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Deák András                                  A sérülékeny hegemón

Bevezetés1

Az Egyesült Államok energetikai nyersanyagokból, a közvélekedéssel ellentétben, 
ma is alapvetően önellátó. Teljes importfüggése 2009-ben is csak 24 százalék volt – 
ami alacsonyabb, mint bármelyik uniós tagállamé.2 A hidegháború időszakában 

ez is jóval mérsékeltebb volt: a kezdeti, szinte teljes mértékű önellátástól csak a hetvenes 
évek végére jutott 20 százalék közelébe, amit később még átmenetileg csökkenteni is 
tudott. Ez a függés azonban szinte csak egyetlen, a legfontosabb ipari nyersanyagra, a kő-
olajra koncentrálódott. A kritikus hetvenes években szükségleteinek 40–45 százalékát volt 
kénytelen importálni, ám európai és távol-keleti szövetségesei ennél is jóval többet.3 Már 
ez is elegendő volt, hogy stratégiai kihívásként értékelje az olajexportőrök összehangolt 
magatartását, és annak fellazítására törekedjen. A szektorális hegemóniája elleni lázadást 
óhatatlanul a teljes, globális dominanciája, a rendszer elleni fenyegetésként értékelte és 
akképp is kezelte. Mindeközben a kezdetektől tisztában volt azzal, hogy az importfüggés 
elkerülhetetlen, és azt majd be kell építenie az általa fémjelzett világrendbe. A nyers-
anyagok feletti hegemónia sikeressége és időtartama közt fordított arányosság áll fenn. 
Minél többet tudunk olcsón a fogyasztóinkhoz juttatni, lelőhelyeink annál gyorsabban 
kimerülnek. A hidegháború korszakának egyik legfőbb energiaipari feladata az amerikai 
sérülékenység és a hegemónia újra és újra szükségessé váló összeegyeztetése volt.

Az olajipar történeti periodizációjában a hidegháború ugyanolyan történelmi korszak, 
mint a biztonságpolitikában vagy a szélesen értelmezett világgazdasági intézménytör-
ténetben. Az iparág nemzetközi környezetében a második világháborút követően egy 
paradigmatikusan új rendszerről, a „háború utáni olajrendről” (postwar petroleum order) 
szokás beszélni. Minden korábbitól megkülönböztette ezt a korszakot egy, a nyugati 
világrendszerbe közvetlenül nem tartozó térség, a Közel-Kelet rohamos térnyerése a glo-
bális olajtermelésben, a nyugati világgazdasági rendszer minőségileg is magasabb fokú 
ráutaltsága a kőolajra, továbbá a védelempolitikai szempontok folyamatos és markáns 
jelenléte az iparpolitikában. Szűken értelmezve, ez a korszak az 1970-es évek elején lezá-
rult. Az OPEC árpolitikája révén a hidegháború utolsó másfél évtizedében a Közel-Kelet 
veszített részesedéséből, majd a nyolcvanas évek közepétől jelentőségéből is, a kőolaj 
visszaszorult a nyugati világ energiamérlegeiben, miközben az energiabiztonság fogalma 
is új értelmezést nyert.

Az a tény, hogy a „háború utáni olajrendet” e csalogató periodizációs átfedés ellené-
re, mégsem emlegetik egy lapon a NATO-val vagy a Bretton Woods-i rendszerrel, több 
tényezővel magyarázható. Az egyik nyilvánvaló ok, hogy kialakulása és folyamatai csak 
közvetve vannak összefüggésben a bipolaritással. Az európai újjáépítés, Németország 

1 A szerző a CEU Center for EU Enlargement Studies kutatási igazgatója.
2 Nemzetközi Energia Ügynökség, http://www.eia.doe.gov/aer/pdf/perspectives_2009.pdf, valamint az EU-

ra vonatkozó adatok: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/member-state-net-extra-eu27.
3 A 2000-es évek folyamán ez az arány 60–65% körül ingadozott a BP Statistical Review of World Energy adatai 

szerint. http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481. Letöltés ide-
je: 2011. június 21.
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megbékítése és ellenőrzése, illetve a szovjet fenyegetés csak az egyik konstituáló eleme 
volt létrejöttének és működésének. Sok egyéb, a hidegháború idején zajló esemény na-
gyobb mértékben befolyásolta a folyamatokat: a dekolonizáció, az arab nacionalizmus 
és az arab–izraeli konfliktus, illetve a korszak gazdaságtörténete és az olajkészletekre 
vonatkozó statisztikák kíméletlen, geográfiai determinációja. Ezt természetesen lépten-
nyomon átszövik a hidegháború fő vonulatának eseményei: az USA és a NATO védelmi 
tervezésének szempontjai, a harmadik világban bekövetkező szovjet előretöréstől való 
félelem és a korszak végén a Szovjetunió kiéheztetésének reagani politikája. Azonban 
a szektorális politikák tárgyalásakor az olajipar történetét mindezek ellenére is sokkal 
könnyebb egy fontos mellékszálként kezelni, semmint erőszakkal felfűzni a hidegháború 
logikájára.

Ugyanakkor, a nemzetközi olajpolitika változásai és legfőképp annak a külpolitikában 
való megjelenése csak az OPEC 1973-as árpolitikája révén következett be. Ellentétben a 
hidegháború többi meghatározó dimenziójával, az amerikai olajipari döntéshozatalt egé-
szen addig, míg az árvezető szerepet az OPEC ki nem sajátította, sokkal inkább a belső, 
iparági megfontolások és csak másodlagosan a külső kényszerek vezették. Leszámítva a 
meglehetősen ellentmondásos és a korszak első felében nem is konszolidálódó védelmi 
szempontokat, a State Department vagy a Fehér Ház inkább csak reagált az iparág külső 
eseményeire. Az első húsz évben a legfőbb vezérlő elv a közel-keleti termelési többlet 
megtartása és a nemzetközi piacokon való elhelyezése volt, amelynek legfőbb felelőse 
az iparág kevéske nagyvállalata volt, s nem közvetlenül a külpolitikai adminisztráció. 
Az „olajat Európának” program, a szuezi válság vagy az iráni nacionalizáció kezelésé-
nek politikája sokkal inkább volt egy kész helyzetre való improvizatív reakció, semmint 
egy előkészített stratégiai keretben felmerülő probléma strukturált kezelése. Mint aho-
gyan 1943 decemberében a Petroleum Industry War Council, a Petroleum Administration 
mellett működő tanácsadó testület is megfogalmazta: „az Egyesült Államok nemzeti olaj-
politikájának az amerikai állampolgároknak a világ olajkészleteihez való hozzáférését 
kell biztosítania”, amelyben azonban „bármilyen közvetlen kormányzati szerepvállalás… 
elijeszti a magánvállalkozásokat… és visszafogja e globális készletek rendes fejleszté-
sét.”4 Míg ezen idézet első fele tekinthető az amerikai olajpolitika – meglepően korán 
megfogalmazott – 1945 utáni krédójának is, a második résznek az amerikai kormányzatra 
vonatkoztatott állítása 1973-ban részlegesen érvényét vesztette.

Amennyiben tehát az 1945-től 2009-ig tartó korszakot az energiapolitika és az ame-
rikai hegemónia szempontjából próbáljuk meg periodizálni, négy időszakot érdemes 
elkülöníteni. Az első a postwar petroleum order, a „kiterjesztett hegemónia” időszaka, 
amikor az Egyesült Államok kiterjesztette befolyását a legtöbb olajexportőr zónára azért, 
hogy fenntarthassa korábban élvezett áralakító és hegemón szerepét ebben a dimenzióban. 
A már régebben kialakított intézményrendszer megmaradt, az amerikai cégek dominálta 
„Hét Nővér”5 a Fehér Ház jóváhagyásával és esetenként aktív segítségével uralta a szabad 

4 John Frey – H. Chandler Ide: A History of the Petroleum Administration for War, 1941–1945. 1. o., idézi: Richard 
H. K. Vietor: Energy Policy in America since 1945. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. 29. o.

5 A brit Anglo-Iranian (a későbbiekben: British Petroleum), a holland–brit Royal Dutch–Shell (Shell), valamint 
az amerikai Gulf Oil, a Standard Oil of New Jersey (Exxon), a Standard Oil of California (Chevron), a Socony–
Vacuum (Mobil) és a The Texas Corporation (Texaco).
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világ termelését. Ezt a törekvését alátámasztották a bipoláris világrendből érkező kihí-
vások, nem igazán adva teret más stratégiai alternatíva kialakításának. Mindazonáltal, 
magatartásában ennél meghatározóbb szerepet játszottak az örökölt megfontolások, az 
intézményi determináció és az ezekből fakadó tehetetlenség.

A második időszak az 1973-tól a nyolcvanas évek közepéig tartó korszak, az „OPEC 
aranykora”, amikor Washington, számára váratlanul, elveszti az olajipari hegemónia leg-
főbb, áralakító eszközét, a régi intézményrendszer szétesik, és annak egyes elemeit egy 
korábban komolytalannak tartott szereplő, az OPEC veszi át, amely még csak nem is a 
bipoláris játéktérről érkezik. Ez a folyamat illeszkedik a vietnami háború és a Bretton 
Woods-i rendszer válsága okozta traumákhoz. Az Egyesült Államoknak itt is arra kel-
lett rádöbbennie, hogy globális hegemóniája törékeny, és a más dimenziókban élvezett 
stratégiai előnyei nem korlátlanul átválthatók, a nemzetközi kooperáció csak szelektív 
eszközökkel kényszeríthető ki.

A harmadik a nyolcvanas évek második felének „osztott hegemónia” korszaka, 
amelyben Washington – részben energiapolitikai, részben biztonságpolitikai eszközökkel – 
kikényszeríti az együttműködést az új viszonyok közt, és az első adandó alkalommal 
ki is használja azt a hidegháborús vetélkedésben. Ekkorra az amerikai energiapolitika 
már átesett a paradigmaváltáson, adaptálódott az új viszonyokhoz, a nemzetközi cégek 
leértékelődtek, és a Fehér Ház aktívabb szerepet vállalt a világ nyersanyagforrásainak 
elosztásában.

Végezetül, az ezredfordulótól a militáns iszlám fundamentalizmus jelentette fenyege-
tés és a 2005-től kibontakozó olajárrobbanás jelenti az új korszak eljövetelét, amikor az 
Egyesült Államoknak talán épp a nyersanyagpiacokon kell legelsőként szembesülnie az 
új kihívók – elsősorban Kína – jelentette problémákkal.

