kőolajvezetékből és termékvezetékekből (TRAPIL), 
valamint a vezetékekhez csatlakozó finomítókból látták el..

A dél-európai hálózat a Marseilles melletti Foch-sur-Mer kikötőjéből indulva és a ge
novai kikötő teljesítményével kiegészítve együttesen mintegy 2,4 millió b/d nyersolajjal 
tudta ellátni Franciaországot, Olaszországot, Svájcot és Dél-Németországot.

A SEPL (Southern European Pipelines) 1,3 millió b/d nyersolajat tudott szállítani
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Foch-sur-Merből Közép- és Kelet-Franciaországba. A CÉL (Central European Pipeline) 
további 1,1 millió b/d nyersolajat tudott szállítani Eszak-Olaszországba, Svájcba valamint 
Dél-Németországba, Ingolstadtba. Ingolstadtban kapcsolódott a CEL a Svájcot és Auszt
riát Olaszországon át ellátó TAL-rendszerhez (Trans-Alpine Pipeline). De a Mannheim 
és Köln közötti kőolajvezeték -  amely az RRB vezeték vége lett volna -  hiánya megaka
dályozta, hogy a leggazdaságosabb módon, vezetéken keresztül jelentősebb kapcsolat 
jöhessen létre nyersolajszállítás tekintetében Európa déli és északi vezetékrendszerei 
között -  egyedül a Rajnán szállított olaj juthatott át a déli vezetékrendszerbe.9

Az a nyersolaj tehát, amely francia illetve olasz kikötőn át érkezett meg Dél-Európá- 
ba, elérhette Németországban Mannheimet, Strassburgon át a SEPL-rendszeren vagy 
Ingolstadtot és Karlsruhe-t a CÉL, illetve a TAL-rendszereken, de nem érhette el a volt 
európai KGST-országokat. Nyersolaj vagy nyersolajtermék nem áramolhatott a Barát
ság vezetékrendszeren sem a földrajzilag legközelebb eső TÁL vagy AWP rendszeren át 
Ausztria felé. Ugyanakkor a földrajzi közelség ellenére a csehszlovák határnál levő Barát
ság I. vezetékkel sem létezett összeköttetés. Ez jelentősen megnehezítette Lengyelország, 
Csehszlovákia, Magyarország, Jugoszlávia, Románia és Bulgária számára, hogy hiteles al
ternatívát dolgozzanak ki a szovjet nyersolajimporttól való függőségük csökkentésére.10

Az egyetlen kivételt a kilencvenes évek elején Németország jelentette, ahol a német 
egyesítés eredményeképpen a korábbi Kelet-Németország, ahol a Barátság vezeték észa
ki végpontja volt, integrálódott az egyesített Németország nyersanyagellátásába. Ösz- 
szességében elmondható azonban, hogy 1990-91-ben nem is kettő, hanem három nagy 
nyersolaj- és olajtermék-ellátási hálózatrendszer jellemezte Európát: a kontinens nyugati 
felében szinte kapcsolat nélküli északi és déli hálózatrendszer, illetve az a kelet-európai 
csővezetékrendszer, amelyet a két nyugat-európai -  gyengén összekapcsolt -  olajveze
ték-rendszertől egy „nyersanyag-vasfüggöny" választott el.

A kilencvenes évek elején megszületett szénhidrogén-energiabiztonsági tervek tehát 
kettős célt szolgáltak, egyrészt a közép-európai országok számára az orosz olajforrások 
diverzifikálását, másrészt a nyugat-európai vezetékrendszer egységesítését.11 Az elsőd
leges cél a közép-európai országok energiaellátásának megoldása volt, míg a nyugat
európai rendszer egységesítését másodlagos, de a hidegháború végét követő projektek 
kidolgozásában szintén fontos megvalósítandó energiabiztonsági szempontnak tartot
ták a szakértők.12 A kilencvenes évek elején a diverzifikálást és egyben az egységesítést 
megoldandó céllal egy sor projektterv látott napvilágot Európa keleti és nyugati felének 
összekötésére.

Az egyik leginkább költséghatékony projektet a Csehszlovákiát Pozsonynál, az oszt
rák ÖMV schwechati finomítójával való összekötés kiépítése jelentette, itt ugyanis mind
össze 60 kilométer áthidalására volt szükség Bécs közelében. Mind egy nyersolaj-, mind 
egy nyersolajtermékeket szállító vezeték kiépítésének terve felvetődött. A Slovnaft rá
kapcsolódhatna így az AWP-re és ezen keresztül a TÁL vezetékrendszerre, azaz az olasz
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trieszti kikötőből juthatott volna nyersolajhoz, évi 80 ezer b/d nyersanyagot juttatva a 
Pozsony melletti finomítókba.

Egy másik, a megvalósíthatóság szempontjából szintén előnyös projekt a TÁL veze
tékrendszer összekötése lett volna Ingolstadtnál a csehszlovák litvinovi és kralubi fino
mítókkal, amelyeket akkor a Szovjetunióból a Barátság I-es vezetéken át láttak el. Ez egy 
300 kilométeres összekötő szakasz építésével járt volna, de ezen keresztül 200 ezer b/d 
nyersolajat tudtak volna szállítani az olaszországi Trieszt kikötőjéből Csehszlovákiába, 
és ezzel a szovjet import gyakorlatilag mintegy 80 százalékát ki lehetett volna váltani. 
1990-ben ugyanis a pozsonyi finomítók 250 ezer b/d szovjet nyersolajat dolgoztak fel. Az 
ehhez szükséges finanszírozás megszerzése a Világbanktól, az Európai Közösségektől, 
valamint az EBRD-től felvehető kölcsönök függvénye volt. A további tervek között meg
jelent az Adria vezeték -  amely a jugoszláv Omisalj kikötőjéből Magyarországra szál
lított nyersolajat -  bővítése, ezzel a Magyarországra több mint 50 százalékkal nagyobb 
kőolajmennyiség érkezhetett volna.

A hidegháborús feszültség megszűntével a NATO kőolajterméket (motorhajtó anya
gokat) szállító vezetékrendszerének a civil használatba való konvertálásának gon
dolata is felvetődött. Elsősorban német területeken ez a vezetékrendszer finomítókat, 
tárolóhelyeket, valamint repülőtereket kötött össze mintegy 3500 km hosszú csőveze
tékrendszerrel, 865 ezer köbméter tárolókapacitással. Ezt a hidegháború idején Nyugat- 
Európa védelmét szolgáló vezetékhálózatot az északi és déli európai rendszerek össze
kötésére lehetett volna felhasználni.

Ezzel párhuzamosan Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország és Kelet-Né- 
metország területén csaknem 1,5 millió köbméter nyersolaj raktározására alkalmas 
tárolóhelyek üresedtek meg 1990 után.13 E rendszer feladata korábban a szovjet had
erő ellátása volt Közép-Európában, de a Vörös Hadsereg kivonulásával e tárolóhelyekre 
nem volt többé szükség.14 További 700 ezer köbméter tárolókapacitás szolgált a keletné
met haderő ellátására, ez a keletnémet tulajdon privatizálásakor a privatizációs hivatal, 
a Treuhand kezelésébe került.

Közép-Európa nyersolajellátásának biztosításában az egyik legjelentősebb változást 
azonban végül is nem egy csővezeték tervezése jelentette, hanem egy csatornavezeték 
létesítése, amely a Rajna-Majna folyót kötötte össze a Dunával. E szerint az elképzelés 
szerint a kevesebb mint 100 kilométer hosszú csatorna a Majna folyótól, Nürnbergtől 
délre, Regensburg mellett kötötte össze a Majnát a Dunával. Ez a csatorna megteremtette 
a közvetlen kapcsolatot Rotterdam és Közép-Európa között, azaz elvileg lehetővé tette 
a Rotterdamba érkező kőolaj eljuttatását Csehszlovákia, Magyarország, Jugoszlávia és 
Románia területére. A projekt finanszírozásának legnagyobb részét az Európai Gaz
dasági Közösség fedezte, A csatorna gyors ütemű befejezését 1992 őszére tervezték. Az 
Adria vezeték bővítésével, a TÁL vezetékről való leágazás kiépítésével, illetve az északi
tengeri, az új Rajna-Majna-Duna vízi utas szállítási megoldással Közép-Európaának
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Nyugat-Európából való kőolajellátását jelentős mennyiséggel lehetett növelni. A TÁL 
vezetékrendszer kiterjesztéséval 300 ezer b/d, a Pozsony-Schwechat vezetéken 80 ezer 
b/d és az Adria vezeték bővítéséval 120 ezer b/d, összességében mintegy 500 ezer b/d 
nyersolaj kerülhetett volna a közép-európai nyersolajpiacokra. Összehasonlításul: a Ba
rátság I. vezetéken 1990-ben összesen 400 ezer b/d nyersolaj érkezett Csehszlovákiába. 
A kiépítés mellett érvelők számításai szerint tehát az évi 1 millió b/d, Nyugat-Európán 
keresztül elérhető nyersolajmennyiség mellett a Druzsba vezeték a korábbi kapacitásá
nak mindössze 15 százalékát szállította volna Közép-Európába.

