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1.1 
1.3 Oroszország ásványi energiahordozói 

és azok piaci lehetőségei 
Tárgyszavak: szén; olaj; földgáz; urán; energiahordozók; beruházások; 

vegyesvállalatok; távvezeték; tartalék; lelőhely; feltárás; 
termelés; szállítás; kereskedelem; Oroszország. 

Bevezetés 
Az USA-ban 2001. szeptember 11.-én bekövetkezett terrortámadást a vi-

lágpolitikában komoly átrendeződés követte. Míg korábban Oroszország 
csecsenföldi viselkedését az USA súlyosan elítélte, szeptember 11. után mind 
több megértést kezdett tanúsítani az iszlám terroristák elleni akciók iránt. Egé-
szen más hangvétel jellemzi a két hatalom közötti kapcsolatot. Ennek megfe-
lelően Nyugat-Európa országainak érdeklődése is megnövekedett Oroszor-
szág iránt, különös tekintettel az energiahordozókra. Bár ezen a területen a 
kapcsolatokat mindkét fél, az időszakos súlyos világpolitikai nézeteltérések 
ellenére, közös érdekekre való tekintettel, régebben is ápolta.  

Az indokok nyilvánvalók. Oroszország energetikai nagyhatalom, a világ 
legnagyobb területű (17 M km2) állama. Míg földterület szempontjából 12,8%-
ot mondhat magáénak, addig népessége a világ lakosságának csupán 2,5%-a 
és ezzel a világ ranglistáján csak az ötödik helyet foglalja el. Rendkívül gaz-
dag energiahordozókban. A szén és a szénhidrogének termelésében, vala-
mint exportjában a világelsők közé tartozik. Az 1. táblázat alapján lehet nagy 
vonalakban áttekinteni az egyes energiahordozó-készletek szempontjából el-
foglalt helyét és részarányát világviszonylatban. 

1. táblázat 
Oroszország rangsorolása és részaránya világviszonylatban 

(rangsorolás/részarány %-ban) 
 

 Szén Kőolaj Földgáz Urán 
Készletek 
Tartalékok 
Kitermelés 
Fogyasztás 
Export 

1/31,7 
2/17,7 
5/  6,9 
4/  6,9 
7/  8,5 

1/16,0 
7/  6,4 
3/  9,7 
4/  3,6 
3/  7,2 

1/29,6 
1/38,3 
1/23,3 
2/16,0 
1/30,7 

8/5,0  
7/4,0  
3/8,5  
4/6,2* 
n.a. 

*Becslés 
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A 2001. évre érvényes mennyiségeket a 2. táblázatban találhatjuk. 
 

2. táblázat 
Ásványi energiahordozók 2001. éves főbb mutatószámai 

 
 Kőszén 

M t 
Barnaszén 

M t 
Kőolaj 

M t 
Földgáz Urán 

t 
Készletek 
Tartalékok 
Kitermelés 
Fogyasztás 
Export 

1 820 000 
157 000 

186,0 
154,0 

51,0 

193 000 
8 876 

83,0 
83,0 

13 500 
9 700 

342,0 
126,0 
142,5 

62,4* 

47 600 
83 000 

590,0 
401,7 
199,5 

1 400 000 
138 000 

2 910,0
4 000,0

Mrd m3 

n.a. 

*Kőolajtermékek 
n.a. = biztos adatok nem állnak rendelkezésre 
 

Valamennyi energiahordozót összegezve, Oroszország az USA után a 
második. Ez a két ország, széntartalékainak köszönhetően, a világ élvonalába 
tartozik (1. ábra). 
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Az energiahordozók kimagasló szerepet játszanak nemcsak az ország 
energiaellátásában, hanem ugyanakkor fontos devizaforrást képviselnek. A 
tüzelőanyag-ipar termeli ki az orosz belföldi bruttótermelés mintegy 13%-át és 
a devizabevétel mintegy 40%-át. Oroszország és Európa legnagyobb gázkon-
szernje, a Gazprom által befizetett adók fedezik az államháztartásnak mintegy 
25%-át. Az európai országok számára igen nagy az orosz nyersanyagszállít-
mányok jelentősége. Így például Németország kőolaj- és földgázigényének 
mintegy 30%-át jelenleg Oroszországból szerzi be. 

Szén 
Oroszország a világ nagy szénbirtokosainak egyike. A 2013 Mrd t 

összmennyiségből 1820 Mrd t kőszén és 193 Mrd t barnaszén. Arról nincse-
nek adatok, hogy ebből mennyi a gazdaságosan kitermelhető mennyiség. 

1995. óta gazdasági kritériumok figyelembe vételével átértékelik a szén-
készleteket. A 2001 végére vonatkozó felmérési adatok szerint a bizonyított, 
gazdaságosan kinyerhető széntartalékok mennyisége 166 Mrd t. Ebből 
157 Mrd t kőszén, 9 Mrd t barnaszén. Ez kőszén esetében, világviszonylatban 
második, barnaszén esetében ötödik helyet jelent. Egyedül a Kuznyeck me-
dence (Kuzbasz) több, mint 26,8 Mrd t kőszénnel rendelkezik. 

Oroszországban tíz nagy és mintegy 25 kisebb szénmedence ismert. Föld-
rajzi eloszlásuk nagyon egyenlőtlen. Szibéria rendelkezik a szénkészletek 80%-
ával, ugyanakkor Oroszország sűrűn lakott európai részén csak 10% található. 

Az 1988. évi 425 M t széntermelés tíz év múlva, 1998-ban ennek a szint-
nek az 55%-ára (232 M t) esett vissza. Ezt követően 2001-ben ideiglenes ma-
ximumot (269 M t) ért el a szénkitermelés, azonban 2002-ben ismét vissza-
esett, most már 252 M t-ra (2. ábra).  
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Ez többek között a racionalizálás, esetenként szénről gázra való átállás 
és az új berendezések üzembe helyezésének következménye. Sok bánya-
üzemben a műszaki hiányosságok nehezítik a folyamatos termelést. Ehhez 
még hozzájárul, hogy az orosz erőművek üzemeltetői nem mindig tartják be a 
szerződéseket, késedelmesen törlesztik tartozásaikat és mindinkább a föld-
gáztüzelésre térnek át. Mindez arra vezet, hogy az orosz szénbányászat sok-
szor piaci problémákkal, vevőhiánnyal küzd. 2001 végén 9,7 M t szén maradt 
a bányák széntelepein. 

