
34 Külügyi Szemle

Túlélő múlt? A hidegháború velünk élő 
energiabiztonsági tapasztalatai
Szemerkényi Réka

Az energiabiztonság kérdése a XXI. század elejének egyik meghatározó bizton-
ságpolitikai dimenziójává vált.1 Azonban az éppen aktuális energiabiztonsági 
miniválságok kommentálása keretében az energiabiztonság általános biztonság-

politika-elméleti, -szakmai elemzése helye� általában vagy egydimenziós gazdasági meg-
közelítésben a kérdések politikai aspektusának figyelembe vétele nélkül kezelik a kérdést, 
ami nemritkán a cinizmust sem nélkülözi; vagy primer politikai értelmezésben mellőzik a 
gazdasági szempontokat, ami egyfajta átgondolatlan, pánikszerű reagálást tükröz. 

Azonban e két „tipikus” energiapolitikai kommentár egyike sem nevezhető előremu-
tatónak. Nemcsak az energiabiztonság összete� szempontjait kielégítő megoldás meg-
fogalmazása felé nem visznek, hanem még azt sem segítenek megérteni, mi is történik 
valójában az energiabiztonság terén, végső fokon kell-e tartanunk a nemzetközi bizton-
sági környezet valódi megrendülésétől az energiaellátás következtében, hogy egyáltalán 
képes-e az energiaellátás kérdése a XXI. század elején oly mértékben fenyegetni a nemzet-
közi stabilitást, hogy az valódi nemzetközi politikai kezelést tenne szükségessé.

Amire valójában szükség lenne ahhoz, hogy a szénhidrogének szempontjából kiszol-
gáltato� országok, térségek – mint amilyen Európa is – energiaellátását stratégiai módon 
biztosítani lehessen, az egy olyan energiastratégia-értelmezés, amely higgadt, szakmai 
szempontok alapján áll, és nem mond ellent sem a demokratikus politika, sem a piacgaz-
daság értékeinek. Olyan megközelítésre, amely mind az európai demokratikus piacgaz-
daságok értékeit és érdekeit, mind a kontinens természeti kincseinek hiányából fakadó 
realitást ötvözni tudja.

A napjaink nemzetközi energiapolitikai vitáiban érzékelhető zavar nem az alapvető 
stratégiai kérdések meg nem értéséből fakad, hanem valódi fogalmi bizonytalanságot 
tükröz. Nem egyértelmű a válasz arra a kérdésre, hogy alapvetően gazdasági vagy in-
kább politikai/biztonsági kérdés-e az energiapolitika, azaz a „politika” határozza-e meg 
az energiagazdasági döntéseket, vagy az energiagazdaság hat-e inkább egy ado� ország 
nemzetközi politikai lépéseire. Hiszen egyrészt az energiapolitikai elemzések készítése ha-
gyományosan és elsősorban a közgazdaságtan, a gazdaságpolitika tárgykörébe tartozik. 
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Másrészt azonban a szénhidrogének szerepe a XX. század folyamán mindvégig stratégiai 
jelentőségű volt: a hidegháború idején nem volt olyan jelentős nemzetközi szereplő, aki a 
szénhidrogén-ellátás kérdését ne a nemzeti stratégiai területén belül kezelte volna. Nem 
lenne racionális azt feltételezni, hogy pusztán azért, mert átléptünk a XXI. századba, vége 
le� a hidegháborúnak, ez a hosszú időn keresztül hagyományosan stratégia kérdésként 
kezelt terület önmagától, zökkenőmentesen, észrevétlenül, „csak úgy” át tudna sodródni 
a piaci mechanizmusok területére.

A szénhidrogének szerepe, hatása már önmagában a közvetlen katonai dimenzióban is 
stratégiai jelentőségűnek lenne mondható. Elég az olaj szerepéből fakadóan a katonai mo-
bilizációban lezajlo� valóságos hadviselési technikai-taktikai forradalomra gondolnunk, 
mely már a második világháború menetére nézve konkrét stratégiai következményekkel 
járt. A szénhidrogének azonban ennél átvi�ebb, ugyanakkor átfogóbb gazdasági dimen-
zióban is hato�ak a politikai döntéshozatalra. Sőt a XX. század folyamán az egyes nemzeti 
politikai döntéshozóknak a szénhidrogén-politika akkor is stratégiai ügy volt, ha az ado� 
nemzet nem terveze�, nem kívánt, nem tarto� előnyösnek agresszív katonai eszközöket 
alkalmazni nemzeti érdekérvényesítése során. 

Átfogó gazdasági jelenlétük és szerteágazó hatásuk mia� a szénhidrogének nemcsak 
a gazdaságpolitika, hanem a nemzetközi szereplők globális mozgásterének meghatáro-
zásában, a nemzetközi élet alakításában is meghatározó szerepet játszo�ak a XX. század 
folyamán. Stratégiai súlyukat jelzi, hogy egyrészt a szénhidrogén alapú gazdaságban az 
energiaellátás kérdése folyamatosan meghatározó, nemcsak az energiahordozó-váltás 
kezdeti szakaszában, amint ez a kőolaj és földgáz felfedezése elő�i energiahordozók ese-
tében megfigyelhető volt. A szénhidrogének szerepe az energiahordozó-váltást követően 
is meghatározó maradt a modern nyugati gazdaságok működésében. 

Másrészt a XX. század meghatározó energiahordozói fellelhetőségének földrajzi egye-
netlensége stratégiai egyenetlenséget is okozo�: az importőröknek hosszú távon kelle� 
behozatali kényszerre berendezkedniük, míg az exportőrök hosszú távon számolha�ak 
kiszámítható bevételi forrással, és ebből fakadóan potenciális stratégiai erőpozícióval a 
nemzetközi kapcsolatokban.2

Nem túlzás kimondani, hogy a XX. század folyamán a szénhidrogén-ellátás elsősorban 
nem is katonai/hadviselési következményei mia�, hanem a szénhidrogéneknek a modern 
gazdaságban betöltö� szerepe következtében vált stratégiai kérdéssé. Ez az, amiért a nem-
zetközi politikára gyakorolt hatásuk is stratégiainak nevezhető. 

A század gazdasági fejlődését alapvetően meghatározó szénhidrogének gazdasági 
szerepe és súlya a szénhidrogén-politika kérdését gyakorlatilag a szénhidrogén alapú 
gazdaság kialakulásának kezdeteitől fogva stratégiai üggyé te�e. A XX. század gazdasági 
fejlődésének egyik meghatározó elemének, a szénhidrogéneknek, elkerülhetetlenül kelle� 
valamiféle hatást gyakorolniuk a nemzetközi politikára a hidegháború idején. 

A reálpolitikai kérdés tehát valójában nem az, hogy hato�-e az energiapolitika a nem-
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zetközi kapcsolatok alakulására, hanem az: hogyan hato� rá, pontosan milyen hatást fejte� 
ki. Ezért nemcsak érdekes vagy fontos a stratégiai gondolkodásnak a szénhidrogén-po-
litika nemzetközi politikai szempontú értékelése a XXI. század elején, hanem egyenesen 
elkerülhetetlen biztonságpolitikai kérdés. 