A koncepció szerint megvalósuló összeköttetések eredményeként a Barátság veze
tékrendszer elvesztette volna az egész Közép-Európa ellátását szolgáló meghatározó 
pozícióját, és a térségnek egy másodlagos, egyes elemzések szerint csak marginális ve
zetékrendszere lett volna. Azonban a nyugat-európai rendszerekkel az összeköttetést 
megteremtő vezetékek építésének árnövelő hatása egyértelműen súlyosnak bizonyult, 
emellett a meglévő, a Szovjetunió irányába 1990-ig kiépített vezetékrendszer alulhasz- 
náltsága is jelentős költségnövelő tényezőt jelentett.

A perdöntő kérdés tehát politikai, gazdasági és technikai szempontok alapján is a kö
zép-európai országok szénhidrogén-ellátásának diverzifikációjában a kilencvenes évek 
elején az lett, hogy a szuverenitásukat frissen visszanyerő volt KGST-országok az előttük 
tornyosuló gazdasági reformok közepette mennyivel készek, illetve képesek többet fi
zetni költségvetésükből azért, hogy megvalósítsák a forrásdiverzifikációt, hogy ezáltal 
hozzájuthassanak a diverzifikált energiaforrásokhoz.

A kilencvenes évek elejére nyilvánvaló lett, hogy a közép-európai országok nyers
anyagellátásában a verseny elsősorban nem az északi- illetve a dél-európai rendszerek 
között, hanem a dél- és a nyugat-európai kikötőkben megjelenő, illetve az orosz és a 
posztszovjet területeken kitermelt nyersanyagok között zajlik.

A hidegháború vége az energiabiztonság fókuszába egyrészt Európa keleti fele energia- 
ellátási biztonságának kérdését, másrészt Európa keleti és nyugati felének egymással való 
kapcsolatát helyezte. Azonban ez a kontinens szénhidrogén-politikai fejleményeinek csak 
egyik, bár kétségtelenül történelmi vonulatát jelentette.15 Ezzel párhuzamosan ugyanis az 
energiabiztonság területén egy sor más kérdés is koncepcionális változásokat indukált.

Európa energiapolitikája mint közösségi politika

Az 1990 utáni európai energiapolitika közösségi politikává válásának megújuló len
dülete a hidegháború utolsó éveire nyúlik vissza. Érdekes energiapolitikai tendencia 
figyelhető meg ugyanis a nyolcvanas évek második felében, ami az EK-beli energiabiz
tonsági megfontolások változásait tükrözte, és elvezetett a kilencvenes évek uniójának 
új energiapolitikai koncepcióihoz.
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A nyolcvanas évek közepén több frissen jelentkező tényező irányváltoztatást eredmé
nyezett az Európai Közösségek energiapolitikájában. Elsősorban a nemzetközi energia
piac ment át jelentős változásokon azzal, hogy a hosszú időn át alapvetőnek feltételezett 
kapcsolat a GDP emelkedése és az energiafogyasztás növekedése között az 1973 és 1983 
közti években látványosan megszakadt. A nemzetközi energiapiacon a két olajársokk 
nemcsak a fogyasztói, hanem a termelői oldalon is nagy változásokat hozott. A hetve
nes és nyolcvanas évek magas reál olajárai az olajkutatásban és -kitermelésben egyaránt 
nagy fellendülést eredményeztek ugyanis -  még a világ azon területein is, ahol koráb
ban e tevékenység nem volt profitábilis. Ezek a nyolcvanas évek elejére az olajellátás 
diverzitásának jelentős növekedését -  egyúttal az OPEC gazdasági befolyásának és vi
lágpolitikai jelentőségének hatalmasmértékű csökkenését -  vonták maguk után.

A gorbacsovi orosz diplomácia a hidegháborús feszültség csökkentésével tovább tá
gította a teret az energiapolitika egyre „közösségibbé" tétele előtt. A nyolcvanas évek 
közepére a hidegháborús feszültség drasztikus csökkenése az energiaellátás biztonsá
gára vonatkozó, hagyományos megfontolások háttérbe szorulását eredményezte, ezzel 
hozzájárult a piaci logika előtérbe kerüléséhez, a nemzeti szuverenitás vezette megfon
tolások lazulásához az energiapolitika területén belül is.16

E változások hatására az EK maga is az integráció nagyobb lendületű szakaszába 
lépett a nyolcvanas évek második felében. A nyolcvanas évek elejének „mini hideghá
borús" időszaka és az EK-n belüli relatív gazdasági stagnálás időszaka után 1985-ben az 
egységes piac és az 1987-es egységes európai okm ány  elfogadása az európai egységesülésben 
új lendületet hozott.Bár az energiapolitika kérdését az egységes európai okm ány nem érin
tette, ezt a hiányt a következő évben, 1988-ban kiadott „A belső energiapiac’' című Fehér 
könyv (The Internal Energy M arket, I EM)  pótolta.

Ez a dokumentum összegezte azokat az akadályokat, melyek a belső energiapiac ki
alakítását késleltették, valamint meghatározta azt az agendát, amellyel ezt el lehet érni. 
Az egységes európai piac kialakításának célja a verseny növelése és az európai verseny- 
képesség fokozása volt, és mindehhez szükség volt a kereskedelmi akadályok lebontá
sára. Ez az energiaszektorra vonatkoztatva a visszatérést jelentette a közösség kezdeti 
közös energiatermék-piac kialakítására irányuló céljaihoz.

Mind az EK-n belül felerősödő integrációpárti tendenciák, mind az ellátásbiztonság
gal kapcsolatos aggodalmak csökkenése, a nemzetközi energiapiacon jelentkező ener
giakínálati bőség és az olajárak csökkenése az energiapolitika más közös politikákba 
ágyazásának a lehetőségét vetette fel. A hagyományosan stratégiai kérdésnek tekintett 
energiapolitika kezdett átsorolódni az egységes piac megteremtése, a szállítási politika, 
a munkahely-teremtés, a szociális és gazdasági kohézió, a külkapcsolatok, a kutatás és 
fejlesztés stb. kérdései közé.

S végül, de nem utolsósorban, az európai energiapolitika kérdése a nyolcvanas évek 
végétől egyre hangsúlyosabban Európában is egy olyan új szempontnak kezdett egyre
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inkább már nem is mellé-, hanem alárendelődni, amely az Egyesült Államok energia- 
politikáját is mind meghatározóbban jellemezte ebben az időszakban: a környezetvé
delemnek. A környezetszennyezés a figyelem középpontjába került, egyre nagyobb 
szerepet kapott a közéletben és hamarosan a politikában is, ez pedig kihatott mind az 
energiafogyasztás, mind az energiatermelés kérdéseire. 1985-től kezdődően külön po
litikákat kezdtek kidolgozni az erőművek, a járművek emissziójának csökkentésére, az 
energiahatékonyság növelésére a globális felmelegedés megakadályozásának célzatá
val. Az 1986-ban kiadott Fehér könyv például az energiahatékonyság növelése, a fel- 
használás csökkentése, valamint az energiaszektor szerkezeti átalakítása mellett már 
nem tartalmazta az atomenergia fejlesztésének támogatását.

Az EU energiapolitikájának új korszaka kezdődött tehát 1985-ben. Az európai ener
giapolitika fejleményei egy új koncepció prioritássorrend térnyerését jelezték. A nyolc
vanas évek második felétől kezdve az európai energiapolitika három szempont meg
valósítására, párhuzamos kiegyensúlyozására törekedett. Egyrészt a belső energiapiac 
kialakítására, ami már önmagában is az európai versenyképesség növelését volt hivatva 
elősegíteni. Másrészt az európai energiaellátás folyamatos biztosítására, harmadrészt 
pedig az energiatermelésből és -fogyasztásból eredő környezetkárosítás minimalizálá
sára.17 Ezek az energiapolitikai prioritások jelentősen eltérnek mind az európai energia- 
politika első szakaszának prioritásaitól (1945-1973, az olcsó energiaellátás biztosítása), 
mind második szakaszától (1973-1985, az energiaellátás biztosítása).

