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Bevezetés 
A Hét nővér c. könyv bemutatta, hogy a hét óriási olajtársaság miként 

uralkodott el az olajvilágpiacon. Hamarosan azt is meg lehet írni, hogy az eu-
rópai illetőségű Hét fivér hogyan lett óriás a vezetékes energiahordozók, fő-
ként a villamos energia, de a gáz- és vízszolgáltató piacon is. Furcsa módon 
az új „klub” kialakítását éppen az Európai Unió 1996-os Villamos Energia Tör-
vénye (és a hasonló Gáz Törvény) váltotta ki, holott ezeket éppen a monopó-
liumok megszüntetése és a versenypiac létrehozása érdekében alkották. A 
Hét fivér megjelenése több kérdést vet fel: 

– Hogyan kerültek éppen ők ebbe a pozícióba? 
– Miért nincs közöttük sem egyesült államokbeli, sem egyesült királyság-

beli cég? 
– Be tudnak-e hatolni ezek az európai cégek Európán kívüli piacra? 
– Milyen veszélyei vannak az ilyen nagy mérvű központosulásnak? 
Az eredeti Hét nővérből egyébként összeolvadás és felvásárlás révén elő-

ször már csak négy lett, majd további akció során kialakult a jelenlegi összetétel 
(1. táblázat), már európai résztvevőkkel (ConocoPhilips, ENI, Repsol). 

1. táblázat 
A legnagyobb olajtársaságok 

 
 2001-es 

forgalom, 
Mrd dollár 

Tartalékok 
(bboe) 

Termelés, 
(mmboed) 

Finomító- 
teljesítmény, 

(mbpd) 
Exxon-Mobil 
Royal Dutch Shell 
BP 
Chevron Texaco 
TotalFinaElf 
ConocoPhilips 
ENI 
Repsol 

213 
177 
175 
106 
  95 
  67 
  44 
  40 

20,7 
19,1 
15,0 
11,6 
10,5 
  8,7 
  6,7 
  4,8 

4,3 
3,6 
3,2 
2,8 
2,2 
1,7 
1,2 
1,0 

5580 
4230 
2790 
2850 
2540 
2668 

a 
a 

bboe – milliárd hordó olajegyenérték 
mmboed – millió hordó olajegyenérték naponta 
mbpd – millió hordó naponta 

 



2. táblázat 
A fivérek jelenléte az EU villamos piacán 

 
 Egyesült 

Királyság 
Német-
ország 

Spanyol-
ország 

Olaszország Svédország Hollandia Finnország 

EDF London 
Electric 
SWEB 
Eastern 
4,8 GW 

EnBW (34) Hidrocanta-
brico (33) 

Italenergia (18) Graninge (53)   

E.ON Povergreen X Union 
Fenosa (5) 

 Sydkraft (29) 
Graninge (13) 

EZH Espoon 
Sakho (34) 

RWE Innogy X      
Endesa   X Elettrogen    
ENEL   Viesgo X    
Vatten-
fall 

 BEWAG (90) 
HEW (99) 
VEAG (81) 

  X   

Fortum     Birka  X 
EDP   Hidrocanta-

brico (38) 
    

Suez    ACEA (40)  EPON  
 
Megjegyzés: a zárójelben lévő szám a résztulajdonban lévő cégben való részesedés száza-
lékban; a cég otthoni piaci részesedése nincs megadva (X jel).  

Kikből lesz a Hét fivér 
Tíz éve a trösztellenes törvények nem engedélyezték az olajtársaságok 

közötti összeolvadásokat, de bizonyára a későbbiekben mégis végbement fú-
ziók, és az ezzel létrejött erősen központosult energetikai piacok vezettek a 
Hét fivér kialakulásához is. Ha az EU testületi érdekből nem avatkozik közbe, 
ez a hét - főként európai - társaság fogja uralni az európai és esetleg a világ-
piacon is a vezetékes energiaszolgáltatást (2. és 3. táblázat). 

Az említettek közül három cég vezeti magasan a listát: az EDF, a világel-
ső francia áramszolgáltató, amely sok felvásárlást hajtott végre Európában (2. 
táblázat), de máshol is, például Brazíliában. A másik nagy, a német RWE 
nemrég kezdte el a felvásárlásokat, de ebbéli szándékait nagy tőkéje jól meg-
alapozza.  