Az elmélet… Eltérő definíciók, koncepcionális hiátus

A nemzetközi energiastratégia-vita a szénhidrogén-politika nemzetközi politikai „al-
kalmazásáról” egy alapvető értelmezési, definícióbeli zavart tükröz. Holo� az energia-
stratégia meghatározása és megfelelő értelmezése előfeltétele annak, hogy hatékony 
politikai választ lehessen kidolgozni az energiastratégiai kihívásokra. 

Gyakran még a legszűkebb értelemben ve� nemzetközi energiapolitikai szakiroda-
lom sem tér ki arra a tényre, hogy az „energiastratégia” fogalmának valójában két, egy-
mástól markánsan megkülönböztethető értelmezése forog közkézen. Pedig az eltérő 
definíciók alapjaiban eltérő geostratégiai helyzeten és ebből fakadóan eltérő gazdaság-
politikai koncepciókon nyugszanak, sőt mi több, gyökeresen eltérő gazdaságpolitikai 
és külpolitikai következtetésekhez vezetnek a gyakorlati politikában. 

Az „energiastratégia” nemzetközi, elsősorban nyugati szakértői anyagaiban tükrö-
ződő értelmezése egy ado� ország, térség energiaellátásának biztosításából indul ki.3 
E megközelítésben az energiaellátás „stratégiai” súlya elsősorban abból vezethető le, 
hogy az energiaellátás helyzete egy ado� ország gazdaságának teljes működésére hatás-
sal van. E megközelítés szerint az energiastratégia feladata tehát az energiaellátás bizto-
sítása, eszköztárát pedig azok politikai és gazdasági eszközök alkotják, amelyekkel az 
energiaellátás folyamatossága és biztonsága garantálható. Ez az energiastratégia alap-
vetően defenzív értelmezése. Ez tükröződik a hagyományos nyugati és főként az 1945 
utáni európai energiapolitikai szakirodalomban. Ezért megállapítható, hogy az ener-
giapolitika hagyományos, klasszikus definíciója alapvetően defenzív jellegű. Ez egy-
szersmind azt is jelenti, hogy az energiastratégia defenzív értelmezése elsősorban azon 
országok vagy térségek energiapolitikájának magától értetődő jellemzője, melyek nem 
rendelkeznek saját szénhidrogén-tartalékokkal, azaz alapvetően energiaimportőrök. 

Azoknak az országoknak a stratégiai gondolkodásában viszont, melyek saját szén-
hidrogénkinccsel rendelkeznek, azaz elsősorban szénhidrogén-exportőrök, az energia-
stratégia defenzív meghatározásának semmi értelme nincs. Saját szénhidrogénkincsük 
lévén a termelő országok, energiaexportőrök esetében fel sem vetődik az energiaellátás 
biztosításának célja. Ezeknek az országoknak az esetében természetszerűleg vagy az a 
kérdés vetődik fel, hogy az energiaexportból származó jövedelem milyen gazdasági és/
vagy politikai célt tud szolgálni, vagy az, hogy nagyszámú és meglehetősen rugalmat-
lan szénhidrogénimport piacai közö� az ado� szénhidrogénexportőr akar-e, s ha igen, 
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milyen alapon, preferencia-sorrendet felállítani. A nagy és biztosan energiaéhes felvevő 
piacok, a modern nyugati gazdaságok jelentős energiaigénye és szénhidrogén-szegény-
sége következtében az exportőrök szempontjából nézve a kérdés nem az, van-e valami 
„másik” cél, amelyet az energiatermeléssel és -kereskedelemmel el lehet érni, hanem az, 
mi az a másik cél, amelyet szénhidrogénexportból egy ado� energiatermelő finanszíroz-
ni kíván. Ez az energiastratégia proaktív, vagy másként offenzív definíciója.

A klasszikus (defenzív) energiapolitikai koncepciókkal szemben, és azokkal párhu-
zamosan, teljes gazdasági és politikai létjogosultsággal létezik tehát egy másik kon-
cepció is a XX. századi energiastratégia területén, amely inkább egy proaktív, offenzív 
értelmezésen alapul. 

E „másik” energiastratégiai megközelítésben az energiapolitika nem az energiaellátás, 
azaz alapvetően egy gazdasági-stratégiai előfeltétel kielégítésének eszköze, hanem egy má-
sik természetű, gazdasági vagy politikai-stratégiai jellegű cél elérésének, egy nemkívánatos 
fejlemény megakadályozásának, az eszköze. E másik célnak nem kell, hogy legyen köze – és 
általában vajmi kevés köze is van – magához az energiaiparhoz, e másik cél lehet gazdaság-
politikai vagy külpolitikai természetű. Az energiastratégia meghatározásának szempontjá-
ból az elsődleges szempont az, hogy ebben a megközelítésben az energiapolitika mintegy 
„alkalmazo� politika”: egy másik területen való cél megvalósításának az eszköze. Röviden 
úgy összegezhetjük tehát, hogy míg a hagyományos, defenzív megközelítésben az ener-
giaellátás fenntartása maga az energiastratégiai cél, addig a proaktív megközelítésben az 
energia exportja, az exportbevételből fakadó gazdasági előny kihasználása eszköz. 

A szénhidrogénkor egyik meghatározója tehát az energiastratégia offenzív értelme-
zésének racionális gazdasági létjogosultsága. Olyannyira, hogy talán azt sem túlzás ál-
lítani, hogy energiaexportőrök esetében az energiastratégia proaktív értelmezését kell 
természetesnek venni. 

Ebből a tényből azonban néhány jelentős stratégiai következtetés is fakad. A proaktív 
megközelítéssel szemben ugyanis a hagyományos, azaz defenzív energiapolitikai esz-
közök könnyen válhatnak elégtelenné egy energiaimportőr nemzetgazdaság érdekér-
vényesítéséhez. 

Európa saját szénhidrogénkincsei a szénhidrogének korának kezdeteitől fogva gya-
korlatilag soha nem voltak elegendők a kontinens szénhidrogénigényének kielégítésére, 
és az amerikai szénhidrogén-politika a hatvanas évektől saját szénhidrogén-tartalékai 
kimerülésének elkerülése érdekében szintén egyre inkább szénhidrogénimportjának 
növelése melle� foglalt állást.4 Azaz a nyugati demokráciák, piacgazdaságok elsősor-
ban szénhidrogén-importőrökként viselkedtek a hidegháború folyamán. Offenzív jelle-
gű szénhidrogén-politikára saját gyakorlatukban valójában nem volt példa. 

A hidegháború energiapolitikai elemzése azt jelzi, hogy a proaktív energiapolitika 
létjogosultsága és következményei, nemcsak egyfajta gyakorlati tapasztalatlanság, ha-
nem valódi koncepcionális hiátus következtében sem kapják meg a kellő figyelmet. 
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A nyugati energiastratégiai gondolkodás tehát koncepcionálisan is gyenge, mert nagy-
részt egyoldalúan energiaimportőri téziseken nyugszik. Hátránya valójában nem az 
energiapolitikai eszközök hiányából, hanem koncepcionális féloldalasságából fakad.