A „háBorú utáni olAjrend” – A hegemóniA ArAnykorA

Az 1945 és 1973 közötti időszakban az iparágat meghatározó összes intézményi 
elem amerikai befolyás alatt volt. Három bírt ezekből alapvető jelentőséggel: 
1. az Amerikai Egyesült Államok nem szorult érdemi olajimportra; 2. amerikai 

(és kisebb mértékben brit) vállalatok birtokolták a globális kitermelés döntő hányadát 
és hozták a fejlesztésekre vonatkozó döntéseket; 3. az USA rendelkezett az ún. tarta-
lékkapacitás6 (excess capacity) felett, amelynek révén egyszerre tudta kordában tartani 
a globális árszintet és adekvát módon pótolni a máshol bekövetkező váratlan terme-
léskieséseket. Mindhárom intézményi elem már jóval a második világháború előtt az 
Egyesült Államok kezében koncentrálódott. Amerika 1945 előtt közel 80 évig meghatá-
rozó globális exportőr volt, a fejlett világ országai közül egyedüliként (Oroszországot ide 
nem számítva). A meghatározó hét nagyvállalat, a Hét Nővér 1949-ben a (szovjet blokk 
országai nélkül értendő) világtermelés 54,6 százalékát adta; az Egyesült Államokban 

6 Létező, de kikapcsolt termelési kapacitások, amelyek azonban igény szerint termelésbe vonhatóak az árak leszo-
rítása vagy egyéb, politikai vagy műszaki okból bekövetkező termeléskiesés esetén.
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a felhozatal egyharmadát, míg a többi térségben 88,1 százalékát birtokolta.7 Végezetül, 
Washington a harmincas évek közepe óta intézményesített módon allokálta az Egyesült 
Államok tartalékkapacitásait, melynek révén mind áralakító, mind biztonságpolitikai 
szerepe végképp meghatározóvá vált.

1. ábra: Az Egyesült Államok olajmérlege, 1949–2005 (millió hordó/nap)

Forrás: Energy Information Agency, http://www.eia.gov/energy_in_brief/foreign_oil_dependence.cfm. 
Letöltés ideje: 2011. július 2.

Az előző két intézményi eszköz, pusztán statisztikai értelemben, az 1970-es évek ele-
jén is az Egyesült Államok rendelkezésére állt. Mint azt az 1. ábra is mutatja, az importráta 
növekedett ugyan, de ez nemzeti szinten nem indokolt volna semmilyen paradigmatikus 
változást. Amerika önellátó volt, és ezt az állítást aligha kérdőjelezi meg a hideghábo-
rú alatti, 25 százalékot érdemben csak ritkán és átmenetileg meghaladó importszint. 
Mindemellett, 1972-ben, a válság küszöbén az öt legnagyobb amerikai nagyvállalat még 
mindig a szovjet blokk nélküli világtermelés 40,7 százalékát biztosította. Az iparági kon-
centráció a legfelső szinten alig változott a bő húsz év alatt. Egyedül a tartalékkapacitások 
kerültek át Amerikából a Közel-Keletre, illetve kicsit tágabban értelmezve, az OPEC-
tagállamokhoz – nem lebecsülendő, de még mindig kezelhető fenyegetést jelentve az 
amerikai hegemóniára.

A háború utáni olajrend és a hidegháború kezdete, a korábbi periódushoz képest bekö-
vetkező változás nem az Egyesült Államok olajipari hegemóniájában jelentett új szakaszt, 
hiszen az korábban is létezett, és töretlenül érvényesült 1945 után is. Sokkal inkább az 

7 „The International Petroleum Cartel, Staff Report to the Federal Trade Commission, released through 
Subcommittee on Monopoly of Select Committee on Small Business, U.S. Senate, 83d Cong., 2nd sess 
(Washington, DC, 1952), Chapter 2”. MountHolyoke, http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/Petroleum/
ftc2.htm. Letöltés ideje: 2008. október 12.
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olaj – és ezen keresztül az iparági dominancia – jelentősége nőtt meg a kül- és vé-
delempolitika szemszögéből. A 2. ábrán látható az olajtermelés – következésképpen a 
fogyasztás – meredek növekedése a második világháborút követő huszonöt évben. Ezt 
főleg a nyugati és a japán gazdaság intenzív motorizációja, valamint a villamosenergia-
termelésben az olajnak a szénnel szembeni térnyerése indokolta. Míg 1950-ben a globális 
energiafogyasztás 29 százalékát fedezték olajból, az 1972-es (majdnem háromszor akko-
ra) teljes energiakeresleten belül 46 százalék volt az aránya.8 Míg a második világháború 
előtt amerikaiak milliói élhettek olaj nélkül, azt követően e nyersanyag nélkül semmilyen 
formában nem volt elképzelhető a meglévő gazdasági-társadalmi rendszer fenntartása. 
Kiváltképp igaz volt ez a jelentőségében is növekvő hadászatra. A második világhábo-
rú alatt az amerikai termelés teljes kapacitással működött, a lend–lease keretében az 
országból kiszállított minden második hajótonna olaj vagy olajtermék volt. A hábo-
rú csúcsidőszakában a légierő egyedül tizennégyszer annyi olajterméket fogyasztott pár 
hónap alatt, mint amennyit az első világháború egész ideje alatt az Egyesült Államok 
Európába szállított.9 A hadviselés elején az Egyesült Államok ki nem használt termelési-
tartalék-kapacitása a teljes termelés 30 százaléka volt, azonban még ennek felhasználása 
is csak nagy nehézségek és fogyasztási megszorítások árán volt elég a győzelemre. Nem 
csak a hadvezetés számára vált egyértelművé, hogy egy következő háborút már aligha 
lehetne csupán az amerikai készletekre alapozva megnyerni. A hidegháború alatt felérté-
kelődő védelmi szempontok az olajat is stratégiai kérdéssé tették.

Nem meglepő, hogy az amerikai tartalékok kimerülését illető aggályok csúcspontja és 
az abból fakadó stratégiai útkeresés egybeesett a második világháborúval. Meghatározó 
tényező volt, hogy a szektor koordinálására már 1941 májusában létrehozták a Petroleum 
Administration for War (PAW) elődjét,10 és annak élére a New Deal olajipari „apostolát”, 
Harold Ickes belügyminisztert nevezték ki. Ez nemcsak azt jelentette, hogy az olajipari 
tervezés intézményesültebb formát nyert az Egyesült Államokban, hanem azt is, hogy 
Ickes személyében a kormányzat egy intervencionalistább, az amerikai energiabizton-
ságot előtérbe helyező, a vállalatokkal szemben kritikus és akár az állami tulajdont sem 
elvető tagjának érdekérvényesítő képességei növekedtek meg. Már 1941-ben is, jóval a 
háborúba lépés előtt a következőket írta Rooseveltnek: „Amennyire meg tudom ítélni, a 
jövő jobban múlik az olajon, mint bármilyen más tényezőn.”11 Emellett a mozgósítás és 
a háború logisztikai ellátásához szükséges feladatok olajipari mérnökök és döntéshozók 
korábban példátlan mértékű beáramlását tették lehetővé az állami adminisztráció soraiba. 
A hadsereg, a védelmi és a külpolitikai tervezés, a nagykövetségek és a külföldi kiren-
deltségek posztjain nagy számban jelentek meg korábban a nagyvállalatoknál dolgozó 
szakértők, lehetővé téve egy kifinomultabb kormányzati olajpolitika kialakítását.

  8 David S. Painter: „International Oil and National Security”. Daedalus, No. 4. (1991). 195. o.
  9 Michael B. Stoff: „The Anglo-American Oil Agreement and the Wartime Search for Foreign Oil Policy”. The 

Business History Review, No. 1. (1981). 63. o.
10 Office of Petroleum Coordinator for National Defense.
11 Stephen J. Randall: „Harold Ickes and United States Foreign Petroleum Policy Planning, 1939–1945”. The 

Business History Review, No. 3. (1983). 368. o.
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2. ábra: Konvencionális olajtermelés és -feltárás, 1930–2005

Forrás: Colin J. Campbell: „The Oil Age – World Oil Production”12

Az amerikai készletek konzerválásával és külföldi termelési lehetőségek felkutatá-
sával, egyfajta foreign oil policy kialakításával kapcsolatosan stratégiai szintű egyetértés 
volt a PAW kormányzati és üzleti szereplői között. Ugyanakkor érdemi ellentétek je-
lentkeztek a megvalósítás mikéntjét illetően. Ickes, a vezérkar és szinte a teljes katonai 
adminisztráció a brit példa szerint, állami aktívákon keresztül szerette volna biztosítani 
Latin-Amerika és a Közel-Kelet koncesszióit. Ickes számára már 1943-tól egy Szaúd-
Arábiában kialakítandó amerikai stratégiai tartalék élvezett elsőbbséget, amit valamilyen 
formában mindenáron kormányzati ellenőrzés alatt kívánt tartani (Petroleum Reserves 
Corporation), nem kis frusztrációt okozva a cégeknek. Ehhez képest az elnöki admi-
nisztráció és a külügyminisztérium elegendőnek tartotta a nagyvállalatok jelenlétét és 
a piaci mechanizmusokat. A merkantilista alternatíva egy termelők közti, egyezményes 
alapú globális és adminisztratív készletgazdálkodás lett volna. Ez főleg Nagy-Britanniát 
érintette az adott időszakban, hiszen az Egyesült Államokon kívül más államnak nem volt 
globális szinten meghatározó, saját tulajdonban levő termelőkapacitása.13

12 „Crude Oil Supply. The Oil Age: World Oil Production 1859–1950., Oil and Gas Journal, Le Monde, 
Scientific American”. Library Index, http://www.libraryindex.com/pages/3226/Crude-Oil-Supply.
html#ixzz1OrYgOi00. Letöltés ideje: 2011. augusztus 23.