2002-ben Oroszországban 237 M t szenet használtak fel. Ez a primer 
energiafogyasztásnak mindössze 12,8%-a volt (Németországban 24,3%). 
2001-ben belföldön összesen 40,9 M t kokszolható szenet adtak el. Ebből a 
mennyiségből 34,5 M t (84%) a Kuznyecki medencéből származott. 

Az orosz szénbányaüzemeket 1992-ben részvénytársasággá alakították 
át, amelyik 1997-ig a Roszugol állami holding felügyelete alá tartozott. Időköz-
ben a Roszugolt megszüntették. Az orosz állam tulajdonát az Orosz Szövet-
ségi Tulajdoni Alap kezeli. Egyes szénbányaüzemek a regionális kormányzati 
szervekhez tartoznak. Az utóbbi néhány évben sok vállalatot privatizáltak. En-
nek célja egyrészt a köztulajdon pénzügyi terheinek mentesítése a pénzügyi 
terhek alól, másrészt versenyképes, jövedelmező vállalatok létesítése. Ehhez 
a Világbank már 1993-ban 500 M USD-s hitelt folyósított, amihez 1997-ben 
további 800  M USD járult hozzá. 

A szén 1993-ban 6,3 USD/t mértékű szubvenciója 2000-ben 1,1 USD/t-ra 
csökkent. 2000-ben és 2001-ben az orosz állam évi 8 Mrd RUB összeggel 
(237 M EUR) szubvencionálta a szénipart. Az összeg 80%-át a veszteséges 
bányaüzemek bezárására, 20%-át szociális programokra fordították. 2001 áp-
rilisában elhangzott, hogy becslés szerint a ráfizetéses bányaüzemek bezárá-
sa összesen 22 Mrd RUB-t (652,3 M EUR) igényel. 

A MinEnergo Energetikai Minisztérium egykor hatalmas állami befolyása 
2002-ben arra korlátozódott, hogy kidolgozza a normákat és a törvényi ren-
delkezéseket (amelyek az orosz vállalkozói tevékenység számára a „maradék 
kockázatot” jelentik). Feladata az állami tulajdon privatizálásának irányítása, 
továbbá, hogy a bányaüzemek bezárásának szociális következményeit eny-
hítse. 

2002 közepén az orosz széniparban 60 társaság tevékenykedett. Ezek 
közül 24-ben a részvénytöbbség még az állami intézményeké. Öt társaság 
teljesen állami tulajdonban van. A kitermelés 58%-a ettől a 29 vállalattól 
származik. A szénipari vállalatok pénzügyi helyzete feszült. Kötelmeik 2001 
végén elérték a mintegy 84 Mrd RUB-t (2,5 Mrd EUR). A szénipar túlnyomó 
része először 2002-ben vált nyereségessé. A pénzügyi helyzet kezdődő 
rendeződését a tulajdonváltásra vezetik vissza. 

2000-ben 6,8 M t új széntermelési kapacitást lehetett üzembe helyezni, 
ugyanakkor azonban 6,7 M t termelési kapacitást meg is szüntettek. 2000-ben 
Oroszország széntermelési kapacitása 266 M t volt, amit 2001-ben 279 M t-ra 
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sikerült növelni, mivel a 21,5 M t új termelési kapacitással szemben csak 
8,5 M t kapacitás leépítésére került sor. A jövőben országosan 260–270 M t 
éves szénigénnyel számolnak. De miután az orosz termelőberendezések el-
használtsága már elérte a veszedelmes 65%-ot, még az sincs kizárva, hogy 
Oroszország a jövőben szén szempontjából nem lesz önellátó. 

Az orosz kormány számos intézkedéssel törekszik arra, hogy tartósan 
biztosítsa az ország szénellátását. Ide sorolható a szénipari vállalatok állami 
tartozásainak leírása, az állami irányítási struktúra karcsúsítása, az országon 
belüli szénszállítás tarifarendszerének módosítása. Azonban 2001-ben és 
2002-ben ezek közül egyikben sem értek el lényeges előrehaladást. 

2002-ben 0szország 20,5 M t kőszenet importált, mindenekelőtt Kazahsz-
tánból. Egyedül a kazah Ekibasztuz szénmedencéből 15 M t szenet 
(Ekibasztuz teljes exportjának 50%-a) szállítottak Oroszországba. 

2002-ben Oroszország 51 M t kiváló minőségű szenet exportált minde-
nekelőtt a kuznyecki medencéből (Kemerovo), a dél-jakut medencéből (Szaha 
Köztársaság), a Pecsora-medencéből (Komi köztársaság) és a Donyec-
medence keleti részéből (Rosztov). Az orosz szénexport legnagyobb átvevője 
Japán. Ezt követi Törökország, Ukrajna és Libanon. 

Az oroszországi szénelőfordulások egyenlőtlen eloszlása azt eredmé-
nyezi, hogy a szenet az ország több körzetébe távolról kell szállítani. Mindin-
kább kereskedőházak veszik át a szén orosz bel- és külkereskedelmét. 

Oroszországban túlnyomórészt vasúton szállítják a szenet. Az átlagos 
szállítási távolság a fogyasztóig 1300 km. A szénexport célállomásai a Keleti-
tenger, a Fekete-tenger, a Japán-tenger szénkikötői, továbbá a Baltikum, Uk-
rajna és Kazahsztán határai. 