…a történet…

Ha az Európa fele�i befolyás kérdése, megszerzése a kétpólusú világ alapvető feszült-
ség-gócaként határozható meg, és ha a szénhidrogénekben szegény Európa második 
világháború utáni gazdasági fejlődésének egyik leggyengébb pontja éppen szénhidro-
gén-ellátásának biztosítása volt, akkor a hidegháború stratégiai szempontú elemzésé-
ben központi figyelmet igényel a kontinens szénhidrogén-ellátásának ügye. 

Az 1945-tel kezdődő új világpolitikai keret, a bipolaritás egyszersmind a nemzetközi 
energiahordozó-váltás időszaka is volt.5 Az új energiahordozóra való átállás azonban 
Európának az energiaexportőrből energiaimportőrré válást is jelente�e.6 A korszak meg-
határozó keretét jelente�e az energiaárak alacsony szintje, ez azonban hosszabb távon a 
nemzetközi kőolajfogyasztás gyors növekedése következtében nem volt tartható.7 

Az energiapolitika 1945 utáni első korszakának jelentős fejleménye volt az OPEC 
létrehozása. A szervezet tevékenysége csak a hetvenes évek elején érzékelte�e valódi 
hatását, az olajexportőrök magatartásának összehangolásával kialakult 1973-as olajár-
robbanásban. Azonban a konkrét nemzetközi gazdasági és politikai hatás melle� kü-
lön figyelmet érdemel az „OPEC-jelenség”: a szervezet létrehozásával öltö� először 
konkrét formát az a koncepció, melyben a szénhidrogének az exportőr országok nyo-
másgyakorlásának eszköztárába kerültek át, s mind a gazdasági, mind a nemzetközi 
politikai befolyásszerzés potenciális stratégiai eszközei le�ek. 

Nyugat-Európa energiapolitikája – először óvatosan – az 1956-os szuezi válságot 
követően,8 majd markánsan az 1973-as olajárválság után fordult a Közel-Keletről szár-
mazó olajimportfüggés csökkentésének érdekében a szovjet szénhidrogénimport fe-
lé.9 Nyugat-Európa függése a Közel-Kele�ől a szovjet szénhidrogénimportot előnyös 
stratégiai megoldásként jeleníte�e meg Európa számára.10 Ezért a hatvanas években 
meginduló szovjet olajimport a hetvenes évek elején nagy lendületet ve�. 

Az 1973-as válság után az olajárak ugrásszerű emelkedése rövid távon Nyugat-Európa 
mindkét nagy olajexportőr-térségének, mind a Közel-Keletnek, mind a Szovjetuniónak, 
jelentős nyereséget hozo�. Azonban középtávon az olajár-növekedés nyugat-európai po-
litikai elemzése a Közel-Keletet, mint az energiaellátásban megbízhatatlan partnert kezdte 
kezelni. Az innen származó importnak alternatívát kívánt teremteni, és stratégiai módon 
fordult a szovjet szénhidrogénimport felé. Mindennek következtében az 1973-as olajárrob-
banás következményeként a Közel-Kelet piaci részesedése Nyugat-Európa országainak el-
látásában csökkent, míg a Szovjetunióé nő�.11 Azaz míg rövid távon mindkét olajexportőr 
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nyert az 1973-as olajárválságon, addig közép- illetve hosszabb távon az olajárrobbanás-
ból Európa két nagy energiaexportőre közül a Közel-Kelet összességében piacvesztésben 
megnyilvánuló stratégiai veszteséggel, míg a Szovjetunió bru�ó stratégiai előnyszerzéssel 
került ki.12

Az ötvenes évek éles hidegháborús szembenállásának fényében a hetvenes évek fo-
lyamán a stratégiai energiahordozó-kereskedelem jelentős mértékű növekedése enyhén 
szólva is meglepő. Hiszen stratégiai szempontból korántsem mellékes kérdés az, hogyan 
is fordulhato� Nyugat-Európa legfőbb hidegháborús ellenfele felé egy stratégiai kereske-
delem beindítása érdekében.13 Még ennél is érdekesebb, hogy miért is ado� a Szovjetunió 
együ�működő partneri választ az európai szénhidrogénexport növelésének kérésére. Hi-
szen Moszkvának egy stratégiai nyersanyag nyugati kereskedelmi volumenét jelentősen 
növelni (kőolaj), vagy beindítani (földgáz), önmagában véve erősen illogikus, kontraintuitív 
döntésnek is tűnhete�, különösen akkor, amikor a stratégiai ellenfél éppen gazdasági vál-
ságba került, amint a hetvenes évek olajár-emelkedései következtében Nyugat-Európában 
történt. 

Ez a változás csak két véletlenszerűen egybeeső nemzetközi fejlemény érdekes egymás-
ra hatásának fényében válik érthetővé. Egy pusztán stratégiai, szuperhatalmi szempontok 
veze�e értelmezésben a legsúlyosabban valószínűleg éppen Nyugat-Európát érintő 1973-
as válságnak inkább az ezzel ellentétes értelmű szovjet döntést kelle� volna kiváltania: a 
válság következtében megnyílt a lehetőség, egyértelműen adódo� az eszköz arra, hogy 
megszorítsák Európa „nyakát”, azzal a kézzelfogható eséllyel, hogy alapjaiban megrendít-
sék a kontinens jelentős országait, megpróbálva akár valójában térdre kényszeríteni Euró-
pát. Ennek azonban pontosan az ellenkezője történt, a szovjet politikai vezetés a szénhid-
rogén-szállítások fokozásáról hozo� döntést. E megfontolások egyértelműen a Szovjetunió 
ekkorra már elmélyülő belső gazdasági válságát, gazdaságának egyre kétségbeejtőbbé váló 
állapotát tükrözik.14 

A szénhidrogénexport növelésének lehetőségét a hatvanas évek újabb szénhidrogén-le-
lőhelyeinek a feltárása teremte�e meg, a külkereskedelem növelésére irányuló gazdasági 
kényszer azonban a szovjet tervgazdaság „eredményeként” vált meghatározóvá. 