13 Végül az 1944 nyarán aláírt Anglo-American Oil Agreement sem tartalmazott semmilyen érdemi elköteleződést. 
Csak arra volt jó, hogy a szövetségi ellenőrzés gyanúját felkeltse a nagyvállalatokban, akik ezt követően negli-
gálták is azt. Michael B. Stoff: „The Anglo-American Oil Agreement and the Wartime Search for Foreign Oil 
Policy”. The Business History Review, No. 1. (1981). 59–74. o.
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Mint a háború alatt lezajlott legtöbb stratégiai vitának, ennek is a náci Németország és 
Japán legyőzése, illetve Truman elnöksége vetett véget. Harold Ickest 1946 elején leváltot-
ták, míg az olajellátás stratégiai kérdése az elkövetkező évtizedben fokozatosan háttérbe 
szorult. Ezzel a közvetlen kormányzati szerepvállalás gondolata is lekerült a napirendről, 
átadva a helyét kooperatívabb és a nagyvállalatokat előtérbe helyező megközelítéseknek. 
Mint a 2. ábrából látható, ez utóbbiak a negyvenes évek második felében hatalmas készle-
teket tudtak feltárni és saját készleteik közé emelni, legfőképpen Szaúd-Arábiában. Ebben 
az időszakban sikerült kialakítani Szaúd-Arábiával és a térség többi termelőjével a „háború 
utáni olajrend” intézményi kereteit: a térség uralkodóinak nyújtott amerikai adókedvez-
mények rendszerét, megerősítették a koncessziós szabályozást, 1950-ben átadták az ún. 
Transzarab Vezetéket (TAP), amely az új mezők olaját jutatta el a Földközi-tengerhez, 
hogy segítse az újjáépülő Európa amerikai cégek általi ellátását a Közel-Keletről. Főleg ez 
utóbbinak volt stratégiai jelentősége a kibontakozó hidegháború viszonyai közepette. Bár 
Európa energiaellátását közel 90 százalékban szénből fedezték, mind a német, mind az 
angol szénbányászat súlyos károkat szenvedett a háború alatt, szakszervezeteik gyakran 
kommunista befolyás alatt álltak, miközben a korábbi kelet-európai olajexport ellehetet-
lenült. A Marshall-terv legnagyobb tételét, csaknem 10 százalékát az olaj és olajtermékek 
adták, 1948 áprilisa és 1951 decembere közt az amerikai cégek által Európába szállított 
olaj több mint felét innen finanszírozták.14

Washington tervszerűen törekedett az amerikai cégek új közel-keleti koncesszi-
óit Európa ellátására fordítani. Az 1948 áprilisában a Kongresszus által jóváhagyott 
Gazdasági Együttműködési Törvény 112. pontja egyértelműen kimondta, hogy „ezen a 
jogcímen jutatott olajat és olajtermékeket a lehető legnagyobb praktikus mértékben az 
Egyesült Államokon kívüli forrásokból kell fedezni”.15 Ez illeszkedett a korábbi konzer-
vációs doktrínába, miszerint az amerikai készleteket a jövőben óvni kell, mindenképpen 
csökkenteni kell az exportot és lehetőleg növelni a külső importot. Ugyan az importarány 
növekedése kapcsán mind a rövid távú biztonsági szempontok terén, mind üzleti szinten 
komoly ellenállás volt tapasztalható, az exportkiváltás konszenzuális támogatást élve-
zett, és a TAP átadásával optimális logisztikai alátámasztást is nyert. Az ötvenes évek 
elejére, a termelési kapacitások drasztikus növekedése révén, az amerikai olajmérleg új 
egyensúlyi helyzetbe jutott, a biztonsági szempontok gyorsan vesztettek jelentőségükből. 
1953-ban leállították a háború végén beindított szintetikus olajprogramot is, a háború 
utáni olajrend kialakult.

Ehhez képest az ötvenes évek elejére négy olyan problémakör bukkant fel, amely 
a későbbiekben is meghatározó maradt: 1. a dekolonizáció, a Közel-Keletre vonatkozó 
szovjet fenyegetés és az azzal párhuzamos brit befolyásvesztés; 2. a termelő országok 
nacionalizációs törekvései; 3. az arab–izraeli konfliktus; 4. a közel-keleti forrásokból 
származó olcsó olajimport, amely kiélezte az amerikai termelők és a nagyvállalatok közti 
kapcsolatokat. Ezek a kihívások – az utolsót leszámítva – nem közvetlenül a szektorális 
dimenzióból érkeztek és nem is fenyegették a globális ellátást. Következésképpen 
Washington a legtöbb esetben nem olajipari szempontból közelített azokhoz, és ekképp 
nem adott azokra konzisztens szektorális válaszokat. Mivel az olaj kérdése leértékelődött 

14 David S. Painter: „Oil and the Marshall Plan”. The Business History Review, No. 3. (1984). 359–383. o.
15 Uo. 363. o.
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a korai hidegháború időszakára, más szempontok mellett alakította ki politikáját, és más 
elbírálás alá estek a szektor biztonsági kérdései.

A helyzetet jelentős mértékben leegyszerűsítette, hogy az amerikai külpolitika kez-
detben az olaj kérdésében szinte kizárólagosan Szaúd-Arábiára összpontosított. Ott volt 
teljes mértékben amerikai kézben a koncesszió, az az ország rendelkezett messzemenően a 
legnagyobb készletekkel, és ott növekedett legdinamikusabban a kitermelés. Ugyanakkor 
Rijád számára Washington sokkal több volt, mint egyszerű szektorális partner. Egy alig 
húszéves államalakulat, amelyet az alapító személye tartott egyben, igencsak kétséges 
kilátásokkal bírt, ha nem tud felmutatni meghatározó stratégiai érveket egyben tartása 
mellett. A hasemita trónkövetelés, a kellemetlen és sokszor intervencionalista térségbeli 
brit jelenlét, a nasszerista arab nacionalizmus, a szomszédokkal meglévő területi viták, 
az Iránnal folytatott regionális versengés vagy csak a komplex belső viszonyok mind 
fenyegetést jelentettek a Szaúd-ház uralmára. Amerika számára mindez könnyen meg-
szerezhető szövetségessé tette Szaúd-Arábiát, Harry Truman 1950-ben egyértelművé is 
tette az ebből fakadó garanciákat: „Szeretném Őfelsége számára újra megerősíteni azokat 
a korábban már több alkalommal adott biztosítékokat, miszerint az Egyesült Államok 
érdekelt Szaúd-Arábia függetlenségének és területi integritásának megőrzésében. Nem 
érheti Királyságát olyan fenyegetés, amely ne okozna azonnal aggodalmakat az Egyesült 
Államok számára.”16 A szaúdi készletek védelme nem mellékesen a Szaúd család védel-
mét is jelenti mind a mai napig.

Ebből kifolyólag, egészen 1973-ig nagyon nehéz egységes közel-keleti vagy egységes 
külső olajpolitikáról is beszélni. Pusztán szektorális szempontból az amerikai magatartás 
tele volt ellentmondásokkal. Az Amerikai Egyesült Államok az olaj miatt vállalt stratégiai 
szerepet Szaúd-Arábiában, kisebb mértékben Kuvaitban, miközben az iráni koncesszióba 
sokkal inkább a szovjet térnyerés lehetősége és a brit fennhatóság megrendülése miatt 
kellett cégeit belekényszerítenie. Venezuela és a többi monarchia esetében közbenjárt 
és együttműködött a royaltyrendszer átalakításában és a helyi kifizetések növelésében, 
Moszadek nacionalizációja esetében az annak ellentmondó stratégiai megfontolások el-
lenére jóváhagyta a nagyvállalatok bojkottját. Az arab–izraeli konfliktusok során Izraelt 
támogatta, de közben a helyi ellentétekre támaszkodva sikeresen semlegesítette az Öböl 
menti monarchiák enervált embargóit. Végezetül saját kistermelőit támogatta import-
kvótákkal és vámokkal 1959-től kezdődően, jelentősen lecsökkentve a latin-amerikai 
importot és kizárva a közel-keleti olajat a piacáról, kritikus lökést adva ezzel az OPEC 
létrejöttéhez.

Mindez azt bizonyítja, hogy az amerikai szektorális hegemónia olyannyira biztos lá-
bakon nyugodott, annyira magától értetődő volt, hogy nem volt szükség a külkapcsolati 
rendszerben külön ezzel foglalkozni. Az olaj mint különálló amerikai érdek folyamatosan 
vesztett külpolitikai jelentőségéből az ötvenes és hatvanas években, egyre inkább újra a 
nagyvállalatok ügyévé vált. Ennek egyik oka a „koncessziók felívelő életpályája” volt. 
Az olajipar adta az uralkodóházak szinte egyetlen jövedelmét mind Szaúd-Arábiában, 
mind Kuvaitban. Ez bőséges és rohamosan növekvő bevételeket jelentett, miközben a 
szektort aligha tudták volna helyi szaktudással üzemeltetni. Ennyiben Moszadek esete az 

16 Daniel Yergin: The Prize – The Epic Quest for Oil, Money and Power. New York: Free Press, 1990. 427–428. o.
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olajbojkottal figyelmeztető példa volt az elkövetkező húsz évben. Az olajbevételek fontos 
legitimációs érvet képeztek, főleg ott, ahol annak kitermelése később kezdődött. Nem 
véletlen, hogy Ibn Szaúd az olajból fakadó gazdagságot merte szembeszegezni a cioniz-
mussal való aktív szembenállás érve ellen, mint amely lehetővé tette, hogy Szaúd-Arábia 
mint „erős és erősebb nemzet, jobban tudja segíteni a szomszédos arab államokat a zsidó 
követelésekkel szembeni harcukban”.17

Ez nem jelentette azonban azt, hogy már a kezdetektől fogva ne lettek volna 
nacionalizációs vagy annak irányába mutató törekvések a fogadó országokban. A jára-
dékelosztás, a helyi szakértelem növelése, a participáció és a tulajdonrészek kérdésében, a 
helyi termelési szintek kialakításában az első pillanattól kezdve folyamatos volt a feszült-
ség a nagyvállalatok és a helyi uralkodó osztály között. Ezt tovább fűtötték az „új érkezők” 
– a felemelkedő amerikai és európai, japán vállalatok –, amelyek rendszeresen ráígértek 
a korábbi feltételekre és gyengítették az amerikai nagyvállalatok lobbierejét. A hatvanas 
évek végére már mintegy háromszáz különféle cég volt jelen az OPEC-országokban, a 
legnagyobb választékban épp Líbiában, ahonnan Kaddáfi hatalomra jutása után elindítot-
ta az „olajárlavinát”. Mindazonáltal, a hatvanas évek végéig egyértelműen kínálati piac 
(buyers’ market) volt az olajé, magas szintű és kitartó együttműködést és kitermelési vo-
lumenáldozatot megkövetelve az árszintet kikezdeni akaró termelőktől. Nem véletlenül, 
míg 1967-ben több hónap alatt sem csuklott össze a nyugati ellátás, 1973-ban, amikor a 
globális kereslet-kínálati viszonyok már radikálisan átalakultak, egy nagyjából ugyanak-
kora méretű embargó pár nap alatt az addigi legnagyobb válságot idézte elő.

Nem elhanyagolható ugyanakkor, hogy a potenciális politikai veszélyforrások legtöbb-
je – az arab nacionalizmus, Izrael amerikai támogatása, a szovjet fenyegetés vagy akár a 
brit jelenlét – semlegesíthető volt a korszak legjavában. Nemcsak az „olajfegyver” nem 
állt készen, de az annak bevetéséhez szükséges elszántság is hiányzott a legtöbb OPEC-
tagállamból. Éppen ezért hiba lenne azt állítani, hogy az Egyesült Államok külpolitikája 
teljes mértékben ignorálta volna az olajellátás szempontjait. Sokkal inkább arról volt szó, 
hogy a térségbeli külkapcsolati csillagzat kedvező, de legalábbis kielégítően konstruál-
ható volt a nagyvállalatok és az olajérdekek szempontjából. Mivel az olaj mint szempont 
nem volt elválasztható Szaúd-Arábiától, az Öböl menti monarchiáktól, illetve a hatvanas 
évektől kezdve egyre inkább a sah rendszerétől, az ellátás stratégiai kérdései egybeolvad-
tak a szövetségesi rendszer létével. A kettő épp azért vált nehezen összeegyeztethetővé 
1973 után, mert korábban olyannyira természetesen és könnyedén egybefonódtak a biz-
tonsági, külpolitikai és energetikai megfontolások.