Az Európába irányuló export céljaira a Ventspils kikötőt (Lettország), 
ahonnan 2001-ben mintegy 1,5 M t kőszenet exportáltak, évi 5 M t export-
kapacitásra akarják bővíteni. Az exportnak a Baltikum kikötőitől való függetle-
nítése érdekében Oroszország a Finn-öbölnél, Ust Luga területén, Szent-
Pétervártól mintegy 110 km-rel nyugatra, saját szénkikötőt épít. Az első, 
1 M t/év kapacitású terminál 2001 decemberében elkészült. Az exportkapaci-
tást 2004-ig 4 M t-ra kívánják bővíteni. 

Kőolaj és földgáz 
Oroszország nagyszámú, különböző korú és tektonikai eredetű üledék-

medencével rendelkezik. Csaknem valamennyi, a prekambriumitól a harmad-
koriig terjedő stratigráfiai képződményekben lehet számítani szénhidrogén-
előrfordulásra. A világszerte ismert, mintegy 100 szuperóriás (680 M t fölötti 
kőolajegyenérték) közül körülbelül 20 Oroszországban található. Ez is érzékel-
teti Oroszország különleges helyzetét. 

Az ország 9700 M t kőolaj- és kondenzátumkészletével, valamint 
47 600 Mrd m3 földgázállományával (2001. évi állapot) a világ készletének 6,4 
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ill. 29,6%-ával rendelkezik. Földgáz szempontjából Oroszország megelőzi 
Iránt (26 000 Mrd m3), míg kőolaj esetében a közel-keleti OPEC országok és 
Venezuela mögött a 7. helyet foglalja el. 

Kiemelkedő jelentőségű Nyugat-Szibéria a készletek háromnegyedével. 
Eddig összesen több, mint 2150 kőolaj- és több, mint 760 fölgázlelőhely is-
mert, melyek közül mintegy 1160-at, ill. 320-at vontak be a termelésbe.  

Oroszország készletei igen nagyok. Kőolaj esetében 13,5 Mrd t, földgáz 
esetében 83 billió m3, ami világviszonylatban első helyet biztosít számára.  

Kőolajtermelés szempontjából Oroszország a mintegy 342 M t-val Szaú-
di-Arábia és az USA után a 3. helyet foglalja el. 1991-ig Oroszország (akkor 
még Szovjetunió) világelső volt a kitermelésben. Éveken keresztül, főként 
Nyugat-Szibériában visszaesett a termelés, azonban az utóbbi néhány évben 
ismét fellendülés következett be. 2002-ben Oroszország kitermelése mintegy 
380 M t volt. Ezzel csaknem felzárkózott Szaúdi-Arábiához (kb. 400 M t). 

Oroszország 2002-ben is a világ legnagyobb földgáztermelője volt, mint-
egy 595 Mrd m3-el. Ebben az esetben szintén Nyugat-Szibéria a fő termelő 
terület, amelyik az orosz kitermelésnek mintegy 90%-át szolgáltatja. A Szov-
jetunió szétesése után sokkal kisebb volt a termelés visszaesése, mint a kő-
olaj esetében. Mindenekelőtt a sarkvidéki körzetekben (Jamal félsziget) jelen-
tősek a feltáratlan készletek. Ezeknek a lelőhelyeknek a feltárása rendkívül 
költséges. Pénzhiány következtében az utóbbi években számos, az új lelőhe-
lyek feltárását célzó programot abba kellett hagyni, ami elsősorban a Gazprom 
vállalat kitermelését vetette vissza. Azonban 2002-ben a Nyugat-Szibériai 
Zapolarnoje földgázmezőn a termelés újrakezdése révén ismét növelni tudták 
a termelést. 

Oroszország európai részein jól kiépített kőolaj- és földgáz csővezeték-
hálózattal rendelkezik, amelyik egyaránt biztosítja az orosz ipari központok 
ellátását, valamint a kőolaj és földgáz Európába, továbbá az utódállamokba 
való szállítását. Problémát jelent a csővezetékek kormegoszlása. A Transzneft 
monopólium által üzemeltetett kőolajtávvezeték-hálózat teljes hossza mintegy 
47 000 km. Ennek egynegyede több, mint 30 éve, egyharmada több, mint 20 
éve, további 12%-a több mint tíz éve van üzemben.  

A földgáztávvezeték-hálózatot lényegében a Gazprom üzemelteti. Teljes 
hossza mintegy 150 000 km. (Összehasonlításként: a nyugat- és közép-
európai távvezeték-hálózat teljes hossza csupán 50 000 km.) Ebből mintegy 
13% több, mint 30 éves, 20% több, mint 20 éves, valamint további 34% több, 
mint tíz éves. Elsősorban a kompresszorok igényelnek felújítást. A csőveze-
ték-hálózathoz több, mint 4000 kompresszor tartozik, amelyek közül csaknem 
30% technológiailag és fizikailag elhasználódott állapotban van, ami fokozott 
energiaráfordítást tesz szükségessé (a szállított gáznak csaknem 10%-ára a 
kompresszorok üzemeltetéséhez van szükség).  

A földgázexport kizárólag csővezetéken keresztül történik. A kőolajat a 
Druzsba csővezetéken (az export mintegy 55%-a), 28%-ot a fekete-tengeri 
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kikötőkön (Tuapsze és Novorosszijszk) és a Keleti-tenger kikötőin (mintegy 
17%) keresztül exportálják. A Szent-Pétervártól északra, Primorszkban meg-
épült új kikötő üzembe helyezésének eredményeként a jövőben valószínűleg 
növekedni fog a keleti-tengeri kikötők jelentősége, már csak azért is, mert 
Novorosszijszkon keresztül főként Kazahsztán és Azerbajdzsán olaját fogják 
elszállítani. 

Oroszországnak több, mint 37 finomítója van, amelyeknek éves feldolgo-
zási kapacitása mintegy 292 M t. 2001-ben 178 M t kőolajat dolgoztak fel. Leg-
több finomító elavult, és kőolaj-feldolgozási technológiájuk eléggé fejletlen. Az 
utóbbi években megkezdték néhány finomító korszerűsítését. Ezen a területen 
a jövőben még komoly igényeket kell kielégíteni. 