A három új prioritás közötti egyensúlyozás nem ad ki egyenes vonalú energiapoli
tikát, ugyanis e három szempont az esetek többségében egymással is ellentmondásba 
kerül, sőt egyik a másikat nem egy esetben ki is zárja. Az egységes energiapiac létre
hozásának eredményeként csökkenő energiaárak könnyen az energiafogyasztás növe
kedését vonhatják maguk után, ez viszont növelheti a környezetkárosítás szintjét. A 
másik oldalról nézve e prioritások erősíthetik is egymás hatását, érvényesülését: a ver
senyhelyzet erősödésének következtében növekedhet az európai piac energiaellátóinak 
száma, erősítve ezzel az EU energiaellátásának biztonságát is.

Tehát az 1985-86-os egységes európai okmány, majd az 1990-91-es m aastrichti szerződés 
két jelentős következménnyel járt az EU energiapolitikájára nézve. Egyrészt keretet te
remtettek a nemzeti energiaadók harmonizálására és az egységes energiapiac kialakí
tására -  ami még 1997-ben is csak a különböző elektromos- és gázdirektívák formájában 
létezett. Másrészt, mivel a Monetáris Unió logikáján belül a bármely területre irányuló 
támogatások csak szűkre szabottan jelenhettek meg az egységes piac és az EMU szigorú 
fiskális keretei között, az energiapolitika is bekerült ebbe a szigorú támogatási körbe. A 
hagyományos nemzeti energiapolitikák intervencionalista és költséges kormányzati esz
közei ezzel erőteljes korlátok közé kerültek, amelyeknek további szűkülését prognosz
tizálták a XXI. század első évtizedeire is e kettő (egységes piac, EMU) szorításában.18 A 
maastrichti szerződésben meghatározott „transzeurópai hálózatok" programja pedig a
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közlekedés és a távközlés hálózatának közös fejlesztése mellett kimondta az energiahá
lózatok közös, nemzeti határokon átnyúló fejlesztésének szükségességét is, kiterjesztve 
a rendszert Közép- és Kelet-Európa, valamint a mediterrán térség országaira is.

Bár az elfogadott dokumentumok megpróbáltak megfelelő jogi kereteket teremte
ni az alakuló, formálódó új energiapolitikai koncepcióknak és a szénhidrogéniparban 
gyökeresen változni látszó helyzetnek, a közös EU-energiapolitika kialakítása mégis 
lassú folyamat maradt a kilencvenes években is, és csak a belső energiapiac kevésbé 
vitatott területein volt észlelhető valódi előrelépés.19 1996-ban például elfogadták az 
elektromosáram-piacok limitált megnyitását, majd a kilencvenes évek végének kezde
ményezései hasonló piacnyitásra irányultak a gázszolgáltatás területén.

A környezetvédelem területéről induló kezdeményezések éreztették hatásukat az eu
rópai energiapolitikára is, sőt a kilencvenes évek második felétől kezdve a környezetvé
delem egyre inkább gazdasági eszközöket vett igénybe saját céljainak elérése érdekében, 
közvetve irányítva így az energiapolitika fejleményeit is. Példa erre az 1997-ben előter
jesztett javaslat az energiatermékek jövedéki adójának harmonizálására.

Az EU energiapolitikája a kilencvenes évek közepéig továbbra is az 1988-ban kiadott, 
„A belső  energiapiac" című Fehér könyvön alapult. Ez a dokumentum már tárgyalta 
ugyan a piaci mechanizmusok hatásának kérdéseit a közösség energiabiztonságában, 
érintette a verseny szerepét az energiapolitika területén, de nem adott összefoglaló ke
retet az energiapolitika minden aspektusához. Ezért 1995-ben az Európai Bizottság Zöld  
könyvet (green paper) adott ki „ A z Európai Unió energiapolitikájáért" címmel (For a European 
Union E nergy Policy). Az új, összefoglaló dokumentum az EU energiapolitikájának jö
vőjével kapcsolatban hangsúlyozta egyrészt a folyamatosságot az energiapolitika ko
rábban meghatározott három pillérével, azaz újra megerősítette a versenyképesség, az 
ellátás biztonság, valamint a környezetvédelem szerepét. Tárgyalta ugyanakkor azokat 
az új elemeket is, amelyeket a bizottság fontosnak tartott beemelni az energiapolitikai 
megfontolások közé. Ezen új energiapolitikai megfontolások között elsődlegesen az ál
lam energiaszektor iránti kötelezettségeinek hangsúlyozása jelent meg. A Zöld könyv 
emellett tárgyalta a Szovjetunió utódállamaiban bekövetkezett változások hatását is 
az energiaellátási és energiafogyasztási minták alakulására, valamint Európa növekvő 
energiaimport-függőségének előrejelzésével párhuzamosan elemezte az energiaimport 
forrásait.

Az 1995-ben kiadott anyag további fontos elemeiből érdemes külön kiemelni az ener
giapolitikai feladatok regionális, nemzeti, valamint a közösségi szintek közötti megosz
tását. A Zöld könyv egyben javaslatot tett arra, hogy az energiabiztonság-energiapoliti- 
ka kerüljön be az 1996/97-es IGC (kormányközi konferencia) szerződésmódosításai közé. 
Ez utóbbi javaslatot később elvetették.

Az 1995-ös EU Z öld  kö n yv  megalapozta azonban a még ugyanabban az évben meg
jelent EU-energiapolitikai új Fehér könyvet, mely már a címében is -  E gy energiapolitika
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az Európai Unió számára (Ari E nergy Policy fo r  the European U nion) -  az energiapolitikát 
hangsúlyozottan az EU általános gazdaságpolitikájának részeként kezeli.

A Fehér könyv megerősíti az energiapolitika három pillérét, és hangsúlyozza, hogy 
a tagállamok energiapolitikai beavatkozásainak összhangban kell lenniük a közösség 
kötelezettségeivel. A Fehér könyv felvázol egy energiapolitikai programot, és javaslatot 
tesz két konkrét lépés meghozatalára, amelyek célja megerősíteni az EU energiapolitikai 
kooperációját és koherenciáját.

Az első intézkedés e téren 1995 novemberében történt, amikor a bizottság fölállított 
egy energiakonzultációs bizottságot az EU energiapolitikájával kapcsolatos új elképze
lések kidolgozására és egy „informális de intézményesített'' párbeszéd megindítására. 
A 31 tagú testület az energiaipar, a szakszervezetek, a fogyasztók, a környezetvédők és 
a bizottság képviselőiből áll.

A másik javaslat arra irányult, hogy a bizottság adjon ki egy kiadványt, amelyben 
publikussá tenné a közösség addig elfogadott energiapolitikai célkitűzéseit. Ezen ösz- 
szefoglaló dokumentum címe végül A z  energiapolitika fejlem ényeinek áttekintése (A n ove
rall v iew  o f  energy policy actions) lett. A kiadványt 1996 májusában az Energia Tanács is 
támogatta. A munka érdeme, hogy a sokszor látszatra egymástól meglehetősen eltérő 
energiapolitikai elképzelések, dokumentumok, megjelentetésével egyben összefoglaló 
közös keretbe helyezte a korábbi döntéseket. A kiadvány egyúttal lehetőséget adott arra, 
hogy a bizottság hangsúlyosan megjelenítse: az EU energiapolitikájának kidolgozásá
hoz világos, specifikus jogi alapokra, nagyobb transzparenciára, célzottabb közös cse
lekvésre és a közösség és tagállamai közti nagyobb együttműködésre van szükség.