Az arab nacionalizmust és az Izrael-ellenességet mintegy másfél évtizeden keresz-
tül diszkreditálta Nasszer. A térségbeli konzervatív monarchiák számára kétségtelenül 
ő jelentette az egyik legnagyobb külső ideológiai és biztonsági fenyegetést. Nasszer 
szekuláris, forradalmi megoldásai, igénye az arab vezető szerepre és az olajfegyver al-
kalmazására, megnehezítettek bármilyen más alternatív összefogást a régióban. A térség 
arab uralkodóházai – főként az iraki fejedelmi dinasztia bukását követően – bonyolult la-
vírozásra kényszerültek saját arab közvéleményük és stratégiai érdekeik között. Azonban 
afelől aligha lehetett kétség, hogy nem kívánták Nasszer sikereit. Mind az 1956-os, 

17 Uo. 426. o.

Deák András                                  A sérülékeny hegemón

2011. november 8.          11



mind az 1967-es arab–izraeli háború arab olajembargó-kísérletei a belpolitikai imitatív 
kényszerek, a cégekkel meglévő alkupozíciók önérdekalapú javítása és a Nasszer miatti 
minimalista hozzájárulás szempontjai közötti egyensúlykereső kísérletek voltak. Az Öböl 
menti monarchiák anticionista szempontú olajpolitikája aligha lehetett őszinte egészen 
1973-ig.

Hasonló haladékot nyújtott az amerikai külpolitikának az Öböl menti brit befolyás 
lassú visszahúzódása. Washington mintegy húsz éven át a dekolonizáció óvatos támoga-
tójaként, a brit gyarmati túlkapások ellensúlyaként léphetett fel a térségben. Igaz volt ez az 
olajipari koncessziókra is. Az amerikai terjeszkedés egyik legnagyobb akadályát a két vi-
lágháború között és a második után is épp a britek ellenérdekeltsége képezte. Washington 
kedvezőbb konstrukciókat ajánlott a helyi elitek támogatásáért és olajáért cserébe. Ebben 
az értelemben pusztán az a tény, hogy az amerikai nagyvállalatok nem voltak állami 
tulajdonban, mint a francia CFP vagy az Anglo-Iranian (BP), jelentős helyzeti előnyhöz 
juttatta őket. Ez a korszak azonban legkésőbb a hetvenes évek elejére befejeződött. Az 
évek során a brit gyarmatosítás helyett az amerikaiak térségbeli hegemóniája vált a fő 
globális fenyegetéssé. Iránban az amerikai nagyvállalatok 1954-es tömeges megjelenését 
nehéz volt különválasztani az azt megelőző, CIA szervezte puccstól. Kétségtelen, hogy 
sok helyen ebben a húsz évben Amerika felszabadítóból legalábbis kényelmetlen térségbe-
li szereplővé vált, amit gyakran felülírtak ugyan stratégiai megfontolások, mégis növelve 
egy szakítás kockázatát. Az 1970-es évek elejére a Közel-Kelet sok tekintetben beérte 
Latin-Amerikát az Egyesült Államokhoz való viszony ellentmondásos jellegét illetően.

A szovjet jelenlét a térségben egyszerre volt fenyegetés és stabilizáló tényező. Moszkva 
főleg az olajban szegényebb, szekuláris, forradalmi rezsimeket támogatta, míg az ameri-
kai koncessziók megtartásának szempontja már a korszak legelején a meglévő belpolitikai 
rendszerek és a legitim elitek felé terelte Washingtont. Nem meglepő, hogy a szovjet–ame-
rikai vetélkedés viszonylag hamar integrálta a legtöbb olajtermelőt az amerikai szövetségi 
rendszerbe: fegyverszállítások, védelmi koalíciók, fejlesztéspolitikai együttműködés és 
sok egyéb vonatkozásban. A szovjet olajexport 1950-es évekbeli ismételt megindulása 
– feltehetően nem szándékoltan – egy újfajta kihívást csempészett a Fehér Ház és az olaj-
exportőrök viszonyába. A szovjet export a nagyvállalatok számára mind volumenében, 
mind árában kontrollálhatatlan volt: ennek megfelelően gyorsan növekedett és mindenki-
nél olcsóbb áron kínálták a világpiacon. Ez feszültségeket indukált az OPEC-tagok és az 
Egyesült Államok viszonyában. A nagyvállalatok nem kívánták a korábbi ütemben növel-
ni a felhozatalt a térségben és nem tudták emelni az „egyezményes árat” (post price). Ez 
csökkentette az uralkodóházak bevételeit, ami főleg a két legnagyobb termelővel, Iránnal 
és Szaúd-Arábiával meglévő viszonyt terhelte meg. Nem véletlenül, a szovjet exportnak 
volt némi szerepe az OPEC Amerika-ellenes hangulatkeltésében.

Az olaj külpolitikai leértékelődésének legkézzelfoghatóbb jele volt, hogy az Egyesült 
Államok belső lobbiérdekekből felvállalta a nagyvállalatokkal és rajtuk keresztül a terme-
lő országokkal való konfliktust. Az amerikai kistermelők számára az alacsony nemzetközi 
árszint és a közel-keleti import leküzdhetetlen versenyt generált, amivel szemben pro-
tekcionista eszközökért lobbiztak Washingtonban. Az 1956-os szuezi válság ennyiben 
részleges védelempolitikai fordulatot is hozott, amennyiben az addigi készletorientált gon-
dolkodást a termelési kapacitások konzerválása felé terelte. Márpedig a leépülő amerikai 
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termelés hasonló krízishelyzetek megoldását nem tette volna lehetővé. Az 1959-ben életbe 
léptetett amerikai protekcionista intézkedések nyilvánvaló konfliktushelyzetet teremtet-
tek a külföldi termelőkkel, legfőképp az olyan hagyományos, az Egyesült Államokba 
exportáló partnerekkel, mint Venezuela. Ez utóbbi termelését lényegében teljes egészében 
kizárták a korábban számára meghatározó piacról, így nem véletlenül kezdeményezte az 
OPEC 1960-as megalakítását.

Összességében a „háború utáni olajrend” amerikai hegemóniája külpolitikai értelem-
ben öntudatlan volt. 1973-ban az Egyesült Államok már mintegy száz éve, a kezdetektől 
fogva az olajipar domináns szereplője volt. Ezt a hegemón állapotot nagyon kevés kihívás 
érte korábban, azok is javarészt a hagyományos riválisok köréből érkeztek: a második 
világháború alatt Németország és Japán, az 1950-es évektől visszafogottabb mértékben 
a Szovjetunió részéről, illetve pár elfojtott nacionalizációs kísérlet formájában jelentke-
zett. Elképzelhetetlen volt bármiféle alternatíva – legfőképp nem az, hogy majd a szektoron 
kívül semmilyen érdemi befolyással nem rendelkező termelő államok összefogása fog-
ja megrendíteni az Egyesült Államok globális uralmát. A védelmi tervezés 1968-ig, a 
külügyminisztérium 1973 októberéig nem szembesült az átalakuló olajpiac stratégiai kö-
vetkezményeivel – csakúgy, mint a Közel-Keleten átalakuló érdekrendszer megváltozó 
viszonyaival. Egyedül a nagyvállalatok érzékelték a problémát Kaddáfi 1969-es uralomra 
jutását követően, azonban e csoportnak a kormányzattal folytatott kommunikációja több 
ponton sem volt idillinek nevezhető. Pedig a nemzetközi olajpiaci viszonyok átalakulása 
elképzelhetetlen volt az amerikai érdekek sérelme nélkül.

kontroll helyett kooperáció –
Az egyesült állAmok és Az opec, 1973–1984

Az olcsó és biztonságos olaj helyett 1973 után bő egy évtizedig a drága és bi-
zonytalan olaj kora jött el. 1972 és 1974 között a globális olajimport aggregált 
összege 20 milliárd dollárról 100 milliárdra nőtt, ennek is 85 százaléka a fej-

lett államokra jutott.18 A nacionalizációk eredményeképp 1970 és 1981 között a nyugati 
cégek részesedése az OPEC-termelésben 94 százalékról 12 százalékra zuhant, látványo-
san csökkentve az egyik meghatározó szereplő jelentőségét az OECD–OPEC-országok 
közti párbeszédben.19 Az olaj körül valóságos hisztéria bontakozott ki: ideges autósok, 
áremelkedésre számító cégek és kereskedők, partikuláris stratégiákat előnyben részesítő 
nemzetállamok és tőzsdei pánikok jellemezték az első 8-10 évet, koordinálatlanságról és 
nehéz alkalmazkodásról téve tanúbizonyságot. Ha addig nem lett volna, attól kezdve napi 
politikai kényszerré vált a közvéleménynek felmutatni valamit a magas árak, a benzinhi-
ány és a függőség elleni harc vonatkozásában.

A látványos politikai megnyilvánulásoknál egy fokkal mélyrehatóbbak voltak az 
energiapiac reakciói. Majdnem egy év alatt reálértéken csaknem háromszoros, az 1980-
as csúcson durván ötszörös árnövekedés következett be, ami az ellátási problémák és a 

18 Walter J. Levy: „World Oil Cooperation or International Chaos”. Foreign Affairs, No. 4. (1974). 690–713. o.
19 Painter: i. m. 197. o.
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nacionalizációk nélkül is fenekestül forgatta volna fel a piacokat. A keresleti alkalmazko-
dás terén meghatározó volt a piaci magatartás, még ha a nemzeti kormányzatok egy-egy 
szegmensben, főleg a fűtőanyagváltásban fontos szerepet játszottak is. A világ olajkeres-
letébe éppen az alacsony árak és a biztonsági megfontolások hiánya miatt sok rugalmas 
tétel beépült, amelyek a megváltozott körülmények közepette sorra kidőltek a keresleti 
oldalról. Az áramtermelésből gyorsan kiszorította az olajat a földgáz és a nukleáris erő-
művek építése, radikálisan javult az autók hatékonysága és csökkent a fogyasztásuk. Nem 
meglepő módon, a világ 1983-ban nagyjából ugyanannyi olajat fogyasztott, mint tíz évvel 
korábban, átmenetileg megtörve a korábbi lendületes növekedést. Carter 1978-as célki-
tűzése, miszerint 1985-re 6 millióra kell csökkenteni az akkor 8,5 millió hordó/napos 
amerikai importot, teljesült.20

3. ábra: Keresleti és kínálati viszonyok a világ olajiparában, 1965–1990
(ezer hordó/nap)
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Forrás: BP Historical Review of World Energy,
http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481.