2001-ben a termelt kőolajnak csaknem 40%-át belföldön használták fel. 
Földgáz esetében ez az arány 65% (377 Mrd m3) volt. Oroszországban a pri-
mer energiahordozó fogyasztás 52%-át teszi ki a földgáz, ami lényegesen fe-
lülmúlja az átlagot (Németországban az arány mintegy 22%). 

Az ország kőolajexportja 2001-ben elérte a 162 M t-át. Ebből 129 M t 
nem a szovjet utódállamokba irányult. Az export 90-es évek kezdetén bekö-
vetkezett erős visszaesését komoly fellendülés követte. 

A földgázexport 170 Mrd m3-t tett ki, amiből 122 Mrd m3-t nem az utódál-
lamokba szállítottak. Ez a fogyasztás csökkenése miatt némi visszaesésnek felel 
meg, azonban mindent egybevetve az export emelkedő irányzatot mutat. 

Oroszországban néhány integrált kőolajipari vállalat (Lukoil, Jukosz, 
Szurgutneftegaz, Tumenoil, Szibneft, Tatneft és Sidanco), valamint a Gazprom 
gázmonopólium tevékenykedik. A kőolajtársaságok túlnyomórészt privatizáltak. 
Részesedésük a kőolajkészletekben, -termelésben, -feldolgozásban és 
-exportban meghaladja az 50%-ot.  

Túlnyomórészt az állam birtokában van a Roszneft kőolajtársaság, va-
lamint a Gazprom gázmonopólium. Az eddig ugyancsak állami tulajdonban 
lévő Szlavneft kőolajipari társaságot a közelmúltban részben privatizálták. A 
számos vegyesvállalat 2001-ben az orosz kőolajtermelésnek mintegy 5%-át 
(18,6 M t) adta. 

Folytatódó konszolidáció 

Jelenleg az orosz kőolajtermelés évente több, mint 8%-kal emelkedik és 
már meghaladja a napi 8 M hordót. A növekvő termelés kevesebb vállalattól 
származik. 

A vállalati egyesülések és felvásárlások megváltoztatják az orosz kőolaj-
termelés hierarchiáját. Természetesen az egyes vállalatok termelésének nö-
vekedése között a kőolajmezők készletgazdagságától függően nagyok a 
különbségek. 

A 90-es évek elején létrehozott Lukoil volt a legnagyobb kőolajtermelő, 
azonban valószínű, hogy mostanra a Jukosz átveszi a vezető szerepet. 2002-
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ben a Lukoil termelésének növekedése 2% alatt volt, ugyanakkor a Jukosz 
több, mint 19%-kal emelte termelését. A Lukoil csak 2005 után lesz képes be-
hozni lemaradását, amikor majd a Kaspi-tenger északi körzetében és a Timan 
Pecsora medencében (Oroszország északnyugati része) is megkezdődik a 
kitermelés. 

Oroszország leggyorsabban növekvő kőolajtermelő vállalata, a Szibneft, 
2002-ben már lekörözte a gyengélkedő Tatneft céget, és ezt a besorolását 
valószínűleg tartani is fogja. A Szibneft viszonylag új lelőhelyek hasznosításá-
ra törekszik. Nyugat-szibériai kőolajmezőin eredményesen használja a korsze-
rű kitermelési módszereket. 

A Tatneft az orosz kőolajlelőhelyek egyik legrégibb körzetében dolgozik. 
A félig autonóm Tatár Köztársaság nemzeti kőolajvállalatának számít, és mint 
ilyen, minden valószínűség szerint ellen fog állni minden átvételi kísérletnek. 
Hasonló a helyzet a szomszédos Baskír köztársaság Basneft vállalatával, 
amelyik orosz mérce szerint gyengén, naponta mindössze 240 000 hordóval 
termel. 

Bár időnként felröppennek a hírek a Roszneft privatizációjáról, a válalat 
valószínűleg egy ideig még állami ellenőrzés alatt marad. A Roszneft a 
Gazprommal közösen néhány új körzetben kezdeményezett szénhidrogén-
kitermelést és agresszíven keres újabb készleteket. 

A Roszneft részesedést szerzett a Vankor projektben (Krasznojarszk). 
Újabban állítólag 0,6 Mrd USD-s beruházással meg kívánja szerezni a napi 
40 000 hordó mennyiséget termelő, független Szevernaja Neft céget, amelyik 
az Oroszország északnyugati részén elterülő Komi Köztársaságban több kon-
cesszióhoz jutott. 

A legnagyobb orosz kőolajipari vállalatok érdekei helyenként egymással 
ellentétesek. Vitás kérdéseik eldöntéséhez olykor központi beavatkozást sür-
getnek. Máskor meg egymást vádolják, hogy vetélytársuk kétes úton jutott 
hozzá bizonyos kitermelési koncessziókhoz. 

3. táblázat 
Orosz kőolajipari vállalatok termelése 

 
M hordó   % 
Vállalat neve 2002 2001 Változás, % 
Lukoil 
Jukosz 
Szurgutneftegaz 
TNK 
Szibneft 
Tatneft 
Sidanco 
Roszneft 
Szlavneft 
Basneft 

570,9 
507,4 
359,2 
276,7 
192,3 
179,7 
118,3 
118,3 
109,5 
  87,6 

571,6 
423,9 
321,2 
249,7 
150,3 
197,7 
117,6 
109,1 
108,9 
  86,1 

–0,13 
19,68 
11,82 
10,82 
27,93 
  0,00 
  3,18 
  8,43 
  0,54 
  1,69 
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Az új kőolajmezők részben kedvezőtlen éghajlati körülmények közötti fel-
tárásához óriási beruházások szükségesek. Ez külföldi vállalatok közreműkö-
dése nélkül nem oldható meg. 