Globalizálódás és liberalizáció

A  Szovjetunió széthullásának következtében felerősödtek azok a nemzetközi törek
vések, amelyek a szénhidrogén-kereskedelem stabilitásának megőrzésére, fejlesztésének 
lehetőségeire irányultak. 1991. december 17-én Hágában aláírták az európai energiachar
tát, melynek célja a Nyugat-Európa és a volt Szovjetunió és utódállamai közötti energia- 
ipari kapcsolatok intézményesítése, átlátható keretekbe helyezése volt. A dokumentum 
az ellátás-biztonság javításának, a termelés, a konverzió, a szállítás, a disztribúció és a 
hatékony energiahasználat maximalizálásának, a biztonság (safety) növelésének, a kör
nyezetvédelmi problémák csökkentésének a kérdéseivel foglalkozott.20 E célok elérésére 
az aláírók négy elvet fogadtak el:

• az állami szuverenitás elvét a nemzeti természeti kincsek felett;
• a nondiszkrimináció elvét;
• a piacorientált ármeghatározás elvét,
• valamint a környezetkárosítás minimalizálásának elvét.21
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A chartában elfogadott elvek egyaránt vonatkoztak a meginduló kelet-nyugati, vala
mint a nyugat-nyugati energiakereskedelemre és a nyugati energiaipari befektetésekre 
Kelet- Európa országaiban. A charta jogilag nem volt kötelező érvényű dokumentum. 
Az ötven aláíró állam, valamint az Európai Közösség energiaellátásuk biztosítására, sa
ját és közösségi energiatermelési, -elosztási, és -szállítási, valamint az energiahasználat 
hatékonyságának javítása céljából tartották szükségesnek e charta létrehozását, szinte 
közvetlenül a hidegháború és az európai megosztottság véget értével.

Ez az 1991-es charta szolgált az 1994-es Energiacharta Szerződés alapjául is.22 Aláírásá
nak kezdeményezése szintén arra irányult, hogy nemzetközi keretet teremtsen, illetve 
hogy azokat a már létező elemeket erősítse meg, amelyekkel biztosítani lehet a volt Szov
jetunió területén a szénhidrogén-kereskedelem és -tranzit jogokat, valamint arra, hogy 
utat nyisson további szénhidrogénenergia-fejlesztési projektek létrehozására. Időközben 
ugyanis új, nemzetközileg hatékony koncepciók kidolgozásának igénye merült föl a 
szükséges szabályozás, a jogi keretek létrehozására, nemcsak Oroszország és Közép- 
Ázsia országainak relációjában, hanem Oroszország és Kína energiaellátási tárgyalásai 
miatt is. Kína állami olajvállalata ugyanis a kilencvenes évek elejétől az egyik legaktí
vabb, kereskedelmi alapokon működő versenytényezővé vált a Kínán kívüli upstream  
befektetések területén.

Az 1994-ben Lisszabonban aláírt Energiacharta Szerződés 1998 áprilisában lépett ha
tályba. Elsődleges célja az energiaipari befektetések támogatása és védelme volt. A szer
ződés olyan új, multilaterális jogi kereteket megteremtő egyezményként született meg, 
amely lehetővé tette hosszú távú energetikai együttműködés kialakítását, a komplemen
taritás és a kölcsönös előnyök kihasználásának alapján. Eszerint például a non-diszkri- 
mináció érdekében az aláíró felek garantálják területükön a külföldi befektetőknek az 
azonos nemzeti bánásmódot, de csak az úgynevezett posztinvesztíciós szakaszban.

A kilencvenes évek második felében a szénhidrogén-ellátás biztonságának növelésére 
irányuló lépések között a volt Szovjetunióval fennálló kapcsolatok rendezése folyamatos 
hangsúlyt kapott. Emellett az egyre szélesedő, globalizálódó, energia-kapcsolatrendszer 
kiépítésének jele volt a mediterrán országokkal fenntartott kapcsolatokra irányuló figye
lem, valamint megállapodások létrehozása a kulcsfontosságú harmadik országokkal.23

Ebben a keretben vetődött föl az 1992-es maastrichti szerződésben megfogalmazott 
transzeurópai energiahálózat (trans-European energy network) létrehozása. Az európai 
egyesítési folyamat szerves részeként ez a javaslat az EU energiapolitikájának három 
pillérét is magába foglalta.

Az energiapiac liberalizációját elősegítő nemzetközi fejlemények között meghatározó 
szerepe volt annak, hogy az 1990-es öbölháborút követő magas olajárak nem vezettek 
az energiapolitika új hullámának beindulásához, és nem változtattak azon az operációs 
módon sem, ahogyan az energiapiac és különösen az olajkereskedelem működött, szem
ben a korábbi energiaválságokkal. Ha egyáltalán leszűrhető valamiféle hosszú távú ha
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tás, akkor egyes szakértők elemzése szerint az az energiapiac folyamatosan erősödő 
liberalizációja felé mutat mind az energiaimportőrök, mind az energiaexportőrök egy 
részénél. Kuvait például jóval szorosabbra fonta együttműködését a magánpiaci sze
replőkkel olajtermelési képességeinek újjáépítésében és kiterjesztésében. Irak pedig az 
öbölháború vége után megnyitotta olajtartalékait a külföldi tőke előtt, szakítva ennek 
ellentmondó évtizedes politikai gyakorlatával. Irán ezután tette hasonlóképpen hozzá
férhetővé az öböl menti gáz- és később olajtartalékait is a magánszektornak. Venezuela 
is 1990 után nyitotta meg tartalékait a külföldi tőke előtt, és így tett Algéria is gáztarta
lékai egy részével.

A kilencvenes évek elején az olajiparban Moszkva is piaci árképzést vezetett be, az 
olajipart privatizálták. Néhány jelentősebb projektet is kidolgoztak Oroszországban a 
külföldi tőkével való, máshol már bevált termelésmegosztási megállapodások alapján, 
és több olyan cég jött létre, amely az orosz és a külföldi magántőke együttműködésén 
alapult. Ugyanakkor a kilencvenes évek orosz energiapolitikai koncepcióváltásának 
szerves része lett a szénhidrogén-ipar kettéválasztása, az olaj és a gázipar külön kezelé
se.24 Míg az olajipar, az olajtermelés és -kereskedelem kérdéseit a politikai döntéshozatal 
átengedte a piaci mechanizmusoknak, azt egyértelműen meghatározta, hogy a földgáz 
stratégiai terület marad. E kettős logika a magyarázata egyik oldalról az orosz olajipar 
privatizációjának, a másik oldalról a gázipar állami kézben tartásának.

Az öbölháború és az orosz energiapolitika részleges, de méreteiben jelentős piaci 
nyitása mellett más tényezők is a hagyományos energiapolitika hátrébb sorolásának 
irányában hatottak 1990 után. Mind az európai, mind az amerikai közvéleményben a 
nyolcvanas évek második felétől felerősödött az a meggyőződés, hogy az energiapoliti
kának a környezetvédelem szempontjai mögé kell kerülnie.25 Az Európai Unió például 
a globális felmelegedés megakadályozása érdekében, a szén alapú tüzelőanyagok csök
kentését elősegítő döntéseket vezetett be.

Hasonlóképpen a hagyományos stratégiai ágként kezelt energiapolitika háttérbe szo
rulásának irányába mutatott a kormányok gazdasági szerepét csökkentő liberális gazda
ságpolitika nemzetközi elterjedése. A folyamat már a nyolcvanas évek második felében 
megindult, de lendületet igazán a hidegháború végével vett.26 Az energiapolitika teljes 
stratégiai ágként való kezelésével elsőként Nagy-Britannia és az Egyesült Államok sza
kított. Ezekben az országokban a nyolcvanas évektől egyre erőteljesebb gazdasági refor
mok csökkentették a kormányzat gazdaságpolitikai mozgásterét, ami az energiapolitika 
területén a piaci mechanizmusok térnyerésével járt. Nagy-Britannia például szinte a tel
jes állami energiaszektorát privatizálta, az elektromos ipart teljesen átalakító piaci váltás
ból csak a nukleáris tüzelőanyag és a régi nukleáris erőművek maradtak ki, de a gáz- és a 
szénipar gyakorlatilag teljes egészében magánkézbe került. Az Egyesült Államok szintén 
elindította az elektromos és a gázipar deregulációjának (ámbár lassú és döcögőkkel teli) 
folyamatát a versenyhelyzet növelése céljából.27 Hasonló politikai döntéseket Európában
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egyre több ország hozott, és ezeket a tendenciákat támogatta a Világbank és az IMF is az 
úgynevezett „strukturális igazodás" és „szektoriális reform" címszavak alatt.