Az északi körzet legnagyobb részvénytársasági tulajdonú, viszonylag kis 
létszámú közműcége, a Vattenfall, németországi nagy vásárlásai révén szin-
tén a névsor elején van. Az immár magántársaságként létező spanyol Endesa 
korán kilépett Európán túlra is, s ha sor kerül a dél-európai cégek magánosí-

 



tására, ott is erős pályázó lesz. Nem tudni, hogy a világ egyik legnagyobb 
közműcége, az olasz ENEL, a magánosítás során mennyire aprózódik föl. Ha 
nagy mértékben, akkor a piaci erőt korlátozó törvények miatt, az EK-beli ma-
gánosított cégekhez hasonlóan bizonytalan, hogy a továbbiakban kamatoz- 
tatni tudja-e jelenlegi erős helyzetét. A világ vízközmű ágazatában első Suez, 
a belga Electrabel villamosenergia-szolgáltató 42%-os részvénytulajdonosá- 
nak majdnem monopolhelyzete bizonytalanná válhat, ha a belga kormány 
komoly hangsúlyt helyez a versenyeztetésre. A többi kisebb cég esetleg 
csak egyesülés vagy szövetség révén kerülhet a felső rétegbe. Az elit csoport 
tagjai egy sor stratégiát követnek. Az egyik véglet az EDF, amely (törvényi 
korlátozás miatt) egyelőre Franciaországban csak villamos társaság, de már 
keresi a módját, hogyan kerülhetne be a gázpiacra is. A másik véglet az RWE, 
a Suez és az E.ON, akik a többi közmű piacára is be akarnak kerülni. A többi, 
köztesnek mondható cég, a villamos energia és a gáz területén szándékozik 
működni. 

 
3. táblázat 

A nagy villamos társaságok 2000. évi tevékenységének 
összesítője 

 

 Teljes 
bevétel 

eladásból, 
Mrd euró 

Villamos 
eladás 

bevétele,  
Mrd euró 

Teljes 
villamos- 
energia- 

termelése, 
TWh 

Teljes 
villamos- 
energia- 
eladása, 

TWh 

Összes 
alkalmazott, 

ezer fő 

Összes 
villamosipari 
alkalmazott, 

ezer fő 

EDFa 
E.ON 

Endesac 
ENELd 
Vatenfalle 
Iberdrolaf 
Suezg 
EDP 
Fortum 

34 
93 
63 
11 
25 
  4(11) 
  7 
35 
  4 
11 

n.a. 
13 
12 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
20 
n.a. 
  2 

469 
124 
138 
165 
183 
  84(156) 
n.a. 
n.a. 
25 
40 

n.a. 
211 
255 
153 
223 
  83(179) 
n.a. 
n.a. 
  34 
  51 

157 
187 
170 
  29 
  73 
  13(42) 
  11 
173 
  13 
  16 

n.a. 
34 
60b 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
10 
    3 

RWEb 

a Az EDF főként a villamos ágazatban dolgozik 
b Az RWE számai a villamos és a gáz ágazat együttes adatai 
c Az Endesa nem szerepelteti külön villamos tevékenységének bevételét és az alkalmazottak létszámát, de a 
többi tevékenysége csekély. 
d 2000-ben az ENEL egyetlen jelentős tevékenysége a villamos ágazatban volt. 
e Zárójelben a Vattenfall németországi vásárlásaival együttes becsült adatai összesítve. 
f Az Iberdrola nem szerepeltet villamos ágazati adatokat, holott az a fő tevékenysége 
g A Suez számai a Tractabel Energy division-ra vonatkoznak, s a villamos és gáz ágazat adataira terjednek ki. 
n.a. – azaz nincs adat, abban az oszlopban, amelyhez a cég nem szolgáltatott adatot. 

 

 



A németországi változások 
Bár az országban több, mint 1000 különböző tevékenységű cég működik 

a villamos ágazatban, a vezetés kilenc nagy társaság kezében van. Ők uralják 
az áramfejlesztést, birtokolják és üzemeltetik saját franchise területükön belül 
a nagyfeszültségű hálózatot. Közülük az RWA és a PreussenElektra (a VEBA 
csoport tagja) voltak a legerősebbek, a Bayernwerk (a VIAG csoport tagja) 
erős jelenléte mellett. A monopolhelyzetben e társaságok jól megfértek egy-
mással, elfogadható hasznot termeltek. Franchise területükön kívül az or-
szágban más cégek felvásárlásával nem léphettek, külföldi terjeszkedésük is 
jelentéktelen volt. 

A német közművek harcoltak a Villamos Energia Törvény bevezetése el-
len, de a kormány nem állt melléjük, ezért bár gyengített formában – távveze-
ték-hálózatuk feletti ellenőrzést megtartva – de el kellett fogadniuk a Törvényt. 
Jelenleg a Szövetségi Kartell Iroda (Federal Cartel Office, FCO) ellenőrzése 
mellett dolgoznak. 