A változatlan méretű tortán azonban az OPEC-nek egy sor új termelővel kellett osz-
tozkodnia. Mint a 3. ábrán is látható, az OPEC-en és a Szovjetunión kívüli termelési 
kapacitások mintegy 10 millió hordó/nap mértékben nőttek, miközben a mélyponton, a 
nyolcvanas évek közepén a kartell majdnem fele termelését elvesztette (a különbözet a 
szovjet termelési növekmény). A nem OPEC exportnövekmény főleg három országban 
összpontosult: Mexikóban, Nagy-Britanniában és Norvégiában. De a magas árszinteknek 
köszönhetően a legtöbb nyugati állam legalább tartani tudta korábbi felhozatali szintjét, 
élén az Egyesült Államokkal. A nyugati piacgazdaságok, megtoldva az amerikai politikai 
törekvésekkel, csattanós választ tudtak adni az OPEC által intézett kihívásra.

20 A legtöbb elemző hitetlenkedése ellenére, akik további növekedésre számítottak. Lásd Melvin A. Conant – 
Myron B. Kratzer: „International Dimensions of Energy”. The American University Law Review, No. 3. (1978). 
566. o.
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Ettől függetlenül a szektorális hegemónia sok eszközét elvesztette az Egyesült 
Államok. Míg 1972-ben a világtermelés több mint négyötöde valamilyen módon amerikai 
befolyás alatt állt (15 százalék volt a Szovjetunió részesedése), addig a hetvenes években 
csaknem egyharmadra süllyedt ez a szint. 1980 és 2009 között az OPEC készletei a glo-
bális szint 63,7 százalékáról 77,2-ére emelkedtek.21 Mind közül azonban a legfájóbb az 
áralakító szerep elvesztése volt. Mindezek 1973-ban erősen megkérdőjelezték az ameri-
kai olajipari hegemónia létét. Mivel a korábbi pozíciók visszaszerzésére csak részlegesen 
volt módja, a fő kérdéssé az vált, mennyire képes Washington megakadályozni, hogy az 
OPEC vagy más termelők együttműködése vegye át saját korábbi szerepét. Itt azonban 
még mindig széles volt az eszköztára. Csökkenthette saját függését az olajtól vagy ezen 
exportőröktől, szíthatta a köztük lévő ellentéteket vagy kihasználhatta a szektorális 
interdependenciákat, legfőképpen azok technológiai függését a nyugati eszközök-
től. Bár a globális olajtermelés feletti közvetlen ellenőrzést elvesztette, Washington 
az együttműködések és interdependenciák révén hegemón szerepének fontos elemeit még 
átmenthette a következő korszakra.

Az áralakító szerep Amerikától az OPEC-hez való áttétele többrétű kihívás volt. Az 
első problémát az intézményi struktúra átalakulása jelentette. Az amerikai nagyvállalatok 
a korábbi húsz évben sikerrel képviselték a hazai érdekeket az olajpiacon, azonban ettől 
kezdődően kénytelenek voltak az új feltételek mellett együttműködni az OPEC-tagállamok 
kormányaival. Ez a meglévő intézményi struktúrák kihasználásának vagy megváltoztatá-
sának dilemmáját vetítette előre az amerikai kormányzatban. A nagyvállalatokra – nem 
alaptalanul – az OPEC-kormányokkal való összejátszás gyanúja vetült, a törvényhozás 
a közvélemény nyomására átfogó vizsgálatot rendelt el ellenük. Nem meglepő módon, a 
kormányzatnak az OPEC-exportőrök esetében nyíltabb, közvetlenebb párbeszédet kel-
lett kialakítania, miközben a régi intézményi determináció kínálta lehetőségekről sem 
mondott le. Ezt szolgálta az új, nem OPEC régiókban való lelőhelyek felkutatása, ahol a 
kormányzat és a nagyvállalatok egységesen tudtak fellépni.

A korai években általános várakozás volt az OPEC kartellpolitikájának a szétesé-
se, a belső ellentétek kiéleződése. Ez nem volt meglepő, mivel szinte minden korábbi 
esetben az OPEC alacsony fokú kitartásról és összehangolatlanságról tett tanúbizony-
ságot. A kartell már akkor is markánsan két csoportra oszlott, „Irán vezette héjákra” és 
„Szaúd-Arábia fémjelezte galambokra”, annak megfelelően, ki milyen árszintet tartott 
kívánatosnak. Ez a rivalizálás korántsem korlátozódott pusztán az olajpiacra, a térség 
két középhatalma biztonsági, politikai és ideológiai szinten is versengő pozícióban volt a 
Közel-Keleten. Az Egyesült Államoknak a kettő közti lavírozás nehéz szerepe maradt.22 
Míg azután, hogy a britek 1971-ben kivonultak a térségből, inkább Iránra számíthatott 
mint a térség biztonságpolitikai csendőrére, addig az olajpiacon inkább Szaúd-Arábiával 
kezdett stratégiai szintű párbeszédet. 1974-ben a Henry Kissinger fémjelezte reálpolitika 
örve alatt az Egyesült Államok a „különleges kapcsolat” szintjére emelte a kétoldalú re-
lációkat, s amerikai segédlettel megkezdődött a szaúdi hadsereg nagyarányú kiképzése 
és felfegyverzése. Bár a kortársak és a nyugati szövetségesek számára ez meglepetés volt 

21 BP Historical Review of World Energy, http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500
&contentId=7068481. Letöltés ideje: 2011. június 21.

22 Conant–Kratzer: i. m. 571. o.
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a Rijád vezette arab embargó és az Aramco-koncesszió nacionalizációja után, valójában 
jól igazodott a térségbeli erőegyensúly politikájához. Az Egyesült Államok semmilyen 
vonatkozásban nem volt érdekelt az iráni befolyás növekedésében, kétpólusú térségbeli 
rendszer kialakítására törekedett, amihez jól illeszkedett az olajárak letörésére irányuló 
politikája is.

Ez a struktúra jelentős korrekcióra szorult az iráni forradalmat és az iraki–iráni há-
ború kitörését követően. Szaúd-Arábia minden értelemben felértékelődött, a nyolcvanas 
években Washington szinte egyetlen térségbeli szövetségese maradt. Az Egyesült Államok 
kénytelen volt markáns katonai szerepet is vállalni a régióban, mind a szovjet fenyegetés, 
mind a megbillent erőegyensúly miatt, ehhez pedig igencsak szüksége volt a szaúdi poli-
tikai támogatásra. Az olajpiacon a szaúdi kapacitások jelentették azt a puffert, amivel a 
kieső iraki és iráni exportkapacitásokat pótolni lehetett a háború első éveiben. 
A kapcsolatok korábbi aszimmetriája enyhült, az Egyesült Államoknak Szaúd-Arábia 
már nemcsak az olaja miatt volt fontos, a szaúdi–amerikai kapcsolatrendszer a nyolcvanas 
években az olajon jócskán túlmutató vetületet is nyert. Bár a csúcspontot kétségtelenül 
az első Öböl-háború jelenti, ebben a relációban az áralakító szerep amúgy konfliktusos 
átvétele épphogy a várttal ellentétes hatást, a kapcsolatrendszer kooperatív vonzatainak 
felerősödését hozta magával.

Máig tisztázatlan kérdés az olaj szerepe az 1979-es Camp David-i egyezmény tető alá 
hozatalában. Nyilvánvalóan a kulcsmozzanat a kőolajtól független tényező, Anvar Szadat 
1970-es hatalomra jutása és az 1973-as egyiptomi vereség volt. A Nasszer örökségével 
szakító Egyiptom azonban sokkal közelebb hozta az arab–izraeli konfliktust az olaj kér-
déséhez. Feltételezhetően Rijád tudott a készülő támadásról, és Szadat 1973 nyarán kérte 
az „olajfegyver” bevetését is.23 Bár az olajfegyvert bevetették, maga a valós termelés-
korlátozás igencsak mérsékelt volt. Az OPEC-embargó nem volt sem nagymértékű, sem 
hosszú. Pár hónapig a teljes termelés 10 százalékára terjedt ki, ezt követően a termelés 
magasabb árakon visszaállt a korábbi szintre.24 A nyugati országokban megfigyelhető 
hiány sokkal inkább volt a fogyasztói pánik és a spekulatív célú tárolás eredménye. Az 
OPEC arab tagjai adott esetben sokkal komolyabb károkat tudtak volna okozni, amennyi-
ben erre késztetést éreztek volna. Nem lehetett nem végiggondolni egy ilyen eszkalációs 
kimenetel lehetőségét és annak legvalószínűbb okát, egy újabb arab–izraeli konfliktust. 
A két kérdés mindenesetre a korábbinál szorosabban összefonódott és új érveket kínált a 
béke megteremtésére, illetve Amerika számára az abban való közreműködésre.

Azt, hogy az Egyesült Államok nem fogadta el teljes mértékben az 1973 után kialakult 
olajipari helyzetet, a Nemzetközi Energiaügynökség 1974-es párizsi megalapítása jelez-
te. Ennek Henry Kissinger eredeti elképzelése alapján az OECD keretein belül működő, 
amolyan „fogyasztói kartellként” kellett volna ellensúlyoznia az OPEC befolyását. Ehhez 
képest a Nemzetközi Energia Ügynökséghez két fontos, a kollektív válságmenedzselést 
elősegítő funkciót sikerült telepíteni. Az egyik a két világháború centralizáltan irányított 
olajellátási logisztikájából kinőtt, később az OECD keretében válsághelyzetekben rendre 

23 Yergin: i. m. 593. o.
24 1982-ig nem is volt volumenszabályozás az OPEC-ben, egyszerű árkartellként működött, a tagokra bízva az ex-

port mértékét. Részletesebben: Dag Harald Claes: The Politics of Oil-Producer Cooperation (Political Economy 
of Global Interdependence). New York: Westview Press, 2001. 426. o.
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életre hívott elosztási algoritmus, mai nevén Oil Disruption Response Mechanism. Ide 
tartozik az ebben az időszakban létrehozott stratégiai készletek feletti rendelkezés joga, 
a válsághelyzetekben a szállítási és fogyasztói allokáció, összességében a krízishelyze-
tek kollektív menedzselése. A másik funkció a piaci transzparencia megteremtése és a 
döntésekhez szükséges információk nemzetközi szintű összegyűjtése volt. A statisztikai 
eszközökkel történő pontos piacfelmérés korábban Rockefeller újítása volt a vállalati me-
nedzsmentben, és ez az eszköz egészen 1973-ig a nagyvállalatok kezén maradt. Azonban 
ezt követően a vertikális iparági struktúrák szétesése, az abból fakadó intézményi káosz 
és a kormányzatok igényei miatt szükség volt e kapacitások elválasztására és kormányzati 
szinten való létrehozására.