A hidegháború végével megváltozott nemzetközi gazdaságpolitikai elvek és a nem
zetközi politikában bekövetkezett környezetváltozás egyaránt jelezték, hogy a hagyo
mányos energiapolitikai célok és eszközök fokozatosan alárendelődnek a hatékonyság 
és a fiskális politika makroökonómiai céljainak, amelyek viszont az inflációellenes, a 
kormányok gazdaságirányítási képességében nem bízó, a globális gazdaság versenytu
datos gazdaságpolitikai prioritásait tükrözik -  azokét országokét, amelyek versenyké
pes gazdaságát védi a WTO apparátusa.

Az energialiberalizáció óvatos, de kézzelfogható folyamatába egyre több európai or
szág vágott bele. A legtöbb EU-tagállam energiastratégiája a kilencvenes évek elejétől 
felvetődő energiabiztonsági változásokra hasonló módon válaszolt: a kormány és az 
ipar kapcsolatának lazításával, az állami tulajdonú közüzemek privatizálásával vagy 
legalábbis a kormány és az energiaszállító és -elosztó rendszerek közti távolság növe
lésével, az energiapolitika fokozatos, lassú, megfontolt bevonásával az integráció által 
érintett gazdasági terüetek közé.

Reguláció és szankciók

A kilencvenes évek közepén azonban újabb fordulatot vett az energiapolitikai nemzetközi 
szakmai vita. A célok: az ipar energiaárainak csökkentése, az energiatermelés fejlesztése és 
nem utolsósorban az állami bevételek növelése, a figyelmet az állami reguláció eszközei felé 
fordították. Az állam szerepének csökkenése az energiaiparban egy sor kérdést vetett fel.

A reguláció előtérbe kerülése abból a felismerésből fakadt, hogy az energiaipar libe
ralizációja és az állami tulajdon csökkenése megköveteli egyszersmind az olyan eszkö
zök kifejlesztését, amelyekkel a közérdek megvédhető, akár stratégiai nemzeti érdek
nek vagy a monopolhelyzettel való visszaélés lehetősége megakadályozásának, akár a 
közüzemi döntések nemkívánatos társadalmi hatásai kizárásának vagy legalább csök
kentésének hívják ezt a közérdeket. A piaci liberalizációval párhuzamosan továbbra is 
szükség van az állam regulativ hatalmának, szabályozási jogának alkalmazására -  ezt 
több politikai döntés is jelezte.

A kérdés különösen élesen vetődött fel, amikor a gázszállítás és -disztribúció területén 
a természetes monopolhelyzet kialakulása fenyegető közelségbe került. Az egységes eu
rópai gázreguláció kialakítása egy igen összetett, sok problémával terhelt folyamat. En
nek ellenére az állami monitorozás, ellenőrzés, az állami felügyelet, illetve a gázközüze
mek igazgatása mind az állami tulajdonlás területén kívül eső, tehát a piaci liberalizációs 
logikával nem ütköző, de az állami reguláció területén belüli eszközök. Ezek alkalmazása 
a kilencvenes évek második felétől egyre markánsabb igényként jelent meg.28
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Az energiaexportőr országok energiapolitikája is megváltozott 1990 után, elsősorban 
az öbölháború következtében.29 Részben, mint korábban jeleztük, az energiapiac fokoza
tosan erősödő liberalizációjának irányában. Az energiaexportőr országok politikájában 
megfigyelhető tendenciák azonban nem kizárólagosan és néha nem is egyértelműen 
utalnak a piaci mechanizmusok kizárólagosságára.30

Sem az orosz energiapolitika sem a közel-keleti energiaexportőrök piaci mechaniz
musokhoz való viszonya nem mutat egyértelműen a liberalizáció irányába. A közel-ke
leti országok közti feszültségeket 1990 után is jelentősen megterhelte, hogy ezeknek az 
országoknak az olajbevételei nemzetközi tekintélyük erősítésének, a politikai elit hazai 
támogatása megtartásának, valamint katonai potenciáljuk kiépítésének egyaránt kizá
rólagos forrásai. Az 1973-as majd a '78-79-es óriás-bevételek kis eltolódással ugyan, de 
a kormányzati kiadások jelentős növekedését vonták maguk után, azaz a hosszú távú 
pozitív gazdasági hatás a strukturális reformok megvalósítása stb. területén a kilencve
nes években már nem jelentkezett.

Az OPEC-tagok olajbevételeinek eloszlása elsősorban piaci részesedésük következmé
nye. Az OPEC-olaj iránti magas kereslet idején nem minden tagállam tudta rugalmasan el
indítani azokat a beruházásokat, mozgósítani azokat a tartalékokat, amelyek a piac ellátása 
érdekében szükségesek lettek volna és fordítva: az alacsony kereslet idején egyes tagország
ok kormányai nem tudták fenntartani bel-, illetve külpolitikai mozgásterüket. Ráadásul az 
OPEC-országok többsége egymással is verseng a térségben, az iszlámban, illetve a világ 
más részeivel fenntartott kapcsolatokban saját pozíciói erősítéséért. Az energiapolitikai 
prioritások ebben a kontextusban távolról sem csupán a piaci mechanizmusok erősödését 
jelzik a közel-keleti energiaexportőr országokban a '90-es években lezajlott eseményekben. 
Sőt a hidegháború vége után mind az ENSZ, mind az Egyesült Államok előtt megnyílt a 
lehetőség az OPEC-kvóták szankciók általi megváltoztatására. Például ENSZ-szankció cé
lozta az iraki olajtermelés kvóta alatti szintre szorítását, és Washington is szankciót léptetett 
életbe annak megakadályozására, hogy Irán a kvótája fölé emelje termelését.

Ezeket az energiapolitikai lépéseket magyarázza ugyan a hidegháború után kialaku
ló új nemzetközi kapcsolatrendszer logikája, de a XX. század utolsó évtizedének vége 
felé ezek a lépések sem az energiapolitikának a piaci logikához való töretlen közeledé
sét, sem a biztonságpolitikától, a -stratégiától való egyértelmű távolodását sem jelzik.

A hidegháború utáni energiapolitika hipotézisei

Európa növekvő energiaimportja, ezen belül a földgáz részesedésének különösen gyor
san növekvő aránya az energiamérlegben, s különösen az európai földgázimporton be
lül az orosz import növekvő aránya több hipotézis újraértelmezését tette szükségessé 
az állam szerepéről az energiaszektorban.31 Ugyanis, szemben a kilencvenes évek nem-
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zetközi elemzéseivel, amelyek nemzetközi szinten is a szénhidrogénszektornak a piaci 
mechanizmusok felé való közeledését vetítették előre, ide értve a hidegháború utáni 
Oroszországot is,32 az ezredforduló nemzetközi elemzései már az orosz állam jelenlété
vel számolnak az energiapolitika területén.

A politika jelenlétéről az orosz szénhidrogénszektor kezelésében, valamint a gazdaság 
és a politika kapcsolatának kérdésében a nyugati (mind az európai, mind az amerikai) 
szakirodalom és közvélekedés leggyakrabban négy hipotézist állít fel. Érdemes ezeket kö
zelebbről megvizsgálni, mert a látszatra egyértelműnek tűnő koncepciók realitástartalma 
érzékelhető kihatással lesz Európa energiabiztonságára az elkövetkező évtizedekben.

Az első feltételezés szerint a szénhidrogén-termelésből és -kereskedelemből származó 
állami bevételek az orosz gazdasági növekedés forrásai, és a gazdasági modernizáció 
útját egyengetik. Azaz az állam beavatkozása az energiaszektorba célszerű megoldás a 
politikai demokratizálódás elősegítésére, és mint ilyen, Oroszország hosszú távú politi
kai fejlődése szempontjából hasznos.

A második szerint az orosz állam befolyása a gazdaságra általában, és az energiaszek
torra specifikusan is, elsősorban inkább a szovjet múlt örökségének tekinthető, nem pe
dig a politikai elit meggyőződésének. Mint ilyen, a demokratizálódás erősödésével, és 
Oroszország közeledésével a nyugati gazdaságpolitikai és politikai gondolkodáshoz, az 
állami intervenció csökkenése prognosztizálható.

A harm adik feltételezés szerint az Oroszország és az Európai Unió, illetve az Egyesült 
Államok közti együttműködés az energiaszektorban hozzájárul az orosz demokratizá
lódási folyamat kiszélesítéséhez és a piaci logika elmélyítéséhez Oroszországban, azaz 
végső sorban nyugati politikai célokat szolgál. Mint a gazdasági együttműködések álta
lában, az energiaszektor területén való kooperáció Oroszországban is hozzá fog járulni 
a nyugati értékek átvételéhez mind a piacgazdaság kiépítésében, mind a társadalom 
demokratizálódásában.