A BP bátor kezdeményezése 

Eddig a BP volt a legmerészebb külföldi kezdeményező az orosz kőolaj-
ipari játszmában. Ez év februárjában bejelentette, hogy az Alpha Group és az 
Access-Renova (AAR) részvételével, 6,75 Mrd USD-s hozzájárulásával, 
TNK-BP néven új orosz kőolajipari óriásvállalatot hoz létre. 

A brit kőolajipari nagyhatalom ennek érdekében apportálja oroszországi 
tulajdonait, részesedéseit a Sidanco és a Roszija Petroleum vállalatokban, a 
Szachalin-5 koncesszióját és fejlődő moszkvai benzintöltő állomásainak háló-
zatát. Az AAR a Tyumen Oil (TNK) és Sidanco vállalatokban birtokolt többségi 
tulajdonával, a Roszija Petroleumnál lévő részesedésével, a nyugat-szibériai 
Roszpan gázmező birtokában lévő résztulajdonával, a Szachalin-4 és 
Szachalin-5 érdekeltségeivel járul hozzá az új óriásvállalathoz. Becslés szerint 
napi termelése 1,2 M hordó lesz. Kőolaj- és földgázkészleteik nagysága leg-
alább 5,2 Mrd hordó kőolaj-egyenértékre becsülhető.  

A TNK-BP tulajdonjoga 50:50 arányban oszlik meg a BP és az AAR kö-
zött. Egy 10 fős testület fogja irányítani a vállalatot. A testület tagjai egyenlő 
arányban fogják képviselni a két tulajdonost. A BP jogosult az ügyvezető ve-
zérigazgató kinevezésére. Erre a posztra alelnökét (Robert Dudley) javasolta. 
Az AAR nevezheti meg az elnököt. Javaslata az Alpha csoport elnöke, Michail 
Fridman. 

A BP és az AAR az egyesülés lebonyolítására létrehozott csoportok 
munkájától 2003 közepére várja a konkrét eredményeket. Amint a szer- 
vezés befejeződött, a BP, 50%-os részesedése fejében, 3 Mrd USD-t utal 
át készpénzben. Ezt követően 1,25 Mrd USD értékű BP részvényt kell még 
átadnia. 

Ez az ügylet a BP-t, olajkészletek szempontjából, a világ legnagyobb vál-
lalatává teszi, amelyik joggal szállhat versenybe az ExxonMobil-al a világ leg-
nagyobb olajtermelője címért. A nyugati vállalatok az orosz kőolajszektorban 
megvalósított stratégiai beruházásaik révén viszonylag olcsón pótolhatják 
nyersolaj-készleteiket. 

Felvetődik a kérdés, hogy más nemzetközi kőolajipari vállalatok követik-e 
a BP példáját és szereznek-e nagyobb részesedést Oroszországban? A 
szakértők szerint ez nem valószínű. Mindenesetre a lehetőségek korlátozot-
tak. Egyelőre csupán két orosz kőolajipari vállalat, a Szibneft és a Jukosz nyi-
tott az olyan elgondolások iránt, hogy jelentős részesedést adjanak el külföldi 
stratégiai beruházók számára. A többiek, pl. a Szurgutneftegaz, a Lukoil, a 
Roszneft és a Tatneft vagy szilárdan függetlenek maradnak, vagy helyi ill. 

 9 



központi állami irányítás alatt vannak. Az is igaz, hogy a Szlavneft kőolajipari 
céget a közelmúltban részben privatizálták. 

Német cégek oroszországi elkötelezettsége eddig eléggé szerény. A 
Ruhrgas eddig valamivel több, mint 5%-kal részesedett a Gazpromban és így 
egy hellyel rendelkezik a felügyelő tanácsban. A termelésben és a kitermelés 
kiépítésében eddig csak a Wintershall volt aktív. 

Bár a BP ügylete, ami napjaink Oroszországának legnagyobb idegen be-
ruházása, az ország újonnan megteremtett politikai és gazdasági stabilitása 
iránti bizalom jele, legtöbb nyugati olajvállalat eléggé óvatosan figyeli a helyzet 
alakulását. 

Egyezmények a közös termelésre 

Az elemzők szerint valószínűleg a közös kőolajtermelésre vonatkozó 
egyezményeket tartják továbbra is az orosz olajipari külföldi beruházások leg-
vonzóbb formájának. A külföldi vállalatok szerint ez a megoldás leegyszerű-
sítheti az adózást, és védelmet nyújthat az orosz beruházási szabályok 
változásaival szemben. Az óvatosság valóban indokolt. Ugyanis a hat évvel 
ezelőtt meghozott törvény az óta számos változtatáson ment át. A törvényt 
tovább tökéletesítik, és eddig hivatalosan csupán három közös termelési 
egyezményt hagytak jóvá, de csak azután, hogy a kormány különleges 
garanciákat nyújtott az ügyletekre. 

A három közös kitermelési egyezmény közül az elsőben, a Szachalin-1 
konzorciumban, az ExxonMobil vesz részt. A második egyezmény a Shell által 
irányított Sakhalin Energy, a harmadik pedig a francia TotalFinaElf és a nor-
vég Norsk Hydro részesedése a Karjaga olajmezők (Timan Pecsora meden-
ce) kitermelésében. 

Az ExxonMobil hosszú ideig halogatta, hogy az orosz Távol-Keleten tény-
legesen megindítsa a Szachalin-1 projektet, a Szachalin sziget északkeleti 
csúcsán túl, a tengeri kitermelést. Azonban röviddel 2001 szept. 11. után, mi-
kor Oroszországra, mint a Közép-Kelet olajkészleteinek alternatívájára össz-
pontosult a világ figyelme, a csoport bejelentette, hogy 4,3 Mrd USD befekte-
téssel megindítja a Csaivo olajmező fejlesztésének első fázisát. A termelés 
megkezdését 2005 végére várják. A teljes maximális termelés napi 
250 000 hordó lesz. 