A hetvenes évek elejének európai–szovjet kapcsolatrendszerét ezért leginkább a „kölcsö-
nös energiakereskedelmi kényszerhelyzet” kifejezéssel lehet meghatározni. Nyugat-Euró-
pa a szénhidrogénimportjának diverzifikálása vége� kényszerült a szovjet szénhidrogén-
import növelésére, a Szovjetunió pedig belső gazdasági feszültségeinek enyhítése céljából 
kényszerült szénhidrogénexportjának Európába (a kemény valutás piacok felé) irányításá-
ra. Azonban e kölcsönös gazdasági kényszerhelyzet megoldása, a szénhidrogén-kereske-
delem fellendítése elkerülhetetlenné te�e a nemzetközi politikai kereteknek az új (gazdasá-
gi) helyzethez alakítását is. A kelet–nyugati szénhidrogén-kereskedelem nem lendülhete� 
volna fel az ötvenes évek éles kétpólusú retorikája melle�, ennek elkerülhetetlenül egyfajta 
politikai nyitással kelle� együ� járnia. Az enyhülés szükségessé vált. 
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A hidegháború új szakasza, a détente, az enyhülés időszaka, jelentős nemzetközi 
diplomáciai és fegyverzetkorlátozási eredményeket tudo� felmutatni: ez a leszerelési 
tárgyalások megélénkülésében, a SALT egyezményekben és később – az Európai Biz-
tonsági és Együ�működési Értekezlet (EBEÉ) keretében – az 1975-ös helsinki záróok-
mány aláírásában mutatkozo� meg. Mindezek azonban nem a nemzetközi békevágy 
ellenállhatatlan fellángolására vagy a békés egymás melle� élés iránti mély vágyako-
zásra, vagy a politikai racionalitás váratlan térnyerésére vezethetők vissza. E folyamat 
valódi reálpolitikai gyökerei nagyrészt az európai–szovjet kölcsönös szénhidrogén-ke-
reskedelmi kényszerhelyzet erejét jelzik. 

A kelet–nyugati szénhidrogén-kereskedelem fellendülése azonban egyszersmind az 
első valóban jelentős „nyugat–nyugati” feszültséghez is vezete�:15 az amerikai stra-
tégiai elemzések a szovjet szénhidrogénexport növeléséből Európa stratégiai kiszol-
gáltato�ságának növekedését jelezték, míg a kontinens meghatározó országai ebben 
inkább saját Szovjetunió fele�i befolyásuk növekedését lá�ák megvalósulni.16 Az 1973-
as olajárválság tehát a nyugati energiapolitika jelentős divergálását vonta maga után:17 
Nyugat-Európa olajimportőrei ekkor egyértelműen érdekel�é váltak a keleti energia-
import stabilizálásában.18 Az évtized energiakereskedelme az amerikai bírálat ellenére 
a szovjet szénhidrogénimport növekedését jelzi.19 Azaz a hetvenes években Európa 
gazdasági érdekeltsége a szovjet szénhidrogénimportban már meghatározóbbá vált, 
mint stratégiai partnersége az Egyesült Államokkal. 

Az energiakereskedelem alakulásának következtében az alapvető kérdés a hetvenes 
évek közepére már egy stratégiai dilemma megválaszolása le�: csökkenti-e a szénhid-
rogénimport a kétpólusú feszültséget, vagy kiszolgáltat; erősíti az enyhülést, „fenntart-
ja a békét”, vagy éppen erősíti és fenntartja az ellenfelet.

1. ábra: Szovjet nyersolajvezetékek, 1968 

Forrás: Petroleum 
Press Service 1968, 
In: Energy Map of 
the World, Petroleum 
Economist, London, 
2000
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1945 után a saját szénhidrogénkészleteinek megléte és nagysága alapjaiban hato� a 
szovjet kommunista vezetés nemzetközi mozgásterének értelmezésére, nemzetközi po-
litikai elképzeléseire is.20 A Szovjetunió nemzetközi előretörésének, szuperhatalmi stá-
tusának egyik meghatározó pillére, a szénhidrogén-tartalékok jelentős volumene biz-
tosíto� volt.21 A szovjet szénhidrogén-tartalékok stratégiai módon járultak hozzá a hi-
degháború elején a Szovjetunió szuperhatalmi elképzeléseinek megfogalmazásához,22 
majd a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején a szuperhatalmi státus megőrzéséhez 
is.23 A hidegháború korszakának egyik legfontosabb jellemzője azonban a Szovjetunió-
ban már megjelent a két világháború közö�: a szovjet politikai vezetés a szénhidrogén 
kor kezdetén azonnal szoros és közvetlen befolyása alá vonta az energiagazdaságot.24

A szénhidrogének szerepe a Szovjetunió dominanciája alá eső területeken már köz-
vetlenül 1945 után érzékelhetővé vált, s mind a szovjet gazdasági, mind a keleti tömb 
biztonságpolitikai eszköztárában meghatározó szerepet töltö� be.25 A szovjet befolyási 
szféra szénhidrogén-szegénysége már az ötvenes években a KGST-kapcsolatok meg-
határozó elemévé vált.26 Egyrészt közvetlenül az ötvenes évek elejétől fogva szovjet 
befolyás alá vont európai KGST-országok Moszkvának a szovjet szénhidrogénexport 
biztos felvevőpiacait jelente�ék. A világpiaci olajárak alacsony szintjénél ennek gaz-
dasági előnyei korántsem voltak mellékesek: a piacok stabil, biztos, kiszámítható és 
tervezhető közép-európai exportvolumeneket jelente�ek, melyeket ráadásul elsősor-
ban az exportőr Moszkva, és nem egy-egy ado� közép-európai felvevőpiac határozo� 
meg.27 Az európai KGST-országokba irányuló szénhidrogénexport során ráadásul vo-
lumene melle� az ármeghatározásban sem korlátozta egyik tagállam sem a központ, 
az exportőr érdekérvényesítő képességeit. Mindennek egy előfeltétele volt az, hogy az 
európai KGST-országok ne akarjanak, ne tudjanak más forrásból importálni. Ezt a má-
sodik világháború lezárása után az európai KGST-országokban felállíto� szovjetbarát 
kormányok garantálni tudták, majd a beinduló szénhidrogénvezeték-építések nagy-
ban hozzájárultak a stratégia sikeres kivitelezéséhez. Az európai KGST-országok más 
piacról való beszerzéseinek kizárása emelle� tökéletesen beleille� a KGST autarkiás 
gazdaságpolitikai gyakorlatába is. 

Az olajipar szovjet kormányzati ellenőrzése kezdetben tehát elsősorban az árak meg-
határozásában manifesztálódo�. 1949-ben a KGST létrehozásának retorikai megjelení-
tése egy a résztvevőknek kedvezőbb kereskedelmi árakat biztosító gazdasági rendszer 
kiépítése volt.28 A kedvezőbb szénhidrogénárakra való hivatkozás 1956-tól került még 
inkább előtérbe, amikor megalakíto�ák a KGST energiakereskedelemmel foglalkozó 
bizo�ságát, döntés születe� a KGST-energetikai rendszerhez szükséges vezetékek ki-
építéséről majd nagy volumenben megindult az európai KGST-országokba irányuló 
szénhidrogénexport.29

A valóságban azonban 1973-ig a szovjet kőolajár-rendszer erős diszkriminációt al-
kalmazo� a kisebb KGST-országokkal szemben. 
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1955–1960 közö� a szocialista országokba exportált orosz nyersolaj ára átlagban öt-
ven százalékkal haladta meg a nem szocialista országokba irányuló orosz nyersolaj 
exportárát: az o�ani piacokon meghatározo� 2,20 dollár/hordó átlagárral szemben a 
KGST országok átlag 3,31 dollár/hordó árat fize�ek.30

Ezen túlmenően a szovjet olajpolitika a szocialista országok közö� is diszkriminált. 
1960-ban például az NDK 2,60 dollár/hordó kőolajárat fizete�, míg Magyarország hor-
dónként 3,06, Kína pedig 2,92 dollárt. Ugyanekkor az NSZK-ba szállíto� kőolaj ára 
1,38, Olaszországba 1,41, a Japánba szállíto�é pedig 1,34 dollár/hordó volt. A szovjet 
állami olajvállalat, a szovjethatalom politikai céljait köve�e, és Moszkva gazdasági ér-
dekei szerint alakíto�a olajárait.