A Nemzetközi Energiaügynökséghez sorolt harmadik feladatcsoport elvileg a fo-
gyasztó országokba történő energetikai célú beruházások megkönnyítését és elősegítését 
volt hivatott szolgálni.25 Ezek a kapacitások képezték volna az ellensúlyt az OPEC-kel 
szemben. Valójában a partnerországok kis száma miatt ez sosem vált multilaterális 
együttműködéssé, sokkal inkább pár kétoldalú, esetenként cégek között zajló kooperá-
ció szintjén maradt. Ezek az együttműködések meghatározóak voltak az Északi-tengeren 
alkalmazott, s a Mexikói-öbölben már kifinomult off-shore technológia gyors elterjeszté-
sében vagy az alaszkai tapasztalatok Norvégiának való átadásában. Természetesen ezek a 
termelési együttműködések amerikai cégek részesedés szerzését is feltételezték, fenntart-
va az Egyesült Államok relatív vezető szerepét a szektorban.

Összességében értékelve az Egyesült Államok stratégiáját, két fontos mozzanatot ér-
demes kiemelni. Egyfelől helyesen érzékelte, hogy a kartell politikája hosszabb távon a 
piaci dinamika ellen hat és ezért nem fenntartható. A globális készletek nem indokolták 
a magas árszintet, éppen ezért a nyugati olajipar meglévő intézményi struktúráját meg-
őrizve, annak alkalmazkodását kormányzati eszközökkel némileg gyorsítva, szektorális 
válasz volt adható az iparági kihívásra. Ez egyben azt is jelentette, hogy nem volt szükség 
túlzó állami beavatkozásra, illetve csak mérsékelten kellett a hegemónia más, olajipartól 
független eszközeihez folyamodnia. Ezen az sem változtat, hogy az amerikai döntésho-
zók egyszerűen nem hitték el, hogy az OPEC ilyen sokáig képes megőrizni az egységét és 
fenntartani a magas árakat. Lehetséges, hogy Henry Kissinger más stratégiát választ, ha 
tudja, hogy az OPEC a nyolcvanas évek közepéig ki fog tartani. Azonban az iráni forra-
dalom és az azt követő iraki–iráni háború, az azzal párhuzamos termeléskiesés még szűk 
fél évtizednyi haladékot adott a „drága olaj” korának, hogy aztán újra és annál hosszab-
ban visszatérjen az olcsó nyersanyag időszaka. Másrészt Washington sikerrel adaptálta 
Közel-Kelet- és energiapolitikáját a megváltozott viszonyokhoz. A lehetőségekhez mérten 
semlegesítette az arab szolidaritás fő mozgatórugóját, az Izrael-ellenességet, megerősítet-
te és diverzifikálta a legfontosabb termelőhöz, Szaúd-Arábiához való viszonyát, illetve 
létrehozta a nyugati szövetségi rendszer intézményesítettebb energiapolitikáját, megerő-
sítve megroppant hegemóniáját e szegmensben.

25 Mason Willrich – Melvin A. Conant: „The International Energy Agency: An Interpretation and Assessment”. 
The American Journal of International Law, No. 2. (1977). 199–223. o.
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Az osztott hegemóniA korA – 1985–2003

A nemzetközi olajár 1982 és 1986 között reálértéken mintegy harmadára csökkent, 
és ezt követően egészen a korszak végéig – az 1990 körüli kis megbillenést nem 
számítva – nagyon alacsony szinten maradt. 1998 körül reálértéken még el is érte 

az 1973 előtti szintet. Ennek egyik fő oka Rijád döntése volt, miszerint nem hajlandó több 
kapacitást a termelésből kivonni, csak azért, hogy mások – többek közt Nagy-Britannia, 
Norvégia, az amerikai termelők vagy éppen a Szovjetunió – magas árakon tovább nö-
veljék exportjukat. Ezért egyoldalúan növelte termelését, leszorítva az árakat, móresre 
tanítva engedetlenkedő OPEC-beli szövetségeseit és mellékesen megcsapolva a nyugati 
olajexportőr cégek és kormányok pénztárcáját. Máig nem dokumentált gyanú, hogy a dön-
tésben meghatározó szerepet játszott az Egyesült Államok, pontosabban szólva George 
Bush alelnök szaúdi útjai. A Szovjetunió legyőzésének reagani politikája így akart újabb 
csapást mérni Moszkva bevételeire, tovább súlyosbítva annak amúgy is rossz gazdasági 
helyzetét.

Az OPEC megjelenése valóban kellemetlen következményekkel járt a hidegháború fő 
frontján, a szovjet–amerikai kapcsolatokban. A keményvalutás orosz olajexport mintegy 
három százalékos részesedéssel bírt a globális keresletben, amit ugyan csak kismértékben 
voltak képesek növelni az időszakban,26 de az exportbevételek tekintetében itt is mintegy 
ötszörös reálérték-növekedés volt tapasztalható. Összességében nagyon is vitatható, mi-
lyen szerepet játszott ez a Szovjetunió gazdaságában. Energetikai szakértők, korrigálva 
ezt az adatot az iparági importszükségletekkel és a teljes nemzeti össztermékben játszott 
kicsiny részesedéssel, inkább kis jelentőségű fejleményként kezelik, míg más közgaz-
dászok és külpolitikai szakértők hajlamosak azt meghatározónak tartani.27 Kétségtelen, 
hogy a szovjet keményvaluta-bevételek közt az olaj az 1972-es 22 százalékról 1980-ra 56 
százalékra ugrott, de ehhez importoldalon mintegy 15-szörös gáz- és olajtechnológia-
import járult, döntően hozzájárulva a külkereskedelmi mérleg romlásához.28

A döntő tényező azonban az amerikai percepció volt, amely a mini-hidegháború viszo-
nyai közepette ezt a kérdést vitálisnak ítélte meg. Washingtoni vélekedésekben a hetvenes 
évek szovjet terjeszkedése az olajbevételekből folytatott expanziónak, a nyugat-európai 
szovjet gázexport beindulása pedig biztonsági fenyegetésnek minősült. Kiváltképp vonzó 
volt a nyomásgyakorlás annak a fényében, hogy egy 1977-es CIA-jelentés 1979-re tette a 

26 A volumenekhez: Thane Gustafson: Crisis amid Plenty – The Politics of Soviet Energy under Brezhnev and 
Gorbachev. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989. 269. o.

27 A két véleménycsoporthoz lásd Gustafson: i. m. és Edward A. Hewett: „Soviet Primary Product Exports to 
CMEA and the West”. In: Soviet Natural Resources in the World Economy (szerk. Robert G. Jensen; Theodore 
Shabad; Arthur W. Wright). Chicago–London: The University of Chicago Press, 1983. 639–659. o., illetve az 
ellenvélemény Marshall I. Goldman: „The Changing Role of Raw Material Exports and Soviet Foreign Trade”. 
In: Soviet Natural Resources in the World Economy 623–639. o. és Csaba László: Az összeomlás forgatókönyvei. 
Budapest: Figyelő, 1994. 41. o.

28 Gustafson: i. m. 199. o.
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Szovjetunió termelési csúcsát, és 1985-re 3,5–4,5 millió hordó/nap szovjet importszük-
ségletet jelzett előre.29 A fegyverkezési és geopolitikai patthelyzetben úgy tűnt, itt lehet 
gyorsan eredményeket felmutatni és engedményekre szorítani Moszkvát. Washington 
valóban mindent megtett, hogy súlyosbítsa a szovjet termelési problémákat. Tovább 
szigorította a COCOM-listát és Iránhoz hasonlóan teljes technológiai blokád alá akarta 
venni a szovjet energiaipart. Erőteljes nyomást gyakorolt az európai szövetségesekre, leg-
főképpen az NSZK-ra, hogy ne növeljék tovább a szovjet gázimportot – amelyért cserébe 
általában német technológiát kapott Moszkva –, és norvég fejlesztéseket ajánlott Bonn-
nak cserébe.30 Végül azonban – nem alábecsülve persze a szovjet termelési problémákat – az 
árak összeomlása előbb következett be, mint a kitermelésé.

Összességében, az amerikai olajfegyvernek a Szovjetunió elleni alkalmazása létező 
politika volt, jelentőségében azonban nem szabad túlértékelni. A keményvalutás szovjet 
export alig érte el a teljes termelés 10 százalékát. Ebben a relációban sokkal fontosabb 
volt, hogy Washington érzékelte a szovjet gazdasági kifulladást,31 amit többek közt így, 
a külkereskedelmi mérlegen és a technológiaimporton keresztül volt képes gyorsítani. 
Ehhez kapóra jött az OPEC árképző erejének lemorzsolódása, amely folyamat azonban 
szinte teljes egészében független volt az amerikai–szovjet vetélkedéstől. Mindez meggyor-
sította a szovjet összeomlást, de nem idézte azt elő. Mindenesetre, az Egyesült Államok 
viszonylag sikeresen alkalmazta mind az iparági interdependenciákat és a technológia-
export korlátozását, mind a szaúdiakkal koordinált árpolitikát, maga is politikai célokra 
felhasználva a szektorban rejlő lehetőségeket.

A korszak másik meghatározó eseménye az első Öböl-háború. Amennyiben a kilencve-
nes évekre kiterjesztve vizsgáljuk a kérdést, a „ketrecbe zárt Szaddám Huszein” hitelesen 
fenntartotta a Közel-Keleten a fenyegetést és korábban példátlan mértékben tartotta benn 
Washingtont a régióban. Függetlenül attól, hogy ez a helyzet mennyire volt az amerikai 
kényszerek vagy tudatos politika eredménye, az olajpiacon jelentős enyhülést hozott. 
A ráutalt Szaúd-Arábia nem kívánt konfliktust biztonságának fő térségbeli garantálójával, 
Irán, Kuvait és – ENSZ-engedéllyel – még Irak is lassan helyreállította korábbi exportját, 
az összeomlott Szovjetunió utódállamai pedig megkezdték hosszúra nyúlt exportoffen-
zíváikat. A kilencvenes évtized az iparágban is pont olyan volt, mint a külpolitikában: az 
Egyesült Államok élvezte a hidegháborús és az azt követő győzelmeinek gyümölcseit, 
kihívó és kihívás nélkül. Jellemző, hogy a Clinton-adminisztráció csak egyszer nyújtott 
be átfogóbb energetikai törvénycsomagot a Kongresszusnak, azt is 1992-ben.32

29 A jelentésből kisebb belpolitikai botrány is lett, a nyilvánosságra hozása egyéb érdekeket is szolgálhatott, eny-
nyiben nem biztos, hogy az teljes mértékben fedte az ügynökség valódi értékelését. „The Soviet Oil Situation: 
An Evaluation of CIA Analyses of Soviet Oil Production”. U.S. Senate Select Committee on Intelligence, http://
intelligence.senate.gov/pdfs/95soviet_oil.pdf. Letöltés ideje: 2011. augusztus 3.