Az áramfejlesztésben és kiskereskedelemben kilátásba helyezett verseny 
bár kényelmes helyzetük megszűnésével fenyegette a nagyokat, viszont lehe-
tővé tette, hogy külföldre is terjeszkedjenek. Az FCO-nak nehéz lett volna az 
akkor létező sok céget ellenőrizni, ezért támogatta, hogy négy nagy társaság-
gá, két uralkodóvá (E.ON,RWE) és két kisebbé (EnBW és Vattenfall) olvadja-
nak össze 2001 őszére, két év leforgása alatt. A Badenwerk és az EVS még 
1997-ben összeolvadt, de immár a francia EDF ellenőrzi őket. A korábbi NDK 
BEWAG, HEW és VEAG társaságokat a svéd állami tulajdonú Vattenfall sze-
rezte meg, majd a négy cég a Vattenfall Europe néven eggyé vált. 

A „négy nagy” további célja a végfogyasztókat ellátó elosztó cégek 
(Stadtwerke) megszerzése, hogy ezzel az áramfejlesztést és kiskereskedel-
met is a kezükben tarthassák, mert így elkerülhetik a versenyt a nagykereske-
delem területén. Az RWE, helyzetének erősítésére, terjeszkedik a gáz- és a 
vízközműben is. Az utóbbiban 2000-ben átvette az EK-beli Thames Water-t, s 
ezzel a világ harmadik legnagyobb vizes társasága lett, és 2002-ben uralko-
dóvá lett a cseh piacon is. Első legnagyobb külföldi vásárlása a villamos ága-
zatban az Innogy (EK) volt 2002-ben. Az E.ON, a másik nagy, felvásárolta a 
legnagyobb német gáztársaságot, a Ruhrgas-t, és megvette az EK és Hollan-
dia legnagyobb villamos társaságait. 

A Villamos Energia Törvény célja 
A monopóliumon alapuló villamosenergia-ellátó rendszert elméleti előnyei 

és a II. világháború óta a megbízható és megfizethető ellátásban elért kiváló 
eredményei ellenére a 80-as években növekvő kritika érte (4. táblázat). Ezt pró-
bálta megoldani a Villamos Energia Törvény az ún. „brit modell” alapján, amely 
Nagy Britannia 1990-es villamosipari reformjához kötődik. Fő elemei: 

 



4. táblázat 
Villamos rendszer modellek 

 

 Eszményi Valóságos 
Monopol-
rendszer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versenymodell 

A nagyságból eredő gazdaságosság 
minimalizálja a költséget. 
 
Nem kell a berendezésekből túlzott 
tartalékot képezni. 
Szélesebb körű környezeti, társadalmi 
és makrogazdasági célok elérésének 
lehetősége. 
 
 
Ellenőrizhető működés 
 
 
 
A szétválás és a verseny a nagy- és a 
kiskereskedelemben az árakat leszorít-
ja.  
A kínálat és a kereslet egyensúlyban 
van, mert a túlzott beruházás a piaci 
fegyelem folytán elkerülhető. 
 
 
 
A beruházások kockázatát a befekte-
tők, nem a fogyasztók viselik. 
 
A részvényesek pénzügyi fegyelmet 
tanúsítanak. 
 
A helyi üzemanyag- és berendezés-
szállítók versenyre kényszerülnek. 
 
 
 
A társadalmi és a környezeti célokat a 
kormány határozza meg, nem a köz-
művek, és megvalósításukat az adózók 
fizetik meg, nem a fogyasztók. 

A költségellenőrzés hiányát a fo-
gyasztók szenvedik meg 
 
Túlzott tartalékképzés mindennemű 

A társadalmi és a gazdasági intéz-
kedések megfeneklenek, és meg-
szűnnek hasznos célokat szolgálni. 
Zavaró kormányzati beavatkozások. 
 
A náluk uralkodó műszaki szemlélet 
miatt a közművek döntései nehezen 
bírálhatók el. 
 
A vertikálisan integrált oligopóliumok 
a verseny látszatát keltik. A piac 
létrehozása a fogyasztóktól nagy 
szoftver- és üzemeltetési költségeket 
igényel. A beruházások ciklikus in-
gadozása felesleges beruházások-
hoz vezet, és az ellátás biztonságát 
kockáztatja. 
 
A többletköltségek továbbra is a fo-
gyasztókat terhelik. 
 
A részvényesek haszna előbbre 
való, mint a fogyasztók kiszolgálása. 
 
A helyi lehetőségeket nem használ-
ják ki, az üzemanyagot és a beren-
dezéseket maroknyi nemzetközi cég 
szállítja. 
 
A szegény fogyasztókat a szállítók 
hátrányosan kezelik, és a környezeti 
célok megvalósítása bonyodalmassá 

üzemzavar kockázata ellen 

válik. 

 
– nagykereskedelem létrehozása a villamosiparban, 
– a végfogyasztó szabad választási lehetősége villamosenergia-szolgál-

tató kiskereskedők közül és 
– a hálózat megnyitása harmadik felek részére (HFR) is, hogy a 

villamosenergia-szolgáltató nagy- és kiskereskedők azonos feltételek-
kel versenyezhessenek. 