Az Európai Unió növekvő energiaimport-függőségére reflektálva egyre gyakrabban 
hangoztatott negyedik elképzelés szerint az EU növekvő oroszországi szénhidrogén-im
portja nem jár együtt a biztonságpolitikai kockázatok növekedésével, mert a függőség 
kölcsönös: amennyire az EU országai függenek az orosz szénhidrogéntől, annyira függ 
az orosz költségvetés is a „petroeuróktól". Mindegyik feltételezést célszerű külön is 
megvizsgálni.

Az első feltételezés szerint az energiabevételek a gazdasági növekedés forrásai, és 
Oroszország gazdasági modernizációjának előmozdítását szolgálják. Ezt a feltételezést 
gyakran leegyszerűsítik arra a tézisre, hogy az energiaipar, de különösen az olajexport, 
valójában egy „pénzgyártó mechanizmus", és így az energiabevételek mintegy automa
tikusan gazdasági növekedést idéznek elő.33

Empirikusan azonban ez a tétel nem igazolható. Az olajbevételek és a gazdasági nö
vekedés közti kapcsolat a legoptimistább elemzés szerint is legalábbis nem automatikus.

2005. ősz-tél 191



Szemerkényi Réka

Az olajtermelő országok többsége nem demonstrálja a gazdasági növekedésnek azt az 
ívét, amely a természeti kincsek ilyen jelentős birtoklásánál elméletileg várható lenne. 
Nem kevés elemzés született már az energiapolitikai szakirodalomban arról az általá
nosnak tekinthető fejleményről, amely szerint több évtizedes standard, a magas olajex
port-bevételi forrású költségvetéssel rendelkező olajtermelő országok jellemzője a gaz
dagság szélsőséges és egyenetlen, végletes disztribúciója. A közel-keleti országok nagy 
többségét az „olaj korszakának" nevezett XX. század elmúltával sem lehet a nemzetközi 
rangsorban a jóléti társadalmak közé sorolni. A jelenség nem újkeletű: már az 1976-79 
között az összes a fejlődő országnak adott nemzetközi kölcsönök több mint fele öt olyan 
országba irányult, amelyből három olajexportőr volt.

A többé-kevésbé homogén exportstruktúrájú gazdaságokban számos esetben az olaj
bevételek tették lehetővé a kormányoknak, hogy elhalasszák az igen aktuális gazdasági 
reformokat: Szudán, Nigéria, Algéria, Líbia, Venezuela és Azerbajdzsán ennek tipikus 
esetei.34 Gyakori gazdasági feszültségforrás a nagy olajexportőr országokban a megta
karítások alacsony szintje, ami a befektetések alacsony szintjét vonja maga után, ilyen 
például Mali, Csád és Nigéria esete. Bár a nigériai kormány megpróbálta az olajexport
ból származó bevételeket az ipar fejlesztésére fordítani, ennek hatékonysága olyan cse
kély volt, hogy még a két évtizedes évi hatszázalékos befektetési növekedési ráta mellett 
sem tudtak a nemzeti iparágak fejlődésnek indulni. Szaúd-Arábiában a petrodollárok a 
munkaerőpiac súlyos kiegyensúlyozatlanságához vezettek, 1998-ra a lakosság mintegy 
90 százaléka az állami szektorban dolgozott. A gyakorlatban a költségvetési bőség idő
szakában a különböző érdekcsoportok inkább a tortából való nagyobb szelet megszer
zésével, semmint a gazdaság hosszú távú érdekeivel foglalkoznak.

A pozitív példák oldalán Norvégiát emeli ki a nemzetközi szakirodalom, ahol az olaj
exportból származó bevétel jelentős részét az oktatásba és egy úgynevezett stabilizációs 
alapba fektették. De itt sem egyértelmű a helyzet: a norvég export nagysága az ország 
GDP-jének 40 százalékánál megállt, és bár ez nagyon jó arány nemzetközi összehasonlí
tásban, de még az előtt érték el, hogy az olajbevételek elkezdtek befolyni a gazdaságba. 
Azaz az olaj nem növelte az exportbevételek arányát, de valószínűleg helyettesített né
hány hagyományos exportcikkből származó bevételt.

Mexikó az 1973-as magas olajárak után az olajbevételekből kívánta az ország gazdag
ságát és függetlenségét biztosítani. A petrodollárok beáramlásával azonban -  az akkor 
még olcsónak tűnő -  nemzetközi banki kölcsönök is beáramlottak az országba.

Az olajkinccsel rendelkező országok többsége ugyanis az olajbevételeket nem az élet- 
színvonal növelésére, a szegénység csökkentésére, a társadalmi különbségek kiegyenlí
tésére, az egészségügyi ellátás szintjének emelésére, az infrastruktúra fejlesztésére, az 
utak, a telekommunikáció fejlesztésére vagy a gazdaság újabb területeinek kiépítésére, 
munkahelyteremtésekre fordítja. Sokkal inkább jellemző gyakorlat, hogy az olajdollá
rokból származó bevételeket az állami kiadások fedezésére, a politikai klientúra meg
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erősítésére, az uralkodó elit meggazdagodására vagy egyes külpolitikai és biztonságpo
litikai célok finanszírozására fordítják.

Természetesen e trendnek vannak ellenpéldái is. Több olajtermelő országnak sikerült 
növelnie az életszínvonalat és fejlesztenie gazdaságát. Erre példákat elsősorban a kisebb 
államokban látunk (ilyenek például Kuvait, az Egyesült Arab Emirátusok és Katar). 
Azaz az olajbevételek elsősorban olyan országokban eredményeznek gazdasági növe
kedést, ahol a kis populáció és a nagy, jelentős olajtartalékok kombinációja található. A 
szénhidrogénkinccsel rendelkező országok többségében a jelentős bevételek nem adtak 
érzékelhető lökést a gazdasági modernizációnak.

Egy ország gazdaságában a jelentős szénhidrogén-tartalékok meglétének van két, 
közvetlenül mérhető negatív gazdasági következménye is. Az első, hogy az olajbevé
telek lehetővé teszik a döntéshozó elit számára, hogy a döntéseket azok fiskális vagy 
költségvetési következményei nélkül hozza meg, a nélkül a felelősség nélkül, hogy a 
gazdaságban értékteremtő tevékenységre kellene törekednie. Ez a nemzetgazdaságokat 
rövid távon is sújtja. Másodsorban a jelentős olajbevételekre támaszkodás eredménye
ként gyakorlatilag elsorvadnak a gazdaság más ágazatai: nem válnak versenyképesekké, 
jelentősen eltorzulhatnak, sőt hosszú távon elsúlytalanodnak. Ez a nemzetgazdaságokat 
már rövid távon is sújtja. Azaz könnyen előállhat az a helyzet, hogy az olajbevételek egy 
ország „gazdasági börtönévé" válnak, a gazdaság hosszú távú versenyképtelenségét és 
ellehetetlenítését okozzák.

Ráadásul, amint az előző példák igazolják, a jó gazdasági kilátások nem gyakorolnak 
kellő nyomást a kormányokra a gazdasági reformok gyors véghezvitelének irányában, 
sőt a közvéleményben a hamis biztonságérzet keltésével, mint a bőség korszakai általá
ban, inkább a reformok végigvitele ellenében hatnak. A bőség időszakának elmúltával 
viszont a közvélemény kezdi el sürgetni a politikai vezetést a reformok végrehajtására 
-  éppen akkor, amikor már nincsen meg az ilyen reformokhoz szükséges pénzügyi 
fedezet.