30 A korszak egyik északi-tengeri megaprojektje, a Troll-mező éppen az egyik, NSZK-ba irányuló szovjet gázveze-
tékszálat váltotta ki.

31 Robert F. Byrnes: After Brezhnev. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1983.
32 Paul L. Joskow: „US Energy Policy during the 1990s”. MIT, http://econ-www.mit.edu/files/1144, 2001. július 11.
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4. ábra: Az „5 nagy” OPEC-exportőr termelése, 1965–2009 (millió hordó/nap)
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A „kettős elszigetelés” (Irak, Irán) politikája nem lett volna lehetséges, ha nem lettek 
volna bőséges tartalékok a világ olajtermelésében. Mint a 4. ábrán is látható, a szaúdi 
termelési szint „megragadt” az 1990-es válság idején megnövelt szinten, miközben mind-
egyik OPEC-termelő lassan visszakapaszkodott. Ennyiben nem lehet érdemben beszélni 
OPEC kínálati pozíciókról, sokkal inkább úgy tűnik, hogy a tagállamok saját jól felfogott 
érdekükből „háborús sebeiket nyalogatták” a kilencvenes években. A kartell az évtized 
elejére minden értelemben „kivérzett”, és az Egyesült Államok szabadon érvényesíthette 
a számára előnyös bilateralizmusokat a régióban.

A keresleti sokk – AmerikAi olAjpolitikA 2000 után

A 2001-ben hatalomra jutott Bush-kormányzatot gyakran keverik az olajérdekek 
közvetlenebb érvényesítésének gyanújába. Itt mind a Bush família családi és Dick 
Cheney üzleti érdekeltségei, mind az iraki invázió feltételezett mögöttes szem-

pontjai elhangzanak vádként. Kétségtelen, hogy az amerikai energiaügy problémáinak 
megoldásában az elmúlt harminc évben vannak demokrata–republikánus hangsúly-
beli eltérések. Mind Carter, mind Clinton – két teljesen más szituációban – inkább 
funkcionalista megoldásokkal, a szűken vett olajkínálati oldalon kívül próbálkozott, a 
belső alkalmazkodás, a dereguláció, az alternatív technológiák és az utóbbi esetében a 
klímapolitika eszközeivel kereste a kihívásokra a választ. A republikánusok realistább, 
biztonságközpontúbb gondolatvilágában a kínálatnövelés, így a „külföldi olajpolitika” 
nagyobb jelentőségre tett szert, a nemzetközi relációkban látták kezelhetőnek az ame-
rikai szektorális politika problémáit. A nyolcvanas évek két mítosza – a Szovjetuniót 
többek közt az olajfegyverrel legyőző Reagan és a világot Szaddámtól és „olajzsarnok-
ságától” megmentő Bush – kétségtelenül imponálónak és ígéretesnek láttatta ezeket az 
eszközöket.
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Ugyanakkor a republikánusok nagyobb fogékonysága az energiafüggőség iránt 
elősegítette az újra felboruló globális egyensúly politikai szintű érzékelését. Az ezred-
fordulóra eltűntek a korábbi tartalékok mind a keresleti alkalmazkodás, mind a kínálati 
növekedés oldalán. Az olajfogyasztás a hetvenes évek óta erősen visszaszorult a közle-
kedés területére, onnan azonban a létező technológiai mátrixban kiszoríthatatlan volt. 
Az energiahatékonyság területén is többnyire megszülettek az olcsó megoldások, további 
fajlagos megtakarítást már csak sokkal nagyobb költségáldozattal lehetett elérni. Új fo-
gyasztók jelentek meg a piacon, a fantasztikus növekedést és motorizációt átélő Kína 
1995-től kezdődően nettó olajimportőrré vált. A keresleti oldalon jelentős növekedést 
lehetett prognosztizálni, miközben a kínálati szegmens, főleg a közel-keleti olajpoli-
tikák miatt – amelyekre a republikánus piaci gondolkodási paradigma erős szkepszissel 
tekintett –, nem ígért megfelelő növekedést. Súlyosbította a helyzetet a várható magas 
amerikai gazdasági növekedés, és mindez az olajon is túlmutató, főleg a földgázszeg-
mensben kialakuló függőség növekedését vetítette előre. Újra szűkösségi félelmek tűntek 
fel az amerikai külpolitikai gondolkodásban, és ezúttal Washington már nem rendelkezett 
azokkal az eszközökkel, amelyekkel 1943 vagy 1973 után kezelni tudta volna azokat.

A korai félelmeket jól összefoglalta az amerikai alelnök vezetése alatt dolgozó Nemzeti 
Energiapolitika Fejlesztési Csoport (National Energy Policy Development Group) 2001. 
májusi jelentése.33 Ez ugyan ajánlásaiban főleg a belső piacokra koncentrált, azonban a 
külpiacokra vonatkozó részhez került „az Elnök tegye az energiabiztonságot kereskedelem- 
és külpolitikájának egyik prioritásává”34 megjegyzés. Az ajánlások feltűnően szűkösen 
említik a Közel-Keletet, Irak és Irán neve el sem hangzik, legfeljebb látensen, a szank-
ciópolitika szigorításának vonatkozásában. A bő három tucat ajánlásból öt foglalkozik a 
Kaszpi-tengeri és volt szovjet közép-ázsiai köztársaságokkal. Mindkét vonás elárul egy 
keveset az adminisztráció gondolkodásából, arról, hogy hol láttak publikusan vállalható 
törekvéseket, illetve kikkel látták – és kikkel nem – kivitelezhetőnek az együttműködést. 
Mindenesetre, a dokumentumot prezentáló energiaügyi miniszter „Amerikának két évti-
zeden belül meg kell birkóznia egy jelentős energiaválsággal” némileg ekszkatológikus 
kijelentése rávilágított az energia jelentőségének felértékelődésére.

Ezt a helyzetet bonyolította tovább a 2001. szeptember 11-i terrortámadás. A frissen 
felbukkant ellenfél szektorális vonatkozásban távolról sem volt semleges. Olajipari szem-
pontból főleg a szaúdi relációban volt ez a kérdés kényes, amennyiben bő fél évszázadnyi, 
fenntartásoktól mentes amerikai támogatás után komolyabb kételyek támadtak a kon-
zervatív rezsim vonatkozásában. Amerika úgy vélte, Szaúd-Arábia és kisebb mértékben 
a pont ebben az évtizedben felfutó Oroszország nélkülözhetetlenek az olajpiacon, export-
juk leállása minden korábbinál súlyosabb, az addigi megoldásokkal már nem kezelhető 
válságot idézne elő. Ez felettébb kellemetlen kötöttség mindenkinek, aki a muzulmán 
térségben kíván háborúkat folytatni, márpedig az Egyesült Államok erre kényszerült, 
illetve készült. Mindazonáltal, ettől kezdve rosszabb esetben a szaúdi kapcsolat megrom-
lásával vagy akár Rijád elvesztésével, de jobb esetben is a militáns iszlám egyik támogató 
társadalmával, háttérországával kellett számolni, ami ellen az uralkodó elit nem képes 

33 „Report of the National Energy Policy Development Group, May 2001”. WTRG Economics, http://www.wtrg.
com/EnergyReport/National-Energy-Policy.pdf. Letöltés ideje: 2011. augusztus 11.

34 Uo. 161. o.
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vagy nem akar az elvárt mértékben fellépni. Az energiapiaci számítgatásokba ettől kezd-
ve becsúszott egy, a korábbi arab–izraeli konfliktushoz hasonlóan operacionalizálhatatlan 
tétel, ami fenekestül fel tud borítani bármilyen stratégiai kalkulációt. Az ilyen jellegű 
kockázatok egyedül az érintett tényező súlyának csökkentésével redukálhatóak.

A globális energiapiacon Washingtonnak nem volt túl nagy választéka. Eltekintve 
most az egyébként nem jelentéktelen nem konvencionális és mélytengeri tartalékoktól, 
három olyan terület volt, ahonnan jelentős többletet lehetett a nyugati piacokra hozni: Irak, 
a Kaszpi-térség és Oroszország. Irak volt az 1973 utáni korszak egyik nagy reménysége: 
hatalmas kiaknázatlan tartalékaival és az OPEC-ben tanúsított sajátos magatartásával 
nem volt reménytelen amerikai szempontból. 1991 óta azonban nemigen voltak elkép-
zelhetők a kooperatív forgatókönyvek. Szaddám Huszein kérlelhetetlen akadály volt. Ez 
természetesen távolról sem jelenti azt, hogy az olaj volt a fő vagy meghatározó oka a 
2003-as amerikai inváziónak, pusztán annyit, hogy szektorális szempontból ez kézenfek-
vő megoldás volt, teljes értékű alternatíva nélkül, és az invázió nagyon is illett az akkori 
republikánus adminisztráció olajipari aggodalmaihoz. Nyilvánvalóan, a kooperatív for-
gatókönyvek vagy elméleti lemondást jelentettek volna az iraki olajról, vagy Szaddám 
részleges kiengedését, és további egyensúlyozást feltételeztek a Közel-Keleten. Mindkét 
megoldás a szaúdiakat értékelte volna fel újólag, ami sem szektorális, sem biztonságpo-
litikai szempontból nem volt kívánatos kimenetel. Anélkül, hogy értékelnénk az inváziót 
és következményeit, a mai iraki olajtermelés kisebb, mint Szaddám alatt volt, viszont az 
iraki készletek kétségtelenül „közelebb” kerültek a világpiachoz.

2000 és 2008 között Oroszország és a Kaszpi-térség fedezte a teljes fogyasztásnö-
vekmény kétharmadát, előbbi egyedül majdnem a felét. A volt szovjet térség 2007-re 
túlszárnyalta a Szovjetunió 1987-es csúcsévének a felhozatali szintjét, miközben fogyasz-
tása a felénél is kevesebbre csökkent. A régió majdnem 13 millió hordó/nap termelése a 
kilencvenes évek eleji szint duplája volt, 9 millió hordó/nap körüli exportja messzemenő-
en a korszak legnagyobb globális hozzájárulása volt az olajpiaci egyensúly megőrzéséhez. 
Ez önmagában feltétlenül pozitív fejlemény volt, és jelentős alkalmazkodási haladékot 
adott – többek közt – az Egyesült Államoknak. Washington számára azonban ez a fo-
lyamat felettébb ellentmondásos is volt, amennyiben együtt járt egy régi versenytárs, 
Oroszország külpolitikai visszatérésével és kiváltképp az olaj- és távlatosan a gázpiacon 
való megerősödésével. 