 

 



A három fő elemben még három feltétel rejlik: 
• A hozzáférhetőség biztosítása érdekében a hálózatok a villamos ener-

gia nagy- és kiskereskedelmében részt nem vevő cégek tulajdonában 
legyenek; 

• a hálózati cégek monopolhelyzetének kivédésére a hálózathasználati 
díjakat független ágazati szabályozó határozza meg; 

• a villamos energia nagykereskedelmi árának képzésében a nagyke-
reskedelmi piac legyen a fő tényező, az energiatermelés és a kiske-
reskedelmi tevékenység vertikális összekapcsolódása a lehető legrit-
kábban forduljon elő. 

A Nagy Britanniában bevezetett rendszer viszont csak a hálózathoz való 
hozzáférést illetően egyezett meg a modellel: a Nemzeti Hálózati Társaság (a 
távvezeték-rendszer tulajdonosa) teljesen független, a helyi elosztócégektől 
pedig szigorúan megkövetelik a hálózati- és a kereskedelmi tevékenység kü-
lön kezelését. 

A nagykereskedelmi villamosenergia-piac mindig problémás volt, mert a 
céllal ellentétben az ún. félórás piacokból soha nem lett elsődleges ármegha-
tározó mechanizmus. Az első 8 évben éppen a kormány által előírt hosszú 
távú szerződések, mára pedig az energiatermelés és a kiskereskedelem verti-
kális összekapcsolódása hiúsítja meg ezt a célt, mivel a magánosítással mind 
a 14 kiskereskedelmi ellátó cég erőműtársaság kezébe került, amelyek így 
már nincsenek kitéve a nagykereskedelem bizonytalanságainak, tehát az 
erőművek a nagykereskedelmi piacot megkerülve közvetlenül a végfogyasztót 
látják el villamos energiával. A brit modellt követő más országokban, pl. Ar-
gentínában és Kolumbiában ez a vertikális integráció törvénytelen. 

Baj van a kiskereskedelmi verseny bevezetésével is. A nagyfogyasztók 
tárgyalási helyzetüket és erejüket jól érvényesítették a versenyben, a kicsik 
viszont az 1998-től kezdett versenyben gazdasági gyengeségük miatt nem 
találják fel magukat, és nem tudnak igazán jót választani a zavarba ejtően sok 
szolgáltatási csomag közül. Emiatt azután 1999 és 2002 januárja között az 
alapfogyasztáson túli fogyasztásuk egységára 5%-kal nőtt, a nagyfogyasztóké 
viszont 20%-kal csökkent. Nagyon sokba került a fogyasztóknak a nagykeres-
kedelmi és kiskereskedelmi piac létrehozása: a kisfogyasztóknak a kiskeres-
kedelmi versenyrendszer 730 M GBP-be, és állítólag 600 M GBP-be az új 
nagykereskedelmi piac (NETA), amelyen belül csak az ún. piacegyensúlyozó 
elem működtetése évente 80 M GBP-be kerül.  

A másoknak példaként felmutatott brit modellt az országban nem tudták 
bevezetni, ezért ahol élni akarnak vele, ott sokkal következetesebben kell vég-
rehajtani a modell elveit: lehetetlenné kell tenni az energiatermelés és az ellá-
tás vertikális integrációját, rá kell szorítani a fogyasztó cégeket, hogy energia-
igényüket zömében a félórás piacon vegyék, és a fogyasztókat arra kell kész-

 



tetni, hogy nézzenek körül a piacon. De ez már közel áll a kaliforniai modell-
hez, amely 2001-ben katasztrofális kudarcba fulladt. 

Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán fenntartható-e a nagykereskedelmi 
energiapiac? 

Összefoglalva a Norvégiára, Svédországra, Finnországra és Dániára ki-
terjedő NordPool és Nagy Britannia tanúsága szerint a nemmonopol villamos 
energia nagykereskedelmi piaca létrehozható, de a szükségesnél kevesebb új 
beruházás miatt Kaliforniában és Brazíliában csaknem összeomlott a villamos 
rendszer, ami viszont a piacrendszerek fenntarthatóságát kérdőjelezi meg. 
Nem használ a fogyasztónak a liberalizált piac által rövid távon létrehozott 
verseny, ha az erőművek a versenyből eredő kockázatot túlzottnak ítélik meg, 
ezért nem ruháznak be kellő mértékben új kapacitásokba. A NordPool is eddi-
gi túlélését a kis fogyasztói igénynövekménynek és a liberalizáció előtti kapa-
citástartalékoknak köszönheti. 