Az 1973-as olajárrobbanás ezt a helyzetet alapvetően átalakíto�a.31 Az addigi el-
sősorban belső, de gazdaságilag előnyös KGST-s szénhidrogén-kereskedelem most 
költségvetési teherként jelent meg, a világpiacon elérhető „kemény valutás árak” jóval 
magasabb szintje mia�, a közép-európai országok pedig, amelyek addig a szovjet szén-
hidrogén-termelés célpiacait jelente�ék, ekkor nagyrészt a nyugati piacok elérésének 
tranzitországaivá váltak.

Amilyen drámai gyorsasággal ugro�ak magasra az olajárak a hetvenes évek elején, ép-
pen olyan drámai módon kezdtek csökkenni a nyolcvanas évek közepétől. És amennyire 
az 1973-as és 1979-es olajárnövekedések hatásaként alapvetően változo� meg a kétpólusú 
nemzetközi kapcsolatrendszer belső logikája és dinamizmusa, legalább annyira alapvető 
változásokat indukált a nyolcvanas évek szénhidrogén-áresése is a kétpólusú erőtérre. Az 
olajáresés generálta erős külső gazdasági nyomás alapjaiban rázta meg a Szovjetunió és a 
KGST belülről amúgy is gyenge gazdasági rendszerét. Az olajárak gyors és nagymértékű 
esése indíto�a el a KGST és a Varsói Szerződés erózióját. A belső szétesési folyamat végül a 
Szovjetunió és az általa irányíto� nemzetközi tábor összeomlásához vezete�. A nyolcvanas 
évek közepének energiapolitikai fordulata, az olajárcsökkenés 1986-tól kezdődően tehát 
valódi nemzetközi politikai korszakhatárt jelez nemcsak, és nem is elsősorban a szénhid-
rogén-alapú gazdaságtörténetben, hanem magának a hidegháborúnak a történetében is. 
Az 1986-ban elinduló folyamat nemcsak a KGST-rendszer eróziójához, hanem teljes szét-
eséséhez is vezete� 1989 és 1991 közö�, véget vetve a bipolaritás rendszernek.

Ha általánosságban igaz, hogy a XX. században a szénhidrogének a gazdaság és a 
nemzetközi politika meghatározó tényezői le�ek, akkor a század talán egyetlen esemé-
nyében sem annyira egyértelmű és kézzel fogható a szénhidrogének történelemformá-
ló ereje, mint éppen a bipolaritás megszűnésében. 

Azaz amiképpen a szénhidrogén-tartalékok nagysága meghatározó módon járult hoz-
zá az ötvenes években a Szovjetunió kétpólusú világrendben elfoglalt pozíciójának kiala-
kításához, illetve a hetvenes években ennek a pozíciónak a „megmentéséhez”, úgy volt 
alapvető meghatározója a szénhidrogénárak csökkenése a nyolcvanas évek végén a Szov-
jetunió megrendülésének, a kétpólusú rendszer szétesésének, a hidegháború végének. 
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Összességében megállapítható, hogy a KGST-energiakereskedelem valójában ke�ős 
szerepet töltö� be a szovjet energiastratégiai gondolkodásban: egyrészt szabad kezet 
ado� Moszkvának a szénhidrogénexportból származó saját költségvetési bevételeinek 
irányítására. Ez egy olyan időszakban, amelyet kedvezőtlenül alacsonyan stagnáló 
nemzetközi árak jellemeztek, miként a hidegháború első két évtizedét, ez közvetlen 
gazdasági hasznot is jelente� a szovjet költségvetési tervezésnek.32 Később pedig, 
amikor a nemzetközi olajár növekedése következtében gazdasági előnyei elenyésztek, 
könnyen módosítható volt. Másrészt stabil, „bebetonozo�” egyoldalú függést eredmé-
nyeze� Moszkva szatellitállamai és a központ közö� a kor egyik legfontosabb gazda-
ságpolitikai dimenziójában, az energiaellátásban. 

…a következmények…

A második világháború után gyorsan növekedésnek induló szénhidrogénigény, az euró-
pai KGST-országok szénhidrogén-szegénysége és a Szovjetunió újonnan feltárt szénhid-
rogén-tartalékainak nagysága gazdasági szempontból kézenfekvővé te�e a KGST szén-
hidrogén-kereskedelmének kiépítését. Nagyon valószínű, hogy a szénhidrogén-alapú 
gazdaságra való átállás és a közép-európai országok szénhidrogén-szegénysége követ-
keztében a Szovjetunió újabb szénhidrogén-tartalékainak felfedezése előzetes szovjet 
stratégiai megfontolások nélkül is intenzív közép-európai–szovjet szénhidrogén-keres-
kedelem kialakulásához vezete� volna, és ezt az erőszakos szovjet dominancia, vala-
mint a KGST nélkül is e két térség kapcsolatának központi elemévé te�e volna. 

Közép-Európa és a Szovjetunió szénhidrogén-kereskedelmének beindulása tehát 
akkor is valószínűsíthetően bekövetkeze� volna, ha Közép-Európa országai nem kerül-
nek a bipolaritás következtében stratégiai függésbe a Szovjetuniótól. Olyannyira, hogy 
az is megállapítható, a szénhidrogén-kereskedelem a KGST-kapcsolatoknak egy olyan 
területe, mely mögö� valódi gazdasági célszerűség állapítható meg. Az is valószínűsít-
hető azonban, hogy a hegemón exportőr meghatározó szerepe nélkül Közép-Európa 
szénhidrogénimportjának hálózata nem exkluzív módon a Szovjetunió felé irányul, 
hanem, Európa többi országához hasonlóan, jóval kiegyensúlyozo�abban ado� volna 
esélyt a több forrásból származó importnak is egy valódi energia-kereskedelmi hálózat 
kialakításával. A szovjet dominancia az energiapolitika területén egyrészt a szénhid-
rogén-kereskedelemnek egyértelműen az exportőr általi meghatározo�ságában, más-
részt az alternatív beszerzési források kizárásában jelent meg.