A szénhidrogénkincs és a gazdasági növekedés közötti automatikus kapcsolatot nem 
lehet igazolni, de bizonyos feltételek hiánya, illetve megléte esetén elfogadható a kiin
duló hipotézis. A nemzetközi közösségnek nagyon szűkös azonban a mozgástere az 
olajexportáló országok befolyásolására és a radikális reformok ösztönzésére. Ráadásul 
általában inkább óvakodik is attól, hogy nyomást gyakoroljon az olajtermelő országok
ra.35 A kérdéssel foglalkozó szakértők többsége egyetért abban, hogy az úgynevezett 
petroállamok többsége nem volt képes az olajbevételekből a lakosság többségének 
prosperitását fellendíteni. Az olajbevételek beáramlása a törékeny demokratikus intéz
ményekkel rendelkező országokba politikai és gazdasági diszfunkcionalitást eredmé
nyez. A nagy olajbevételek gyenge közintézményekkel párosítva csak a szegénységet, 
az egyenlőtlenséget és a korrupciót erősítik -  a demokrácia fejlődésének kárára, ami az 
első feltételezés valóságtartalmát erősen gyengíti.
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A  második feltételezés szerint az állam beavatkozása az orosz gazdaságba inkább a 
szovjet múlt öröksége, és mint ilyen, csökkenni fog, párhuzamosan azzal, ahogyan teret 
nyer a gazdaságban a piaci mechanizmus és a kormányzásban a demokratikus gyakor
lat.36 Ezen a feltételezésen alapulnak például a Nemzetközi Energiahivatal (IEA) doku
mentumai Oroszországgal kapcsolatban, valamint az EU-orosz energia-párbeszédről 
kiadott jelentései is.

Az állam beavatkozása, szerepe az energiaipar területére nem kizárólag a Szovjetunió 
jellemzője volt.37 E gyakorlattal a legtöbb olajtermelő és olajimportőr ország energiapoli
tikai történetében találkozhatunk. Mind az olajimportőr, mind az olajexportőr államok 
gyakorlatában a hidegháború időszaka az energiapolitika hagyományos eszköztárának 
alkalmazását jelentette. Az olajipar mint stratégiai iparág feletti nemzeti ellenőrzés ki
építése és megerősítése, az állam szerepébe vetett hit az energiaipar területén hosszú 
történelmi időszakot határozott meg.

Akár továbbélő szovjet gazdaságpolitikai koncepciónak, akár elkerülhetetlen fejlő
dési szakasznak tekintik, a nemzetközi elemzők feltételezése szerint idő kérdése, hogy 
nyilvánvalóvá váljon, a költségvetési források növelésére az állami tulajdonlásnál haté
konyabb eszköz az állami reguláció, a központi költségvetés szempontjából hasznosabb 
ezt az energiapolitikai eszközt alkalmazni. Ekkor tud majd Oroszország is átlépni az 
energiapolitika harm adik szakaszába, a piacgazdaságokban az állami reguláció eszközei
nek alkalmazásával.38 E történeti megközelítés azt sugallja: ha az orosz állam befolyása 
az energiaiparban túlzottnak tűnik is, annak oka az, hogy az orosz elit gondolkodása az 
európaiéval nem megegyező fejlődési szakaszban tart.39

Az a tény, hogy az orosz állam megtartani vagy éppen növelni akarja a szénhidro
génszektor feletti befolyását, nem egyszerűen egy „rossz szovjet gyakorlat" továbbélése, 
hanem egy mély gyökerű, nemzetközileg jól ismert logika része.40 Az állami tulajdon
lás a nyugati országok többségének gyakorlatában 1990 után háttérbe szorult, átadva a 
helyet az energiaipar területén az állam szabályozói funkciói alkalmazásának, de ez 
mintegy négy évtized korábbi ellentétes gyakorlatát, majd a kétpólusú rendszer össze
omlásából győztesként való kikerülést követő fejlemény. Bár a hidegháború vége és az 
erősödő globalizáció a piaci mechanizmusok térnyerését segítette elő a szénhidrogén
ipar területén, ez még a nyugati liberális gazdasági mechanizmusok között is összetett, 
lassú és óvatos folyamat.41

Nem racionális tehát az orosz állam szerepének csökkenését prognosztizálni az ener
giaszektorban, sem egy kézlegyintéssel ezt a múlt maradványai közé sorolni. Sokkal élet
szerűbb egy a nemzetközi gyakorlatból jól ismert kormányzati logika részeként felfogni, és 
mint ilyet elemezni a fejleményeit, számolni az e logikából fakadó következményekkel.

H arm adik feltételezés: az Oroszországgal való együttműködés az energiaszektor terü
letén belül is azt az európai és egyúttal amerikai politikai célt szolgálja, ami a demok
ratizálódás kiszélesedését és a piaci logika térnyerését segítené elő Oroszországban.
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A gazdasági együttműködésen keresztül -mondja az elmélet -  nemcsak áruk, hanem 
társadalmi-politikai értékek is kicserélődnek. Nagyon leegyszerűsítve: az európaiak az 
euróikkal együtt az értékeiket is beviszik Oroszországba. Azaz az együttműködés a 
gazdaság minden területén, tehát az energiaszektoron belül is azt eredményezi, mint
egy mellékhatásként, hogy az orosz gazdaság végül piacgazdasággá, az orosz társa
dalom pedig „nyugati" demokráciává válik. így az EU nemcsak gazdaságilag, hanem 
politikailag is profitál ebből a kapcsolatból.

Nyugati elemzők mellett orosz szakértők is hangsúlyozzák az orosz energiatartalé
kok európai importjában rejlő európai érdekeket, mivel ez az import természetes alap
ját jelenti Oroszország és Európa gazdasági kapcsolatainak: a kereslet-kínálat törvényei 
mellett e kapcsolatokat erősítő tényező a földrajzi közelség, de az orosz földgázimport 
az EU ellátásbiztonsági és diverzifikálási törekvéseit is elősegíti, valamint az unió világ- 
gazdasági és világpolitikai szerepének erősítéséhez is támogatást ad az Oroszországból 
érkező energiaellátás is, hangsúlyozzák orosz elemzők.42

A kapcsolat politikai profitabilitása azonban már önmagában is egy olyan állítás, 
amelyet nehéz nem megkérdőjelezni. Ha reciprocitásról és a gazdasági kapcsolatok kul
turális, társadalmi és politikai mellékhatásairól van szó Oroszország és az Európai Unió 
kapcsolatrendszerében, akkor az eredmények e „mellékhatás" össztársadalmi szinten 
mérhető jelentőségéről erősen kétségesek. Egy kiegyensúlyozatlan kapcsolatról van szó 
ugyanis, amelyben Oroszország mérete, népességének nagysága és eloszlása, az ország 
külkereskedelméből fakadó társadalmi, kulturális hatás érvényesülése erősen spekula
tív feltételezés.

Végül a negyedik feltételezés arra próbál választ adni, hogy a számottevően növekvő 
szénhidrogénimportból nem keletkezik-e az Európai Unió számára biztonságpolitikai 
kockázat. A feltételezés szerint az EU orosz forrásból biztosított növekvő energiaim
portja azért nem eredményez biztonságpolitikai kockázatot, mert a kialakuló függés 
reciprok: amennyiben nőtt az unió függése saját energiaellátásában Oroszországtól, 
annyiban nőtt az orosz gazdaság és állami költségvetés függése az unióba irányuló 
szénhidrogénexportból származó bevételeitől. Leegyszerűsítve: a kölcsönös függőség 
garantálja mindkét oldal számára a biztonságot.

Az 1998. augusztusi orosz gazdasági váság mélypontja és az ebből való gazdasági 
kilábalás után újra nemzetközileg nyilvánvaló ténnyé vált az orosz gazdaság függése a 
külső faktoroktól, például az olaj árától. Az elsősorban export-alapú gazdasági növeke
dés Oroszország esetében nagyrészt energiaexport alapú gazdasági növekedést jelent. 
Ennek következményeként azonban az orosz gazdaság közvetlenül szenvedi el a külső 
változások hatásait. Ezek a tények képezik a tétel mellett szóló érveket.

Európa növekvő szénhidrogénigényének ellátására Moszkvának szüksége lesz a szi
bériai kitermelés fejlesztésére és a szállítási lehetőségek bővítésére. Mindezek finanszí
rozására az orosz költségvetésnek nincs módja, de jelentős nemzetközi megállapodások
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születtek az EU-finanszírozás bevonására. Az EBRD, és egyes európai államok külön is 
írtak alá megállapodásokat Oroszországgal újabb gázvezetékek építésére. Egyértelmű a 
trend az orosz energiaimport növelésére az unió felé, európai finanszírozás alapján.