Eretnekségnek számít, ha valaki netán a fenntartható piacnál is jobbnak 
tartja a szabályozott monopóliumot, mert a verseny hívei szerint a verseny in-
gyenes, vagy olyan olcsó, hogy költségei a verseny hasznából bőven megté-
rülnek. Ezzel szemben a brit lakosságnak a kis- és nagykereskedelmi piac lét-
rehozása eddig 1,5 M GBP-be került, ehhez jön még, hogy a versennyel járó 
kockázat miatt a befektők beruházásaik gyorsabb megtérülését (amortizációs 
leírást) igénylik, jelenleg már évi 15% mértékűt, szemben a monopol időkben 
megszokott 6%-kal, ami a Nemzeti Hálózati Társaságnál még ma is létezik. Ez 
a különbség ebben az erősen tőkeigényes ágazatban többletköltséget róhat a 
fogyasztókra. Máig sem világos, hogy a versenytől elvárt árcsökkenésből 
megtérülnek-e bevezetésének és működtetésének költségei. Ha nem bizo-
nyosodik be, hogy a versenypiac a villamosiparban fenntartható és hasznos, 
akkor erőltetése az európai piacon fiaskóhoz vezethet. 

A fogyasztó sem várhat semmi jót, ha a nagy versenyzés látszata mel- 
lett semmi nem történik a termelőerők túlzott összpontosítása ellen, és ugyan-
az játszódik le a villamos iparban is, mint az olajiparban. Ha a nagykeres-
kedelmi piac nem szolgáltat biztonságosan és olcsón villamos energiát, akkor 
az új beruházások elmaradása miatt kockázatcsökkentő kormány-beavatko-
zásra lesz szükség, aminek terhét a fogyasztó fogja viselni. A társaságok stra-
tégiai művészetének fejlődésével a versenyhivatalnokok egyre nehezebben 
látnak be a kulisszák mögé, nem tudják megítélni, hogy van-e igazi verseny 
van nincs.  

Hogyan jutott a Hét fivér ebbe a helyzetbe? 
Az egyik kérdés, hogy éppen a versenyt szorgalmazó jogalkotók hogyan 

engedték meg ezt a nagy erőkoncentrálást? A másik, honnan vették a forrást 
a cégek ahhoz, hogy beszálljanak ebbe a nagy felvásárlásba? 

 



Politikai tényezők 
 

• A kormányok 
Valójában kétféle kormányról van szó, az adott országéról és az EU-éról, 

ami az Európai Bizottság (EB). Az előbbieket illetően a lényeg az, hogy a tár-
saságok “nemzeti bajnok”-ként uralták az ország piacát, mint például az EDF, 
az ENEL, Endesa, Vattenfall az Iberdrola, az RWE, E.ON és az EDP. Ezek 
hatékony nemzeti monopóliumok voltak, míg a Suez a villamos ágazatbeli ere-
jét a belga Electrabel feletti ellenőrzés megszerzésének köszönheti. Az EU-
országok politikusai ismerhették a brit privatizáció utáni tapasztalatokat. A brit 
privatizáció folyamán végig feszültség volt azok között, akik a világpiacon 
helytállásra képes brit vállalatokat akartak létrehozni és azok között, akik a brit 
közművek részére versenypiacokat akartak létrehozni. A két célt lehetetlen 
volt egyensúlyba hozni, s úgy néz ki, a versenypiacpártiak győztek. Nem lett 
egyetlen brit cégből sem nagy világcég, a British Gas-ból és a British Tele-
com-ból sem. A villamosiparban a National Grid Company és Scottish Power, 
tehát azok jártak a legjobban, amelyek monopol, vagy pseudo-monopol hely-
zetük folytán el voltak szigetelve a versenytől, de a feldarabolt nagyok, mint a 
National Power, a Powergen és British Gas sem tudtak a fogyasztónak egyér-
telműen hasznos versenypiacot létrehozni sem a villamosenergia-, sem a 
gázszolgáltatásban. A többi európai ország a hazai versenypiac kialakítása 
vagy a hazai nagyvállalatok védelme közül az utóbbit választotta. Csupán Hol-
landia követte szembetűnően a verseny előtérbe helyezésének brit példáját, 
aminek az lett a következménye, hogy hamarosan egész villamosipara külföldi 
kézre került. 

 
• Az Európai Bizottság 

Az EB beállítottsága nehezen magyarázható. A hivatalnokok a Villamos 
Törvény elfogadásakor 1996-ban még mindig a brit modell eredeti változatát 
próbálták megvalósítani: élénk energia adás-vétel a versenyen alapuló nagy-
kereskedelmi piacokon, ahol a fogyasztók mindig a lehető legolcsóbban vesz-
nek, ezzel az árat mind lejjebb szorítják, s a sok versenyző cég helyettesíti a 
helyi vagy a nemzeti monopóliumokat. Mára mindez szertefoszlott. Az ipar 
maroknyi résztvevőre korlátozódik, a nagykereskedelmi piacokat az integrált 
energiatermelés és kiskereskedelem megkerüli. Ezeket az energiaelosztó há-
lózatot is birtokló cégeket semmi sem készteti versenyre. Az igazán nagyok, 
mint az EDF, az RWE és az E.ON akkor sem veszítenék el piaci erejüket, ha a 
hálózatot elvennék tőlük. Ha egyéb fontos, például környezetvédelmi követel-
ményeknek kell majd megfelelni, akkor piaci versenymechanizmusok ismét 
csorbát szenvedhetnek. Az EB mégis úgy tesz, mintha már csak egy utolsó 
lökés hiányozna a kiskereskedelmi versenypiacok megnyitásához. Néhány 
tényező segít megmagyarázni az álláspontjukat: 