A szénhidrogén-kereskedelem KGST-kerete tehát nem kis részben abból a szempont-
ból ad alapot érdekes következtetésekre, hogy a hidegháborús megkötö�ség mennyiben 
torzíto�a az amúgy gazdaságilag nem irracionális kelet–nyugati szénhidrogén-kereske-
delem kialakulását. Hiszen még ha gazdasági szempontból tökéletesen célszerű volt is 



44 Külügyi Szemle

Szemerkényi Réka

Közép-Európa országainak a szovjet szénhidrogénimport felé fordulás a szénhidrogén-
korba való átlépés időszakában, a hidegháború kezdetén létrejövő KGST-keret ezt az ön-
magában racionális lépést meglehetősen irracionálisan, a gazdaság logikájának nem kevés 
esetben konzekvensen ellentmondva, a piaci szempontok mellőzésével valósíto�a meg.

A KGST szénhidrogén-politikája számos ponton jelzi a politikai/stratégiai szempont-
ok meghatározó súlyát az energiapolitikai döntések mögö�.33 Egy általános nemzetközi 
politikatörténeti elemzés szempontjából lehet érdekes kérdés, hogy mi volt eredetileg 
a szovjet energiapolitika célja a KGST-energiakereskedelem egyoldalú energiafüggést 
létrehozó kapcsolatrendszerének kialakításával, ám a stratégiai elemzés számára nem 
ez a meghatározó szempont. A lényeges kérdés nem az, hogy milyen okból vagy mi-
lyen céllal alakíto�a így Moszkva a KGST energiapolitikáját, hanem az, hogy mi le� a 
KGST-t jellemző energiapolitika következménye. 

A szénhidrogén-kereskedelem szempontjai stratégiailag határozták meg a KGST 
kapcsolatrendszerének jellegét: a katonai eszközök melle� az energiapolitika, a gazda-
sági befolyás kiépítése hosszú távra volt képes meghatározni a Szovjetunió és a kisebb 
európai KGST-országok kapcsolatait. A kiépíte� szénhidrogén-kereskedelem infrast-
ruktúrája olyan hosszú távú, egyoldalú, stratégiai gazdasági függés kialakításához ve-
zete�, mely évtizedekkel volt képes túlélni a KGST-t, a Szovjetuniót, és valójában a 
teljes kétpólusú nemzetközi rendet.

…és a tanulságok
 

A történeti visszapillantás egyik legfontosabb általános tanulsága, hogy a hideghábo-
rú idején születe� számos jelentős nemzetközi gazdasági, illetve nemzetközi politikai 
döntés há�erében valójában kitapintható, érzékelhető energiapolitikai megfontolások 
húzódtak meg. Sőt: a szénhidrogén-politika a nemzetközi életben olyan fordulatokat 
volt képes generálni, mind az 1973-as olajár növekedés, mind az 1986-os olajár csökke-
nés esetében, melyek új szakaszokhoz veze�ek a hidegháború történetében. 

A hidegháború energiapolitikai fejleményeinek közelebbi elemzése néhány olyan ta-
nulságra hívja föl a figyelmet, melyek a hidegháború időszakát meghaladóan napjainkig 
érzékelhető hatást gyakorolnak az egyes nagyobb térségek energiapolitikai döntéseire. 
Többek közö� érthetővé válnak az európai és amerikai energiastratégia közö�i alap-
vető különbség okai és gyökerei. Az olajellátásra hatást gyakorló közel-keleti válságok 
Európa meghatározó országainak azt jelente�ék, hogy a Közel-Kelet az energiaellátás 
politikailag instabil térsége. Európa országainak energiastratégiája a hidegháború idején 
elsősorban a közel-keleti energiaimpor�ól való függés csökkentésében fogalmazódo� 
meg, és erre is korlátozódo�. Emia� az európai politikai gondolkodás a Szovjetuniót 
elsősorban az európai energiaellátás stratégiai alternatívájaként érzékelte. 
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Ezt azonban Nyugat-Európa jelentős szénhidrogén-importőrei egyszersmind a 
Szovjetunió fele�i befolyás növelésének lehetőségeként értelmezték. A nyugat-európai 
stratégiai elemzésekben a szovjet energiaimport szükségessége úgy jelent meg, mint az 
európai országok nemzetközi pozíciói erősítésének egyik lehetősége. 

A hidegháború utáni európai energiapolitika további markáns jellemzője a környe-
zetvédelem szempontjainak megerősödése az energiapolitikai döntésekben is.34 Ez a 
megközelítés szintén visszanyúlik a hidegháború korszakára: a nyolcvanas évek közepé-
től, azaz jóval a 2006–2007-es globálisfelmelegedés-riadót megelőzően érzékelhető volt a 
környezetvédelem szempontrendszerének térnyerése a nyugati energiapolitikában mind 
Nyugat-Európában, mind az Egyesült Államokban. A folyamat nem új, csak a kilencve-
nes éveken fölgyorsult, és további térnyerése prognosztizálható a XXI. század elején. 

A földgázfogyasztás gyors elterjedése és széles körű politikai és közvéleménybeli 
támogatásának oka is nagyrészt visszavezethető a hidegháború idejének európai ener-
giagazdaságára: a kontinensen (Hollandia, illetve Nagy-Britannia területén) a hatva-
nas évekre fölfedeze� jelentős földgáztartalékok következtében a földgáz az európai 
olajfüggés „saját” szénhidrogénnel való csökkentésének egyik esélyét jelente�e.35 Ez a 
stratégiai megfontolás nemcsak romantikus formában él tovább, Nyugat-Európában 
a hidegháború utáni, legfontosabb gyakorlati következménye az a jól kiépíte�, szerte-
ágazó földgázvezeték-hálózat, mely többek közö� a legjelentősebb német ipari terü-
letek energiaellátását hivato� biztosítani, és többek közö� Németországot is nagyban 
érdekel�é teszi a földgázimport magas szintjének fenntartásában.

A természe�udatos politizálás megerősödésének az energiahasználat terén azért 
is különleges a jelentősége az energiabiztonság szempontjából, mert e folyamat egyik 
meghatározó törekvése a kőolaj-felhasználás csökkentésével párhuzamosan a földgáz 
arányának növelése az energiamérlegben. Ennek alapja az a fölismerés, hogy a földgáz 
a kőolajnál sokkal inkább környezetbarát energiahordozó. Az európai kontinens terü-
letén felfedeze� földgáztartalékok csökkenő volumene melle� a földgáz-felhasználás 
növelésére irányuló döntés a földgázimport növelése nélkül nyilvánvalóan nem va-
lósítható meg. Az európai földgázimportnak pedig jelenleg két nagy beszállítója van: 
Algéria és – növekvő arányban – Oroszország.36

