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Kirsten Westphal: Liberalizálva, monopolizálva, rögzítve. 
Az európai energiapiac ellentmondásai
(Liberalisiert, monopolisiert, fixiert. Antinomien des Energiemarkts in Europa. 
Osteuropa, 2007. február–március)

Az Európai Unió a szomszédsági politika kulcselemeként határozza meg az 
energiapolitikai együ�működést, és 2006 óta próbálja a biztonságos ellátás, a 
szabad verseny és a fenntarthatóság alapelveit a keleti partnerek irányában is 

érvényesíteni. Ez utóbbi törekvése új irányt jelent energiapolitikája és geostratégiája 
terén. Ugyanakkor az energiapiaci szabad verseny érvényesítésével Brüsszel nemcsak 
a keleti szomszédoknál, hanem magában az unióban is ellenállást válto� ki, mivel több 
tagállam érzi fenyegetve általa nemzeti szuverenitását.

Az EU valójában már 15 éve próbálja többirányúvá alakítani energiakapcsolatait. 
Ugyanakkor Oroszország a kulcsfontosságú energiahordozók szállítójaként egyre in-
kább a „nélkülözhetetlen hatalom” szerepében tetszeleg. Ezt nem minden alap nélkül 
teszi, hiszen az energiaforrások kérdése, a készletek mind szűkösebb volta mia�, mára 
meghatározóvá vált a nemzetközi kapcsolatokban.

Az EU szomszédságpolitikájával hosszú távon arra törekszik, hogy partnereinek 
megnyissa az uniós gáz- és árampiacba való integrálódás lehetőségét. Ez a szomszéd-
ságpolitika céljai elérése érdekében a már meglévő bilaterális egyezményekre valamint 
regionális kezdeményezésekre épít. Jó példa a kétoldalú kötődésekre az Ukrajnával 
2005-ben aláírt Memorandum of Understanding vagy a Moldáviával folytato� párbeszéd. 
Ugyanakkor a Kaszpi- és Fekete-tenger vidékét, valamint a szomszédos országokat 
összefogó bakui kezdeményezés olyan multilaterális mechanizmus, amelyben megfigye-
lőként még Oroszország is szerepel.

Az EU külkapcsolatairól általánosságban el lehet mondani, hogy több koncentrikus 
körből épülnek fel, amelyekben az uniós normák és szabályozások különböző erőség-
gel érvényesülnek, és ez a modell különösen igaz az energiakapcsolatokra. A belső 
körök, vagyis a tagok és tagjelöltek, valamint az Európai Gazdasági Térség országai 
ezeket a normákat és szabályokat teljes mértékben, de legalábbis nyolcvan százalékban 
a magukévá te�ék. A következő kört a 2006. július 1-jén életbe lépe� energiaközösségi 
megállapodás képezi, amely a tagállamok melle� délkelet-európai országokat is ma-
gában foglal. I� elsősorban a közös energiapolitika és -piaci szabályozás a cél. A külső 
körben találhatók a keleti szomszédok, valamint Oroszország. I� már a jogszabályi 
harmonizáció és közeledés nem feltétel, hanem tárgyalások kérdése.

Normatív szempontból azért tekinthető az EU energiapolitikája ú�örőnek, mert 
egyszerre próbálja szem elő� tartani a három fő alapelvet, az ellátás biztonságát, a ver-
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senyképességet és a klímavédelmi szempontok figyelembevételét. Ezzel a politikával 
az unió jelentős ellensúlyt képez az uralkodó nemzetközi trendekkel szemben, és az 
elmúlt három-négy évben mindinkább az ellátás biztonságát helyezi előtérbe.

Annak, hogy Brüsszel szomszédsági és energiapolitikájával mind szélesebb kon-
centrikus körökben törekszik az uniós piaci és egyéb normák exportjára, geostratégiai 
vetülete van. Ez pedig nem más, mint az orosz és az uniós koncepciók versenye a po-
litika és a gazdaság viszonyában. A regionális piacok kialakításának igényét egyre in-
kább erősíti ugyanakkor a gáz- és olajkészletek megszerzéséért folyó élesedő verseny 
is. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdés, vajon hogyan lehet működőképes egy 
regionális energia-együ�működés, amely nem unilaterális és kizárólagos, hanem kö-
zösségként a piaci és a szolidaritási normáknak egyszerre kíván megfelelni.

Az egységes piac és a megfelelő verseny kialakításának problémája nemcsak a kül-
sőbb koncentrikus körök irányában vet fel problémákat, hanem a tagállamok közö� is. 
Brüsszel elismeri ugyan minden egyes tagország jogát arra, hogy saját maga határozza 
meg, milyen külkapcsolatokkal és milyen „energiamixszel” biztosítja ellátását, ezzel 
egy időben azonban szorosabb együ�működésre és egyeztetésre próbálja rászorítani 
őket az energiapolitikában. Ennek ellenére számos nemzeti kormány továbbra is nagy 
hangsúlyt fektet az önálló, csak a saját ország érdekeit szem elő� tartó politika követé-
sére, de legalábbis hangoztatására.

Jó példa fenti problémák összete� jellegére az orosz szállítmányokhoz, elsősorban a 
Gazprom állami óriásvállalathoz való viszony. Egyrészt ezen a területen jól megmutat-
kozik, hogy mennyire eltérő elképzeléseket vall az EU és Moszkva az állam és a piac 
kapcsolatáról. A Gazprom nemcsak a lelőhelyek, hanem a szállítási útvonalak tekinte-
tében is egyeduralomra törekszik, így a nyugati vállalatok tulajdonszerzése az orosz 
hálózatban csak nagyon korlátozo� mértékben vagy egyáltalán nem képzelhető el. 
Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az orosz tőke részéről mind nagyobb az érdeklődés 
a nyugati elosztó rendszerek iránt, és Moszkva gyakran vádolja protekcionizmussal 
az uniót, ha az az orosz hozzáállás mia� fenntartásokat fogalmaz meg az orosz cégek 
tulajdonszerzésével kapcsolatban.

Arról sem szabad megfeledkezni azonban, hogy számos nyugati energiavállalat ma-
gánutas megállapodásokra törekszik a Gazprommal, figyelmen kívül hagyva a közös 
uniós érdekeket. Jó példa erre az E.ON-nal kötö� egyezség a német–orosz északi-ten-
geri gázvezeték, az Északi Áramlat (Nord Stream Line) megépítéséről. 
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