Külpolitikai szempontból rendszerint a kisebb potenciálú, de földrajzi elhelyezke-
dése miatt összetettebb kaszpi- és közép-ázsiai stratégia, illetve a nagyobb termelési 
tartalékokkal rendelkező, de politikai súlya miatt nehezebb partner, Oroszország közti 
választásként lehet jellemezni a Bush-kormányzat dilemmáját. Ez sok tekintetben helytál-
ló, mégis elfed egy sor fontos körülményt. Valójában az amerikai koncessziós modellhez 
való visszatérésre mindkét régióban kevés esély mutatkozott: a kazah és az orosz készlet-
politika és nacionalizációs trendek legfeljebb a különböző ipari hátország és tőkehelyzet 
miatt különböztek jottányit. A későn jövő Azerbajdzsánt leszámítva mindenki a nyu-
gati koncessziók megnyirbálásával volt elfoglalva, korántsem újak kiírásával. Mindenki 
mértékletes volt az ajánlatokat illetően, és a 2003–2005-ös olajárrobbanástól kezdődő-
en kifejezetten rideg volt az amerikai olajcégekkel a viszony. Másfelől azonban 2004-ig 
Washington össze tudta egyeztetni a kiegyensúlyozott moszkvai kapcsolatrendszert az 
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új infrastruktúra kiépítésével: a 2005-ben átadott, fent idézett jelentés ajánlásaiban oly 
sokat hivatkozott Baku–Tbiliszi–Ceyhan (BTC) nyersolajvezeték megépítése nem váltott 
ki éles orosz reakciókat. Ezt Moszkva ekkor még tűrte, a Kaszpi-térség országai, főként 
az érintett Azerbajdzsán, támogatták.

A 2004-es fordulat jelentőségét éppen ezért energiapolitikai értelemben óvatosan 
kell kezelni. Egyfelől az orosz–amerikai viszony eleve tele volt bizalmatlansággal. A 
republikánus stratégák Oroszországot hagyományosan gyengének és problémásnak ítél-
ték. A kapcsolat csúcspontján született, 2002-es Nemzetbiztonsági Stratégia is főleg csak 
a transzformatív paradigma jegyében említi Oroszországot.35 Széles körű kételkedés volt 
az orosz exportpotenciál vonatkozásában, amerikai szerzők szinte kivétel nélkül messze 
alulbecsülték a rövid távon elérhető orosz termelési szintet és túlbecsülték a Kaszpi térsé-
gét.36 Akárcsak a hetvenes években, az amerikai stratégiában meg voltak győződve arról, 
hogy a létező orosz modell a stagnálás küszöbén áll, miközben a – tőle érdemben nem 
különböző belső struktúrájú – Kaszpi-országok hatalmas felívelés előtt állnak.37 Mindez 
sokat elárul a Hodorkovszkij-ügy kapcsán kirobbant amerikai–orosz polémiáról. Mivel ez 
a konfliktus lezárta az amerikai cégek nagyarányú beáramlásának és a szektor amerikai 
értelemben vett transzformációjának a perspektíváját, az USA részéről a relációban való 
korábbi csekély olaj- és gázipari érdeklődés is elveszett.

Másrészt az orosz olajexport-stratégia kevés okot ad külső nagyhatalmaknak az együtt-
működésre. Külföldi szereplőket csak nagyon korlátozottan enged be, viszont termelését 
így is növeli, nem törekszik a nemzetközi árszint befolyásolására, sem termelés-visszafo-
gásra. Így az USA álláspontja nem sokat számít, az orosz olajpolitika így is, úgy is a maga 
útján halad, és kevéssé reagál a nemzetközi piaci vagy külpolitikai szempontokra. Ez 
némileg nehezen felfogható amerikai szempontból: Washington közel-keleti tapasztalata 
az, hogy csakis az amerikai koncessziók optimálisak a nemzetközi iparágban, minden 
egyéb megoldás magasabb árszintet, fogyasztói szemszögből szuboptimális kitermelést 
és a piaci erőfölénnyel való visszaélést eredményez. Nem véletlenül, az orosz–amerikai 
szembenállás főleg a gázpiacon kulminálódott, ahol a játszma közelebb állt a zéróösz-
szegű kimenetelekhez, így az amerikai értelmezési keretekhez is. Másfelől, az amerikai 
stratégia fókuszában a készletek kitermelése, nem azok adott piacokra való eljuttatása 
állt. Ennyiben mind Közép-Ázsiában, mind az orosz Távol-Keleten ott volt Kína, amely 
mindkét relációban sikeresen kezdte meg a régió tartalékainak kiaknázását.38 Washington 

35 „The National Security Strategy of the United States of America, September 2002”. DTIC Online, http://www.
dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA406411&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf. Letöltés ideje: 
2011. augusztus 16.

36 „Oroszország hosszú távú kilátásaival foglalkozó energiaelemzők a mostani növekményt rövid távú javulásként 
értékelik, amelyet többek közt kutak reaktiválásával, fúrási technológiák modernizációjával és pár új mező ki-
aknázásával értek el. Bár legtöbbjük egyetért abban, hogy 2005-re Oroszország elérheti a nyolcmillió hordó/nap 
kitermelést (9,5 millió hordó valójában – a szerző megjegyzése), nincs elég bizonyíték arra, hogy ezt a növekedési 
ütemet fenn tudják tartani.” Fiona Hill – Florence Fee: „Fueling the Future: The Prospects for Russian Oil and 
Gas”. Demokratizatsiya, No. 4. (2002). 469. o.

37 Az érvelés egyébként meggyőző a készletadatok ismeretében, de mivel szinte teljes egészében csak ezekre ha-
gyatkozik, érthető módon rövid és középtávon nem ad megbízható prognózist.

38 Kazahsztán olaj-, Türkmenisztán gázvezetéket épített Kínában, alaposan megváltoztatva a korábbi energiapiaci 
dinamikát a térségben.
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számára a lényeges kérdés a kaszpi ásványkincs orosz szállítási monopóliumának meg-
törése volt – ez a folyamat pedig, az azeri gáz kivételével, a Bush-korszakban mindenhol 
megkezdődött.

Összességében, a Bush-kormányzatnak a nemzetközi piaci viszonyok részleges átfor-
málására való törekvése ebben a szegmensben kevés eredményt hozott 2009-ig. Az iraki 
export csökkent, az orosz termelésnövekmény aligha volt az amerikai stratégiának betud-
ható, míg a megépült BTC nem eredményezett sem új lelőhelyeket, sem érdemi termelési 
többletet a világpiacon. Valójában a kérdés sokkal inkább az, hogy az Egyesült Államok 
külpiaci érdekérvényesítése lehet-e sikeres a régi technológiai mátrixban. Ellentétben az 
1973-as helyzettel, kétséges, hogy a gyors piaci alkalmazkodás lehetősége adott volt-e 
2003-ban. Kissinger idején az Egyesült Államok és a Nyugat nagyon súlyos, politikai ter-
mészetű válsághelyzeteket, termeléskieséseket is kezelni tudott. Bush idején ezek nélkül 
is szélsőségesen magas, 150 dolláros olajár alakulhatott ki. Közvetve ez is azt bizonyítja, 
hogy egy ilyen helyzetben bármilyen, a technológiai lehetőségeket nem bővítő megoldás 
csak sokkal kisebb eredményeket tud felmutatni. Ez lehetett egyszerre oka és következ-
ménye is a Bush-adminisztráció agresszívabb stratégiaválasztásának.

Összegzés

Az amerikai olajpolitika 1943 és 2009 között eljutott az ország földrajzi hege-
móniájától a globális ellátás technológiai korlátjáig. 1943-ban a háborús felek 
teljes nyersolajtermelésének 80 százalékát Washington biztosította.39 Hegemón, 

meghatározó exportőr volt saját készletei jogán immár 80 éve. Ezt fel kellett adnia, és 
ugyanúgy, ahogy Nagy-Britannia a századfordulón vagy Kína az ezredfordulót követően, 
biztonságát saját befolyásának, koncessziós rendszerének kiterjesztése révén vélte maxi-
malizálhatónak. 1973-ban ez a stratégia elérte politikai korlátjait. A piaci mechanizmusok 
azonban, nagyrészt függetlenül az OPEC által intézett kihívásra adott politikai választól, 
képesek voltak korrigálni a nemzetközi viszonyokat. A hetvenes évek olaj- és napjaink 
gázpiaca közt ennyiben húzható egy óvatos párhuzam. Kisebb technológiai újítások (az 
akkori olajpiacon az off-shore termelés, napjaink gázpiacán a palagáz) és új termelési 
régiók bevonása (akkor az Északi-tenger, Alaszka, Mexikó, illetve ma Katar, Ausztrália, 
Angola) révén tíz éven belül helyreállt a megbomlott piaci egyensúly, még ha 1973 olaj-
politikai forradalmát már nem is lehetett visszafordítani.

Az ezredfordulót követően azonban újra feszítetté vált a nemzetközi olajpiac. A fenn-
álló politikai paradigmában a kínálat nem bírt lépést tartani a dinamikusan növekvő 
kereslettel. A kizárólagosan olajalapú közlekedési szektor, Kína, India, a volt szovjet blokk 
társadalmainak gyorsuló motorizációja drasztikus keresletélénkülést jelentett. Mindez 
árnövekedést, ellátási problémákat, az energetikához kapcsolódó biztonságpolitikai 
kockázatok radikális és a nagyobb termelők alkupozícióinak kényelmetlen növekedését 
vetítette előre. Washington mint a globális kereslet negyedét fogyasztó nagyhatalom ezt 
már nem kezelhette a korábbi eszközökkel. A piaci mechanizmusok nem kínáltak gyors 
és fájdalommentes megoldást. 

39 2009-ben a világ nyersolaj-kitermelésének 8,5%-át adta.
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A Bush-kormányzat – érthető okokból – a létező olajpiaci intézményrendszer am-
biciózus megreformálására tett kísérletet. Ez nem volt radikális, megtartotta a fennálló 
szektorális szövetségeseit, de ahol egyéni érdekei és transzformatív törekvései ezt alá-
támasztották, megkísérelte az 1973 előtti olajpolitikai rezsim részleges restaurációját 
is. A demokrácia globális kiterjesztésére tett kísérlet nem volt mentes az olajtermelés 
„optimális”, amerikai modelljének exportjától sem. Ez a kísérlete csak részleges sikereket 
hozott és elégtelen a nemzetközi trendek megváltoztatására.

Ebből fakadóan, jelenleg az olajpiac a keresleti technológiaváltás kényszere előtt topo-
rog. Ez egy fájdalmas és lassú folyamat. Mindenesetre az amerikai energetikai hegemónia 
ma már nem értelmezhető pusztán az olajpiacon. Az új energiahordozók és technológi-
ák megjelenésével a korábbi olajstratégia lassan elveszti eddigi meghatározó szerepét, 
és osztozkodni kényszerül a más üzemanyagok terén kialakított domináns politikákkal. 
Amerika helytállt az olajpiacon, de hegemóniájának fenntartása alapvetően attól függ, 
mennyire lesz képes ezekkel az új folyamatokkal lépést tartani.

A tanulmány az OTKA 76153 K számú kutatási projektjének keretében készült.
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