A TotalFinaElf és a Norsk Hydro tovább fejlesztik Karjaga projektjüket, és 
további oroszországi kezdeményezéseket fontolgatnak. Közvetlenül a 
BP/AAR ügylet bejelentése után a TotalFinaElf közölte, hogy 3 Mrd USD-s 
beruházásra készül a Vankor közös kitermelési vállalkozásban, Kelet-
Szibériában, a krasznojarszki körzetben. Először azonban az orosz részvé-
nyeseknek még tisztázniuk kell a Jeniszejneft vállalattal azokat a problémákat, 
amelyek a koncesszióval kapcsolatos, némileg zavaros helyzetre vonatkoz-
nak. 
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Lehetséges partneri kapcsolatok 

A TotalFinaElf Kelet-Szibériában másutt is érdeklődik tenderek, például a 
Talakan kőolajmezők kitermelése iránt. Az orosz partner a Jukosz lenne. Ko-
rábban a Jukosz és a BP között is folytak tárgyalások egy esetleges kelet-
szibériai közös kitermelésről. 

A Norsk Hydro ez év februárjában jelentette be, hogy szerepel a tervei-
ben a Lukoil vállalattal közös tevékenység, azonban orosz cégekben nem vá-
sárol részesedést. 

A Shell által irányított Sakhalin Energy egy valószínűleg 10 Mrd USD-s 
beruházás folytatásaként még ebben az évben teljesen üzembe helyezi a 
Szachalin-2 blokkot. Azonban a Shell 1997-ben megkötött stratégiai szövet-
sége a Gazprommal eddig nem hozott komolyabb eredményt. Ezért nem va-
lószínű, hogy részesedést vásárolna orosz vállalatokban.  

Az orosz kőolajipari feldolgozás területén korlátozottak a beruházási le-
hetőségek. Valamennyi finomító az olajvállalatok része, és legtöbb orosz ter-
melő további saját feldolgozási kapacitást keres a maga számára. A benzintöl-
tő állomások hálózata ígéretes haszonnal kecsegtet, azonban a BP moszkvai 
példája is bizonyítja, a legjobb piacokért folyó verseny igen kiélezett. 

Csővezeték-beruházások 

Különösen a túlterhelt orosz exportrendszer csővezetékei szorulnak igen 
nagy összegű beruházásokra. A nagy fogyasztó országok, amelyek csökken-
teni kívánják függőségüket a közép-keleti olajkészletektől, hajlandóak lenné-
nek szállítási beruházásokra, ha a feltételek megfelelők lennének. Japán olcsó 
kölcsönt ajánlott fel az 5 Mrd USD-s költséggel a kelet-szibériai Angarszktól a 
csendes-óceáni Nahodka kikötőig kiépítendő csővezeték létesítéséhez, ahol 
jelentős mennyiségű olaj átvételét is vállalná. Azonban az orosz csővezetéke-
ket még mindig birtokosuk, az állami Transneft monopólium üzemelteti, és fél-
tékenyen őrzi pozícióit. 

Orosz vállalatok, köztük a Lukoil, Jukosz, TNK, Szibneft és Szurgutnefte-
gaz közölték, hogy hozzájárulnának egy új, 4 Mrd USD-s csővezeték építésé-
nek finanszírozásához. A vezetéket Nyugat-Szibériából a Barents-tenger Mur-
manszk kikötőjéig vezetnék. A projektben külföldi vállalatok is hajlandók részt 
venni. Murmanszk lenne az első olyan orosz kőolajrakodó kikötő, amelyik elég 
mély a szupertartályhajók fogadásához. Ezzel lényegesen kiterjeszthetné az 
ország kőolaj-kereskedelmének földrajzi határait. 

A csővezeték-építési beruházásokat azonban a magánszektor mindaddig 
nem tartja tanácsosnak, amíg létre nem hoznak olyan pénzügyi megoldást, 
amelyik megfelelő mértékben kompenzálhatja a kiváló minőségű nyersolajat 
szállító cégeket azért az esetleges veszteségért, amit a csővezetékbe kerülő 
gyenge minőségű olajjal való keveredés okozna. 
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Egyes utódállamok kőolajtermelési és ellátási helyzete 

•  Azerbajdzsán 
Néhány hónap késleltetés után a BP által irányított Shah Deniz csoport jó-

váhagyta a 3,2 Mrd USD-s kitermelési projekt első fejlesztési fázisát. Azerbaj-
dzsán a Kaspi-tenger déli része alatt hatalmas földgáz- és kondenzátum-
készletekkel rendelkezik. A termelt földgázt Törökországba kívánják exportálni. 

A Kaspi-tenger vidékén külföldi vállalatok a 90-es években kezdték meg 
a kutatásokat. Ezek eredményeként eddig egyedül a Shah Deniz készleteit 
sikerült feltárni. Becslés szerint a földgázkészlet 0,625 trillió m3, a folyékony 
energiahordozó mennyisége 101 M t. Feltételezhető, hogy a mélyebb réte-
gekben további készleteket sikerül majd feltárni. A földgázmező csúcsterme-
lése évi 16 Mrd m3 lesz. 

Első ütemben évi 8,4 Mrd m3 földgáz és 2 M t folyékony energiahordozó 
kitermelésére számítanak. A projekt során a 105 m mélységű tengeri terület-
szakaszon 15 fúróállványt létesítenek és 100 km hosszú, kettős csővezetéket 
építenek ki a Bakutól délre lévő Szangacsal terminál melletti feldolgozó üzem-
hez.  

A kitermelési beruházás mintegy 2,3 Mrd USD lesz. További 0,9 milliárdot 
fordítanak egy 690 km-es gáztávvezeték építésére Azerbajdzsánon és Grúzi-
án keresztül a török határig, a Baku-Tbiliszi Cejhan nyersolaj-csővezetékkel 
azonos nyomvonalon. A tervek szerint a Törökországba irányuló első gázex-
portra 2006-ban kerül sor. 

A dél-kaukázusi csővezeték részvényesei ugyanazok lesznek, mint a Shah 
Deniz konzorcium esetében (BP, Szocar, Statoil, LukAgip, TotalFinaElf, a török 
TPAO és az iráni NIOC). Míg a Shah Deniz csoportot a BP irányítja, addig a 
csővezeték-konzorcium üzemeltetésében osztozik a Statoil-lal. 