 



• Vannak, akik annyira hisznek a piacban, hogy semminemű gyakorlati 
tapasztalat nem győzheti meg őket, hogy a piac nem megoldás. 

• Az EB élvezi a dicsőséget, amit „a monopóliumok felszámolása”, a „ke-
reskedelmi gátak megszüntetése”, „fogyasztói piac létrehozása” címen 
kap.  

• Az állami monopóliumok hatalmának megtörése iránti régi vágyuk. 
A legaggasztóbb az, hogy bár sok EB hivatalnok látja, hogy a 

villamosipar hamarosan néhány óriás kezébe kerül, mégis abban bízik, hogy 
találékonyságuk, szakértelmük és politikai erejük révén ezeket is képesek 
lesznek versenyszerű magatartásra késztetni. 

Pénzügyi tényezők 
A vásárlási alapok eredete nem minden cégnél ugyanaz, de annyi biz- 

tos, hogy a nagyok legyőzték ellenfeleiket. Az EDF volt az egyik első vásárló 
Latin-Amerikában és Svédországban a 90-es évek közepén, miután megala-
kult az EDF International, s szabadon használhatta fel az atomerőmű-leállítás 
fejében kapott pénzeket is. A Vattenfall sem támogatást, sem atomerőmű-
leállítási pénzt nem kapott, saját részvényeladásból pénzelte németországi 
vásárlásait. 

Az RWE és az E.ON szintén kapott fogyasztóktól beszedett atomerőmű-
leállítási pénzt. Az Endesa és az Iberdrola a Villamos Törvény értelmében ho-
zott határozat miatt 1984-ben több atomerőművet kénytelen volt leállítani. 
Mindketten sérelmezték ezt, mert így már megmaradt atomerőműveik nem 
termelnek elegendő hasznot, ezért az elmaradó haszonért kártalanítást kértek 
és kapnak. Ennek kamataiból fedezték például – főként latin-amerikai – nagy 
cégvásárlásaikat. 

Miért nincs amerikai és brit cég 
a Hét fivér között? 

Elviekben a korai piaci tapasztalataik alapján a brit cégek előnyben voltak 
az európai piacok megnyitásakor, az óriás amerikai társaságok ugyancsak, 
sokak szerint pusztán a tőkeerejük miatt. 

Amint már ismeretes, az összes brit villamos cég 1990-ben a versenyt 
szorgalmazó politikai szabályozás áldozata lett, s őket a felvásárlástól védő 
aranyrészvény érvényessége is lejárt 1995-ben. Az elosztó cégek túl kicsik 
voltak ahhoz, hogy külföldre mozdulhassanak, így az állami védelem megszű-
nése után már csak idő kérdése volt, milyen gyorsan következik be a felvásár-
lásuk. A két, külföldön is esélyes társaság, a National Power és a Powergen, 
korábban az áramtermelés 80%-át adta, de a magánosító politika miatt piaci 
részesedésüknek csak harmada maradt meg. A National Power azért, hogy 
fennmaradhasson, feloszlott egy hazai (Innogy) és egy nemzetközi (IPG) cég-

 



re. A Powergent az E.ON, az Innogy-t pedig kisvártatva az RWE vásárolta fel. 
Az elosztó cégeket főként amerikaiak vették meg. Volt egy idő, amikor hetet 
birtokoltak, de nem érték el a Coca Cola vagy a Nike világhatalmát, bár ettől 
sokan tartottak. Az amerikai vevők egyik része hagyományos, amerikai illető-
ségű villamos közmű (ezek vettek meg hét elosztó cég közül hatot) a másik 
csoportba pedig a 80-as években alapított cégek tartoztak. 