A szénhidrogén-kereskedelem az EU-orosz kapcsolatrendszer meghatározó ténye
zőjévé vált. Oroszország az unió legfontosabb szénhidrogén-ellátója és egyszersmind 
az EU legolcsóbb gázexportőre lett. Ugyanakkor 2005-re az Európai Unió Oroszország 
legnagyobb fizetőpiacává vált. Az európai gázpiacot kevés számú nagy exportőr látja 
el, hosszú távú szerződések alapján. Jelentős problémája azonban az európai földgáz
piacnak egy nemzetközileg kidolgozott kereskedelmi ármechanizmus hiánya, továbbá 
a gázellátás diszrupciója esetén felmerülő ellátási gondok megoldására sem állnak ren
delkezésre olyan nemzetközi kereskedelmi mechanizmusok, sem olyan műszaki meg
oldások, mint az olaj esetén,43 azaz az ellátás ugyan fennáll, de valójában az európai 
gázpiac a „fogoly felhasználók" energiapiaca.44

Az EU nem egyetlen felvevőpiaca ugyanis az orosz energiaexportnak, és a jövőben, 
más piacok térnyerésével párhuzamosan, az orosz költségvetésben az unióból származó 
bevételek aránya valószínűleg csökken. Ezért feltételezhető, hogy hosszú távon az orosz 
költségvetés függése az európai exporttól csökkenni fog, anélkül hogy ezzel párhuzamo
san az Európai Unió függősége az orosz energiaimporttól csökkenne. Az unió alapvető ér
deke (lenne) tehát egy olyan energiastratégia kidolgozása, amellyel a kialakult kölcsönös 
függőséget fenn tudja tartani, és a függőség egyoldalúvá válását meg tudja akadályozni.

Végső soron elmondható, hogy a XXI. század elejének előrejelzései az olajtartalékok 
fokozatos kimerüléséről nem jelentik egyben azt is, hogy a szénhidrogének ne marad
nának a következő két-három évtizedben a világgazdaság és a nemzetközi biztonság 
meghatározó tényezői. A fejlett országok energiabiztonsága ebben az időszakban is a 
megbízható szénhidrogénforrások stabilitásán fog múlni.

A következő évtizedek energiabiztonságának alakulásában várhatóan egyre megha
tározóbbá válik a piaci mechanizmusok térnyerése az energiapiac területén, bizonyos 
energiafélék esetén egyfajta „globális energiapiac" körvonalazódásával, és ezzel párhu
zamosan a hagyományos energiastratégia látszólagos háttérbe szorulásával. Azonban 
ezek a folyamatok nem jelentik az energiabiztonság hagyományos logikájának és esz
köztárának teljes kiszorulását.

Az állam szerepvállalásának szükségességét számos mai európai uniós dokumen
tum tartalmazza. Hosszú távon az is prognosztizálható, hogy a XXI. század elejének 
az energiabiztonságot meghatározó tényezője nem a szénhidrogén-importőr országok 
energiapolitikája lesz, hanem azoknak a vállalatoknak és kormányoknak a befektetési 
politikája, amelyek a szénhidrogén-lelőhelyeket birtokolják, kitermelik.45

Összességében elmondható, hogy míg Európában elemzések és dokumentumok sora 
foglalkozik az energiabiztonság átértelmezésével, az állam energiapolitikában betöltött 
szerepének csökkentésével, a globalizáció hatásain belül az energiapiac liberalizáció
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jával, addig az energiapolitika hagyományos, stratégiai ágazatként való értelmezése 
korántsem szűnt meg a nemzetközi élet befolyásoló tényezője lenni. Sőt Európán belül 
is egyértelművé vált, hogy az állam tulajdonosi szerepének csökkenésével a közérdek 
iránti felelőssége az energiabiztonság garantálásában nem szűnt meg. Ezért ha az állami 
reguláció eszközeivel is, ha megváltozott módon is, de az energiastratégiai kérdésekben 
az államnak a belátható jövőben is vannak és lesznek feladatai.

2. sz. térkép, Forrás : Gas int he CIS and Europe, Petroleum Economist Energy Map, 
4th Edition, London, 1997
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Résumé

Résumé

Market or Politics
European Energy Security Concepts

In analysing post-Cold War developments in international energy security thinking, 
the two key determinants, the falling apart of the Soviet Union on one hand, and Iraq's 
occupation of Kuwait are often quoted as developments that opened the way for mar
ket forces in energy security. The article provides an overview of the developments in 
post-Cold War security concepts in Europe and enlists the main elements of this new 
European energy policy.

First, integration and diversification. The most immediate challenges lying ahead af
ter the collapse of the Warsaw Pact and of the Comecon were the energy-integration of 
the two parts of the continent, and indeed, of the Western part of Europe itself, parallelly 
with the developing of credible alternatives. Diversification of energy resources available 
for Central European countries was key for the reduction of their energy dependence on 
Russia. Second, turning the energy policy into a common policy. The course European 
thinking was to involve energy policy among the other truly common policies. This 
process, however clearly defined in various documents, is slow and cautious. Third, lib
eralisation and globalisation proved powerful economic ideals so much so that energy 
policy became part of the global trend in some practical ways. Fourth, regulation and 
embargoes. Despite the overall trend of liberalisation, some key European documents 
underline continued state responsibility in providing energy security.

And last, the article outlines the major international hypotheses regarding the rela
tionship between the state and the energy sector, concluding that these hypotheses tend 
not to stand the test of reality. In the article's final analysis, it is underlined that while 
energy market liberalisation is likely to remain the main leading force in energy policy 
in the coming decades as well, this does not mean that traditional energy security think
ing is all pervasive. To the contrary, the number of countries that have actually shifted 
from the concept of the strategic character of energy security towards that of energy as 
commodity is small, the shift is yet weak and even there, the state has to use its regula
tive power because it continues to be seen as responsible provider of energy security. 
On the other hand, the concept of energy strategy continues to drive political decision 
making in many parts of the world.
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Résumé

M arkt oder Politik. Konzeptionen zur europäischen Energiesicherheit

Wenn wir in den Jahren nach dem Kalten Krieg die Lage der internationalen Energie
sicherheit behandeln, sind die beiden wichtigsten Faktoren der Zerfall der Sowjetunion 
und der Überfall des Iraks auf Kuwait. Diese Faktoren werden häufig so erwähnt, als ob 
sie auf dem Gebiet der Energiesicherheit den Marktkräften den Weg bereitet hatten. Die 
Studie vermittelt einen Überblick über die europäischen Sicherheitskonzeptionen, zu 
denen auch die bedeutenderen Elemente der neuen europäischen Energiepolitik der Zeit 
nach dem Kalten Krieg gehören. Erstens die Integration und die Diversifikation. Nach 
dem Zerfall des Warschauer Vertrags und des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
(COMECON) gehörte zu den wichtigsten Aufgaben die Integrierung der beiden Hälften 
des Kontinents vom Gesichtspunkt der Energieversorgung aus, parallel zu dem Bestre
ben Westeuropas, entsprechende Alternativen zu finden. Zweitens war für die mitteleu
ropäischen Staaten die Diversifikation der Energiequellen von der größten Wichtigkeit, 
damit sie ihre Energieabhängigkeit von Russland verringern können. Die europäischen 
Vorstellungen im Zusammenhang mit der Energiepolitik bildeten sich jedoch nur lang
sam heraus. Drittens, die wirtschaftliche Liberalisierung und die Globalisierung wur
den zu so bedeutenden Faktoren, wegen denen die Energiefrage zu einem globalen Pro
blem wurde. Der vierte Komplex war der der Regelung und der Embargos. Neben der 
allgemeinen Tendenz der Liberalisierung wird in einigen bedeutenden europäischen 
Dokumenten auch weiterhin die Verantwortung der Staaten in der Energieversorgung 
betont. Abschließend stellt die Studie die Theorien vor, die die Beziehungen zwischen 
dem Staat und dem Energiesektor untersuchen, und gelangt sie zu der Feststellung, dass 
diese Vorstellungen nicht die Realität widerspiegeln. In der letzten Analyse, während 
die Liberalisierung des Energiemarktes in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich im 
Zentrum der Energiepolitik bleibt, bedeutet dies nicht, dass die über die Energiepolitik 
entstandene traditionelle Vorstellung allgemein anerkannt wäre. Im Gegenteil ist die 
Zahl jener Staaten, die sich von der Auffassung des strategischen Charakters der Ener
giesicherheit hin zur Auffassung von der Energie als einfacher Ware hin bewegt hatten, 
und auch in jenen Fällen der Staat eine regulierende Rolle spielen muss, weil er auch 
weiterhin für verantwortlich in der Garantierung der Energiesicherheit gehalten wird. 
Anderseits bleiben die energiestrategischen Auffassungen an zahlreichen Punkten der 
Welt auch weiterhin die Politik gestaltende Faktoren.
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