Gázkereskedelmi egyezményt kötöttek a török Botas vállalattal 
(6,3 Mrd m3/év), Azerbajdzsánnnal (1,5 Mrd m3/év) és a grúziai GIOC céggel 
(0,8 Mrd m3/év). A Statoil által irányított Azerbajdzsán Gázellátó Vállalat intézi 
a gázeladási üzletet. 

Problémát jelent, hogy a török szükségletre vonatkozó előrejelzéseket le-
felé kellett módosítani, és Törökország most megkísérli a 90-es években kö-
zött szerződések újratárgyalását. Ugyanakkor Oroszország, amelyik két cső-
vezetéket létesített Törökországba, az esetleges további török gázigények ki-
elégítésében erős versenytársnak fog bizonyulni. A Gazprom a közelmúltban 
nyitotta meg a 16 Mrd m3/év kapacitású csővezetékét a Fekete-tengeren ke-
resztül Törökországba és valószínűleg még további gázszállítási kapacitást is 
fel tud ajánlani. 

A Shah Deniz csoport tervei szerint bizonyos mennyiségű gázt Törökor-
szágon keresztül fognak Görögországba exportálni. Azonban a görögöknek 
már a Gazprom által a Bulgárián keresztül vezető csővezetéken szállított gáz 
átvétele is nehézséget okozott. 
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Viszont maga Oroszország is jelentős piaca lehet a Shah Deniz csoport-
nak. A Gazprom már tárgyalásokat folytat arról, hogy jelentős mennyiséget 
importálna a korábbi közép-ázsiai szovjet tagköztársaságoktól, ahonnan sok-
kal olcsóbban juthat energiahordozókhoz, mint az orosz sarki területekről. A 
kereskedelmi szerződések megkötésének további gondja, hogy jelenleg 
Oroszországban a belföldi gázár rendkívül alacsony. 

Ukrajna kapcsolatai Oroszországgal 

Az ukrán államelnök szerint legfontosabb az energetikai együttműködés az 
utódállamokkal. Ez érthető is, hiszen Ukrajnának kevés saját kitermelésű kőolaja 
és földgáza van, ezért szomszédaitól, elsősorban Oroszországtól várja szükség-
leteinek kielégítését. Az utódállamok közül viszont Oroszország legnagyobb pia-
ca Ukrajna, amelyik egyúttal az Európába irányuló orosz kőolaj- és földgázexport 
átvezető területeként is kiemelkedő szerepet játszik. 

A 90-es években az utódállamok energetikai kapcsolatai egyáltalán nem 
voltak zavartalanok. A Gazprom ismételten megvádolta Ukrajnát, hogy hozzájá-
rulás nélkül megcsapolta a gáztávvezetékeket. Azonban Ukrajna vagy tagadta a 
vádakat, vagy vitatta a megcsapolt mennyiséget. 

Miután Ukrajna, mint tranzitország megbízhatatlan, a Gazprom alternatívá-
kat keres. Már most tárgyal egy 5,7 MRD USD-s, a Balti-tengeren keresztül ve-
zető exportrendszerről, amelyik egyetlen más országon sem haladna át. 

Oroszország jelenlegi elnöke, Vladimir Putin sokkal jobban támogatja a 
szovjet utódállamokat, mint elődje, Borisz Jelcin. Eredményesen ösztönözte a 
közép ázsiai köztársaságokat, hogy kössenek kőolaj- és földgázszállítási 
szerződéseket Oroszországgal, ugyanakkor országaikban biztosítsanak lehe-
tőséget az orosz kitermelők számára. 

Oroszország és Ukrajna kapcsolatai kifejezetten javulnak. Jelcin egykori 
miniszterelnökét, a Gazprom korábbi fejét, különleges meghatalmazással 
küldte Putin Ukrajnába, és támogatta Kucsma ukrán elnök megválasztását az 
utódállamok közössége elnökének, pedig korábban erre a megtiszteltetésre 
csak Oroszország képviselőjét tartották jogosultnak. 

A hírek szerint Putin kezdeményezte, hogy a múlt évben Ukrajna, Orosz-
ország és Németország nemzetközi konzorciumot hozzon létre az Ukrajnán 
átvezető gáztávvezeték üzemeltetésére. A Gazprom szerint Németország 
részvétele egy ilyen csoportban elősegíti, hogy rend és fegyelem uralkodjon 
a gázellátásban és a tranzitszállításban. Azok az európai partnerek, akiknek 
érdeke, hogy folyamatos legyen az orosz gázszállítás, szintén hozzájárulhat-
nak a leromlott állapotban lévő csővezeték rendbehozatalához szükséges be-
ruházáshoz. Szó van arról, hogy a Gaz de France is csatlakozik a konzorci-
umhoz. 

Oroszország a kőolajszállítás szempontjából sokkal kevésbé függ Ukraj-
nától, mint a földgáz esetében. A Transzneft az ukránok által követelt nagy 
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tranzitdíjra való tekintettel inkább kikerüli Ukrajnát, és fő exportútvonalát 
Novorosszijszk felé tereli át. Ugyanakkor Ukrajna is csökkenteni kívánja füg-
gőségét az orosz kőolajszállítmányoktól, ezért nagy ráfordítással a fekete-
tengeri, Odessza közelében lévő Juzsnij termináltól csővezetéket épített a kö-
zép-ukrajnai Brody-ig, ezzel megnyitva az utat a kaspi-tengeri olajimport és az 
európai tranzitszállítmányok előtt.  

A csővezeték elkészült, de 2001. augusztusi befejezése óta nincs üzem-
ben. A kaspi-tengeri szállítóhajók nem kötnek ki Odesszánál. Oroszország való-
színűleg tart attól, hogy ez csökkentené befolyását a kaspi-tengeri olaj fölött.  