Az amerikai cégek jóval kisebbek, mint az ember gondolná, mert az 
1930-as évektől a villamos közművek működésének helyét a törvény szigorú-
an behatárolta, a legtöbb csak egy államban tevékenykedhetett, az a marok-
nyi holding pedig, amelyeknek több államban adtak teret, szigorú elszámolás-
sal tartozott az államnak. Ezt az 1935-ös Közmű Holding Törvény szabályoz-
ta, hogy ne ismétlődjön meg a villamosiparnak az a 30-as évekbeli összeom-
lással fenyegető helyzete, amikor is a piacot uraló maroknyi csúcsvállalat a 
hasznot az anyavállalatába szivattyúzta át. Ezt a szigort az 1992-es Energia-
politika Törvény enyhítette, s a cégek ezután kezdték vizsgálni a külföldi ter-
jeszkedés lehetőségét. Így kerültek az EK-beli privatizációban a sor elejére, 
vásároltak, és általában új, modern nevet vettek fel (pl. Mid South Utilities-ből 
Entergy stb.). Mindezen kozmetikai változtatások ellenére ezek a cégek nem 
sokat értettetek az Amerikán kívüli üzletvitelhez. Legtöbbször maguk is alig 
voltak nagyobbak, mint a megvett cégek, a még mindig éretlen brit jogalkotás 
hiányosságait viszont ügyesen kihasználták, s a cégeket hamarosan tekinté-
lyes haszonnal továbbadták. Ugyanígy tettek Brazíliában és az európai piacon 
is, ahol a három legnagyobb holland társaság egyikét, az UNA-t vették meg, 
de két év múltán az alacsony áramdíjak miatt kiábrándulva jelentős enged-
ménnyel el is adták. A berlini BEWAG-ban 1997-ben vett részvényeit a 
Southern Company eladta, miután a Vattenfall keresztülhúzta a számításait, s 
utódja a Mirant teljesen kivonult a német piacról, az NRG pedig bejelentette, 
hogy összes európai, latin-amerikai és távol-keleti befektetését felkínálja el-
adásra. Ugyanaz játszódott le a brit piacokon is. A Mirant például eladta ottani 
áramelosztó cégeit, és csak két körzeti elosztó hálózatra összpontosít. Az 
amerikai hagyományos közművek (a 90-es évek brit társaságaihoz hasonló-
an) elsődlegesnek tartják cégeik megóvását a hazai piaci versenytől és az 
ENRON villamos művek megszűnésének hatásától. A csőd szélére került kali-
forniai Pacific Gas&Electric és a Southern Californian Edison példája is bizo-
nyítja, hogy ez nem elhanyagolható cél. Érdekes a látható párhuzam az ame-
rikai hulladék-gazdálkodó cégekkel, amelyek a 90-es években gyorsan ter-
jeszkedtek Európába, de hamarosan vissza is vonultak onnan. 

Új cégek, mint az AES, a Calpine és a Dynegy nyersanyag-keres-
kedelembe kezdtek, a régiek közül a TXU és az AEP hálózati részvényeiket 
eladva ugyancsak kereskedésbe fogtak. Az ENRON összeomlása ezeken a 
cégeken is foltot hagyott, és kiderült, hogy a rövidtávon keresett jó pénzek 
nem pótolják a kis kockázatú, jól megalapozott hosszú távú üzletet, ami a ha-
gyományos közműtársaságok sajátja. 

 



Lehet-e sikere az európai társaságoknak 
Nyugat-Európán kívül 

A Hét fivér csak akkor utánozhatja a Hét nővért, ha Európán kívüli piaco-
kat is ellenőriz, ezért nyilvánvaló célja az egész Nyugat-Európáénál nagyobb 
észak-amerikai piac, Latin-Amerika és Kelet-Európa lehet. Észak-Amerikában 
vegyes, de inkább kis sikerrel a brit cégek voltak az úttörők a 90-es években. 
Úgy néz ki, hogy közülük huzamosabb időre a New England-ben többszörös 
befektetést véghezvitt Nemzeti Hálózati Társaság maradt piacon, amely több 
körzetben ma is a fő távvezeték-üzemeltető. 

A nagy próbatétel az lesz, ha a legnagyobb európai cégek kezdenek ter-
jeszkedni az Egyesült Államokba. Vajon a kormánypolitikai engedélyezi-e, 
hogy a stratégiai jelentőségűnek tartott villamosipar tetemes része külföldi ke-
zekbe jusson? Az amerikai közműcégek biztosan ellenezni fogják, a beruhá-
zásaikat Franciaországban és Németországban akadályozó szabályzókra hivat-
kozva. A köztulajdonban lévő európai cégek, mint az EDF és a Vattenfall, nehe-
zen kerülhetik el a vádat, hogy a saját kormányuk elvtelenül támogatja őket.  

Latin-Amerikában az Endesa, az Iberdrola, az EDP és az EDF voltak az 
elsők, de a brazil energiahiány és a 2001-es argentin pénzügyi csőd összha-
tása megmutatta e piacok működtetésének kockázatát is. Az argentin gazda-
sági visszaesés megfertőzhet más latin-amerikai gazdaságokat, mint a chileit 
is, aminek az Endesa különösen erősen ki van téve. 