Mind az orosz energiaimport mint stratégiai alternatíva, mind az energiaimport 
mint a Moszkva fele�i befolyásnövelés eszköze, sőt még a földgáz irányában megnyil-
vánuló energia-felhasználási preferencia is olyan koncepciók, megfontolások, melyek a 
mai napig érzékelhetők a kontinens országainak orosz energiaimportjában. Olyannyi-
ra, hogy a hidegháború utáni össz-európai energiapolitika két legnagyobb válsága, a 
2006., illetve a 2007. januári válság sem tudta alapjaiban megingatni a beléjük vete� hi-
tet. Ezért nem túlzás azt állítani, hogy az 1973–1979-ben megtapasztalt energiafüggés, 
valamint a hidegháború alapvető energiabiztonsági koncepciói napjainkig érzékelhető 
mély nyomokat hagytak Európa energiapolitikájában. 
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Szemben a hidegháború idejének európai energiapolitikai koncepciójával, amely 
az importfüggés veszélyét a Közel-Kele�el azonosíto�a, az amerikai energiabiztonsá-
gi koncepció a bármely „egy” forrástól való importfüggésben rejlő fenyegetést jelölte 
meg valódi stratégiai veszélyként. Ennek megfelelően az Egyesült Államok a hetvenes 
évektől egyre markánsabban olyan energiastratégia kiépítését célozta meg, amely egy 
diverzifikált importstruktúra alapján képes az amerikai gazdaság szénhidrogén-ellátá-
sát biztosítani.37

Az amerikai energiapolitikai elemzések az Európába irányuló szovjet energiaexport 
növelésében is folyamatosan inkább a szovjet befolyás növekedésének lehetőségét, ve-
szélyét érzékelték, s jóval kisebb mértékűnek jelezték a szénhidrogén-kereskedelemben 
a fordíto� irányú, Nyugatról a Szovjetunió felé irányuló stratégiai befolyás növelésének 
az esélyét. Ezek is olyan stratégiai megfontolások, melyek napjainkig meghatározzák 
az amerikai energiapolitikai gondolkodást és gyakorlatot.

A Szovjetunió legfontosabb utódállama, Oroszország a hidegháború szénhidro-
gén-politikai fordulataiból több rétegű stratégiai következtetésre juto�. Egyrészt az 
energiaexport-függés veszélyei, negatív stratégiai következményei a hidegháború el-
vesztésének egy olyan fontos tanulsága, amely mélyen beleivódo� az orosz elemzők 
és politikai döntéshozók meggyőződésébe, mintegy alapdogmává le�. A hidegháború 
hetvenes és nyolcvanas éveiben a kelet–nyugati kapcsolatokban megjelenő új jellemző, 
az energetika kulcsszerepe olyan mértékben te�e energiaexport-függővé a szovjet gaz-
daságot, hogy a szovjet szénhidrogén-tartalék potenciális stratégiai előnyből hátrány-
nyá le�.38 Ez hosszabb távon rossz pályára állíto�a a szovjet gazdaságot, sőt nagyban 
hozzájárult a hidegháború elvesztéséhez is. Érthető módon az egyoldalú exportfüggés 
kialakulásának megakadályozása, azaz az exportpiacok diverzifikálásának szükséges-
sége elkerülhetetlenül a hidegháború utáni orosz szénhidrogén-kereskedelmi stratégia 
egyik alaptételévé kelle� hogy váljék. 

Másrészt a hidegháború energiapolitikai tapasztalatai azt is bizonyíto�ák, hogy a 
szénhidrogén-bevételek képesek valódi stratégiai szerepet betölteni mind a gazda-
ság modernizálásában, mind a nemzetközi pozíciószerzésben – egy jól kézben tarto�, 
erősen központosíto� és világos célok mentén következetes politikai vezetés kezében. 
Azaz a szénhidrogén-stratégia működhet, ha (a piac feltételei melle�) három politikai 
előfeltétel fennáll: összehangolt központi döntéshozatal, világos célmegfogalmazás és 
következetes politikai vezetés. 

Harmadrészt az sem megalapozatlan feltételezés, hogy Oroszországnak a KGST 
negyvenéves szénhidrogén-kereskedelmének egyik legfontosabb tapasztalata, tanul-
sága az, hogy egy szénhidrogénexportőr piacai melle� a tranzitországoknak is kiszol-
gáltato�. Stratégiai kiszolgáltato�ságát azzal is csökkentheti, ha tranzitországait is kü-
lön-külön tudja kezelni, azaz ha a lehető legtöbb piacát egymástól függetlenül el tudja 
látni. Ez a cél csakis egy sugarasan kiépíte� vezetékrendszerrel érhető el. Azaz egy 
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energiaexportőr valójában két feltétel megléte melle� kerülhet szuverén döntéshoza-
tali pozícióba: piacainak diverzifikálása melle� tranzitútvonalainak diverzifikálására is 
törekednie kell. Ez is a hidegháborút túlélő energiapolitikai gyakorlatot jelzi: ugyanezt 
a logikát látszik tükrözni a hidegháború vége után tizenöt évvel megkötö�, 2005 szep-
temberében aláírt német–orosz északi-tengeri földgázvezeték-építési megállapodás és 
a Kék Áramlat vezetékrendszer koncepciója is.

A hidegháború nemzetközi energiapolitikai története igazolja, hogy az energia- és 
nyersanyagpiaci változásoknak sem az okait, sem a következményeit nem lehet egy-
szerűen a forgalmi folyamatokra leszűkíteni. 

Az energiapolitika és a nemzetközi politika kapcsolatát vizsgáló, alapvetően biz-
tonságpolitikai érdeklődésű elemzés, alapvető kérdése, hogy az energiapolitika a 
gazdaság törvényszerűségeit vagy a politika dominanciáját tükrözi-e meghatározóbb 
módon. A hidegháború idejének energiapolitikai elmélete és empirikus vizsgálata is 
azt jelzi, hogy e kérdésre a válasz egyértelmű: a�ól függ. Nevezetesen a�ól, hogy egy 
ne�ó energiaimportőr vagy egy energiaexportőr szemszögéből elemezzük a gazdaság 
és a politika súlyát az energiastratégia formálásában. Egy energiaimportőr számára 
az energiaimport biztosításának gazdasági imperatívája jelentősen csökkenti stratégiai 
mozgásteret, azaz a gazdasági megfontolások meghatározó szerepet töltenek be nem-
zetközi politikai döntéseiben. Ezzel szemben egy energiaexportőrnek a kérdés nagy-
részt szuverén politikai döntés függvénye: dönthet úgy, hogy szénhidrogénexportjából 
származó bevételeit gazdasági modernizálásra, növekedésre fordítja, vagy dönthet 
amelle�, hogy szénhidrogénexportjából származó bevételeit és/vagy piac-szelekcióját 
politikai/stratégiai céljainak elérésére fordítja. Sőt – megfelelően magas nemzetközi 
olajárak melle� –, dönthet mindkét cél párhuzamos megvalósítása melle� is. Ez nem 
azt jelenti, mintha a politikai döntéshozatal bármelyik választással képes lenne ener-
giastratégiájából kizárni a gazdaság törvényeit, azonban jó politikai vezetéssel a nem-
zetközi gazdasági fejleményeket előnyös pozícióból tudja kihasználni.

 Azaz bár a gazdasági és a politikai/stratégiai megfontolások egymásra hatása köl-
csönös, ado� helyzethez kötődően némileg változó, az energiabiztonság alapvető kér-
désére más válasz adódik egy energiaimportőri, illetve egy energiaexportőri pozíció 
elemzésekor. 