A kelet-európai helyzet is bonyolult a csekély fogyasztásnövekmény és a 
nagy környezetvédelmi beruházások szükségessége miatt. A legnagyobb 
csendes-óceáni országok késlekedtek nagy közműcégeik magánosításában, 
és a külföldi tőke zömét a növekvő fogyasztás kielégítésére létesülő új függet-
len energiatermelőkhöz irányították. A kelet-ázsiai gazdaságok 1997-es ösz-
szeomlása figyelmeztetés volt az ottani vállalkozások kockázatára is. 

A nagy olajtársaságok sokak várakozása ellenére nem léptek be komoly 
mértékben sem a villamos-, sem a gáziparba. Kihasználták, hogy a liberalizá-
ció eredményeként a villamosenergia-termelésben a szén és nukleáris fűtő-
anyag helyett sok esetben gázt használnak, így széles piaca lett a korábban 
nehezebben eladható gáznak. Egyelőre csak néhány erőmű megvételére és 
végfogyasztónak való gázeladásra korlátozták magukat. A Shell és az Exxon 
a legnagyobb német gázipari cégben, a Ruhrgas-ban vett részvényeiket az 
E.ON-nak szándékozott eladni. Lehet, hogy  a nagy olajtársaságok úgy dön-
tenek, hogy a szakértelem és a kellő mértékű haszon hiánya ill. az ezzel járó 
kockázat miatt nem lépnek be a villamosenergia-piacra. 

Mi a következménye az ilyen nagy mérvű összpontosulásnak? 
Az európai összpontosulás a cégfelvásárlásokkal tovább folytatódhat. Az 

Iberdrola és az Endesa összeolvadása újra napirendre kerülhet, vagy az előb-

 



 

bit a Hét fivér valamely cége vásárolhatja fel. Más cégeknél is vannak jelei az 
összevonásnak: az EK-beli Seeboard elosztó társaságot 2002 júniusában vet-
te meg az EDF, az amerikai Reliant várhatóan eladja a nemrég megszerzett 
holland UNA-t. Ha a megmaradó kis cégek hibáznak és meggyengülnek, ami 
ilyen feszült helyzetben könnyen előfordulhat, az uralkodó cégek martalékává 
válhatnak. 

A Villamos Törvény egységes európai piacot álmodott meg, amivel a 
nemzeti bajnok társaságokat megbontani nem akaró kormányok is egyetérte-
nek, de megjegyezik, nem az a lényeg, hogy egy ország piacán hány cég te-
vékenykedik, hanem az európai piacon tevékenykedjen sok. Nem hiszik, hogy 
élénk, a fogyasztóknak kedvező versenyt teremtene például az, ha egyetlen 
országban a Hét fivér minden tagja ott lenne. 

Jelenleg úgy tűnik, hogy Európa három – északi, középső és déli – rész-
re oszlik. E részeket vertikálisan integrált oligopóliumok uralják. A középső-
ben, amely a villamosenergia-piac súlyponti része, Németországban és Fran-
ciaországban a három legerősebb, az EDF, az RWE és az E.ON a vezető. Ők 
barátságosan, különösebb verseny nélkül megosztoznak a nagy piacon, de az 
érintett kormányok sem ösztönzik őket vetélkedésre. 

Észak-Európában már létezik a nemzetközi piac, de ha összeolvad kettő 
az erősödő Vattenfall, Fortum és Statkraft közül, együtt már a körzetből is ki-
léphetnek. Délen a különálló olasz és a portugált magába foglaló spanyol piac 
lesz a meghatározó. Ezeket továbbra is az Endesa, az EDP, ENEL és az 
Iberdrola fogja uralni, és őket sem fogja ösztönözni erős versengésre semmi. 
A három körzetben a Fivérek, hogy minél kevésbé legyenek kitéve a villamos 
energia nagykereskedelmi piacának, felvásárolják a helyi kiskereskedelmi cé-
geket is. A monopólium feltörését célzó szabályozók nyomására Olaszor-
szágban és Spanyolországban legfeljebb tulajdoncserével válaszolnak: az 
Endesa például megvette az olaszországi Elettrogen-t az ENEL-től, az pedig 
tőle a spanyol Viesgo-t. A Nagy Három, az EDF, RWE és az E.ON, kezdenek 
délre terjeszkedni, mert megvan az erejük ahhoz, hogy egy vagy több vezető 
céget bekebelezzenek, ha az alkalom úgy hozza. 

Ezen a nagy színpadon Nyugat-Európa többi része csak mellékszereplő. 
A brit piac nagy, itt könnyebb a cégek vétele és eladása, mint a kontinen- 
sen, de elszigeteltsége miatt stratégiai értéke kisebb. A Benelux államok jó 
lehetőségnek bizonyulhatnak az északi és középső piacok közötti rést kiak-
názó Suez-nek, a Kelet- és Nyugat-Európa közötti rést pedig a Verbund tölt-
hetné ki. 

 
(Herczeg József) 
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