A múltból a jövő

Megkerülhetetlen kérdés, hogy a hidegháború fejleményei mögö� mi játszo� leginkább 
meghatározó szerepet: a különböző biztonságpolitikai stratégiák, a katonai arzenálok 
vagy inkább az eltérő kelet–nyugati gazdasági koncepciók motiválták-e a hidegháború 
lényeges eseményeit. 
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Az energiapolitika szerepét is vizsgáló hidegháború-elemzés meglepően erős, még 
az előzetesen vártnál is erősebb korrelációt tárt föl a gazdaság és politika kapcsolat-
rendszerén belül az energiapolitika és a nemzetközi kapcsolatok közö�. A korszak 
meghatározó döntéseinek mélyebb vizsgálata azt jelzi, hogy az egyes gazdaságpoliti-
kai, illetve nemzetközi politikai döntések mögö� meghúzódó érvekben valóban szisz-
tematikus dominancia az energiahordozók szerepéhez köthető. 

Az elemzés eredményei az energiapolitikai, gazdaságpolitikai és nemzetközi poli-
tikai szempontok közö� nagy mélységű, igen szoros és egyen kölcsönös kapcsolatot 
jeleznek. Ennek alapján kimondható, hogy a hidegháború negyven éve ala� Nyugat- 
és Kelet-Európa országainak meghatározó gazdaságpolitikai ado�ságai, szénhidro-
génhiánya, illetve a Szovjetunió területének szénhidrogén-gazdagsága oly mértékben 
befolyásolta nemzetközi politikai megfontolásaikat, hogy a szénhidrogén-ado�ságok 
és -megfontolások alapvetően hato�ak a hidegháború alakulására. 

E két terület, az energiagazdaság, illetve a nemzetközi politika kapcsolata rugalmas és 
dinamikusan változó jellegű, azonban a hidegháború idejének számos jelentős nemzetkö-
zi gazdasági, illetve nemzetközi politikai döntésének há�erében kitapintható, érzékelhető 
energiapolitikai megfontolás húzódik meg. Azaz a szénhidrogén-politika megfontolásai a 
hidegháború alakulásának valójában egyik alapvetően meghatározó elemét jelente�ék.

Az energiapolitika és a nemzetközi politika közö�i szoros kapcsolat a hidegháború 
végével sem szakadt meg. 

Az Európai Unió energiapolitikai gondolkodása 1990 után az energiatermelést és 
-kereskedelmet egyre inkább a piaci megfontolások térfelére próbálja á�olni.39 Nyugat-
Európa nagyobb országainak energiapolitikai gyakorlata ezzel szemben óvatosabb, 
saját nemzeti olajvállalataik megerősítése továbbra is központi célként szerepel. Nyu-
gat-Európa energiapolitikájában tehát mutatkozik ke�ősség a központ és a tagállamok 
közö�.40 A nemzetközi politika és az energiapolitika kapcsolatát azonban alapvetően 
sem az egyik, sem a másik nem kérdőjelezte meg. 

1990 után az európai volt KGST-országok gazdasági reformokba fogtak, míg a Szov-
jetuniót, majd később Oroszországot, majd egy évtizeden keresztül folyamatos gazda-
sági, politikai és identitásválság jellemezte. Az 1998-as orosz válság mélypontja utáni 
gazdasági talpra állás hamarosan a kilencvenes évek orosz identitásválságának lecsen-
géséhez vezete�, sőt 2000-től fogva egyre markánsabb orosz diplomáciai tevékenysé-
get, nemzetközi érdekérvényesítést lehet tapasztalni a nemzetközi életben, az orosz 
diplomácia 2003-tól pedig már a konfrontatív megnyilvánulásoktól sem riad vissza.41

A folyamat átfordulásával párhuzamosan ismét nemzetközi energiapolitikai váltás 
érzékelhető: a nemzetközi olajárak az 1986-os zuhanásukat követően a kilencvenes 
évek stagnálása után 1999-től meredeken emelkedni kezdtek. 

Azaz Oroszország hidegháború utáni ön-újradefiníciós belső válságának az 1999-től 
kezdődő újbóli olajár-emelkedés vete� véget, jelentősen hozzájárulva az ország hideg-
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háború utáni nemzetközi pozíciójának meghatározásához, nemzetközi pozícióveszté-
sének megállításához, sőt mozgásterének szélesítéséhez is. Az olajár újbóli emelkedé-
sének elindulása le� ismét az a fejlemény, amely végleg pontot te� a nyolcvanas évek 
közepén beinduló erózió, a szovjet, majd később az orosz gazdasági és nemzetközi 
politikai térvesztésnek a korszakára. Egyben ez a fejlemény nyito�a meg az orosz nem-
zetközi pozíciószerzés XXI. századi új korszakát. 

Korántsem elméleti kérdés, hogy mi jellemezte, a hidegháború idejének keleti, illet-
ve nyugati energiapolitikájának elméletét és gyakorlatát, milyen tanulságok vonhatók 
le ezekből. A XXI. század új energiapolitikai korszaka – mind az energiaimportőrök, 
mind az energiaexportőrök részéről – nagyrészt a hidegháború energiastratégiai ta-
pasztalataira épül. 
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Résumé

Szemerkényi Réka: The Past Surviving? Cold War Energy Policy Experiences 
Living With Us

The analysis and study of energy policy underlines the importance of laying clear theo-
retical groundings: it emphasises that there is a fundamental difference that differenti-
ates the energy policies of net energy importer countries from the energy policies prac-
tised by energy exporters. The first, the so-to-say, traditional energy policy, reflects a 
fundamentally defensive approach to energy policy. The la�er however reflects a more 
pro-active, offensive approach. While the two definitions indicate opposing conclu-
sions, they are nonetheless equally legitimate from a political, as well as from an eco-
nomic point of view. The definitional clarity in energy policy however is necessary, for 
this plays an important role in making traditional, defensive Western energy policies 
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Résumé

ineffective. A clear definition is a fundamental precondition of developing an effective 
energy policy capable of handling the strategic consequences of long-term energy im-
port dependence. 

The theoretical foundations of the study are also placed in a historical perspective, 
giving it a test of empiria. The analysis of the Cold War energy relations between West-
ern Europe and the COMECON, the central axis of East-West confrontation, proves 
a close, intricate relationship between energy policy considerations and international 
politics.

The analysis of the energy policy perspective offers a view of the consequences as 
well. While the close link between international relations and energy policy as described 
during the Cold War, has changed a�er 1990, this link did not disappear a�erwards ei-
ther. The analysis also gives indication as to the roots of the post-Cold War energy poli-
cies unfolding and gaining new importance in the wake of the 21st century. These are: 
the priority given to  avoiding unilateral dependence on hydro-carbon markets and 
transit routes, the need to diversify markets as well as transit, the special role of natural 
gas in European-Russian hydro-carbon trade, and the fundamental difference between 
European and American energy policies. 