Az orosz termelőknek az volt a kívánságuk, hogy Ukrajna nyújtson lehe-
tőséget kőolajuk délre, a Fekete-tengerhez való szállítására. Ukrajna eleinte 
figyelmen kívül hagyta ezeket a felszólításokat, azonban ebben az évben kis 
mennyiség szállítását engedélyezte. 2003-ban valószínűleg 4 M t export fog 
ezen az útvonalon lebonyolódni. 

Az orosz nyersolajat exportáló csővezetékek telítettek. A termelők két-
ségbeesetten keresik a további lehetőségeket. Feltételezhető, hogy megálla-
podás születik Oroszország és Ukrajna között az Odessza-Brody csővezeték-
rendszer teljes használatáról. 

Nukleáris fűtőanyagok 
Oroszországban az uránbányászat termelése 2001-ben 2910 t (a világ-

termelés 8,5%-a) volt, amihez még mintegy 205 t helyszíni feldolgozás ered-
ményét is hozzá lehet számítani. A teljes termelés a Priargunszkij Bányászati–
Vegyipari Társulástól származik. A mintegy 19 tárna egy 150 km2 nagyságú, 
egykori vulkáni kráterben foglal helyet. Orosz adatok szerint arra törekszenek, 
hogy az elkövetkező tíz évben fenntartsák a mintegy 2500 – 3000 t urán ki-
termelését. 2001-ig ebben a körzetben több, mint 100 000 t uránt termeltek, 
vagyis ez a világ egyik legnagyobb uránérctermelő központja. 

A Priargunszkij Bányászati–Vegyipari Társulás ércfeldolgozó üzeme 
1968 óta működik. A Sztrelcovszkij körzet érceit feldolgozó berendezés éves 
kapacitása 3500 t urán. Az ércfeldolgozó napi teljesítménye 4700 t. Az ércelő-
készítés őrléssel kezdődik, majd kénsavval kilúgozzák az anyagot. Ezt köve-
tően kombinált dúsítási műveletet végeznek ioncserés és oldat-kivonásos 
módszerekkel. 

A várható igények kielégítése érdekében a tervek szerint a következő öt-
tíz évben két új termelőközpontot helyeznek üzembe az Ural hegység és Vitim 
körzetében. 

Oroszország uránkészleteit 1,14 M t-ra becsülik. Az előfordulások főként 
feltáratlan területeken találhatók. Ebből mintegy 1 M t (78%) „spekulatív kész-
let”, kitermelési költségek értékelése nélkül.  

A 80 USD/kg vagy kisebb költséggel kitermelhető bizonyított készletek 
mennyisége 174 500 t. 
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Oroszországnak jelenleg 29 atomerőműve van, amelyek installált együt-
tes teljesítménye 21 242 MW. Ebből tizenhárom VVER típusú vízhűtéses, 15 
grafitcsatornás és egy BN-600 típusú szaporító reaktor. Az orosz reaktorok 
2000-ben mintegy 130,6 TWh villamos energiát termeltek, ami a teljes 
villamosenergia-termelésnek mintegy 15%-a.  

A jelenlegi orosz atomerőművek uránigényét 4000 t-ra becsülik. Ehhez 
még hozzájárul az orosz flotta hasadóanyag-igénye. Ezt és a külföldi orosz 
(szovjet) reaktorok ellátási kötelezettségét (2200 t Bulgária, Ukrajna, Finnor-
szág, Litvánia és Szlovákia számára) a raktári készletekből fedezik. A teljes 
export eléri a 15 000 t-t.  

Az export területén az Állami Műszaki Ellátási Export Vállalat (TENEX) az 
illetékes, amelyik a külföldi kereskedelmi cégekkel szerződéseket köthet. Az 
exportált mennyiséget kétoldalú és sokoldalú (pl. EU) szerződések határozzák 
meg. Az USA és az EU az uránimportot külön kvótarendszer szerint szabá-
lyozza. Például az USA Oroszországból csak korlátozott mennyiségű termé-
szetes urán importját engedélyezi.  

Az USA-val kötött megállapodás szerinti 500 t fegvergyártásra alkalmas 
dúsított urán előállítását eddig 25%-ban teljesítették. A dúsított urán túlnyomó 
részét az USA-ba exportálják. 2001-ben Oroszországból mintegy 4300 t uránt 
szállítottak az EU-ba. Ez mintegy 27%-a az EURATOM beszerzési szerződé-
sei által megrendelt mennyiségnek. 

A 0,7% U-235 koncentrációjú természetes uránt energetikai célokra 
használják. Ezen kívül atomfegyverek gyártásához nagy koncentrációjú (90% 
fölötti U-235) uránt is előállítanak. Az atomfegyverkezési uránanyagot és plu-
tóniumot a Majak (Cseljabinszk), a Krasznojarszk Vegyipari és Bányászati 
Kombinát (CMC), Dimitrovgrád (Uljanovszk), Belojarszk NPP (Zarecsnij) és 
Balakovo NPP (Szaratov) berendezésein dolgozzák fel. 

Az urán üzemanyaggal folytatott kereskedelem, export és import részletei 
nehezen áttekinthetők, mivel a bányászatból származó természetes uránon 
kívül még a raktári készletek, az újradúsított és az atomfegyverkezési uránnal 
is folyik kereskedés, illetve ezeket is exportálják. Ezen kívül igen szoros az 
összefonódás a szovjet utódállamok atomiparai között. A kereskedelmet az 
Atomenergetikai Minisztérium szervezetébe tartozó állami vállalatok szabá-
lyozzák.  

Az orosz szükséglet várható alakulása függ a további országos energeti-
kai tervektől, a gazdasági fejlődéstől és az atomreaktor-építéshez rendelke-
zésre álló anyagi eszközöktől. Amennyiben megvalósulnak a tervek, amelyek 
szerint 2010-ig az atomerőművi kapacitást 36 000 MW-ra kiépítik (hét reaktor 
építés alatt, hét reaktor a tervezés stádiumában), akkor az éves uránszükség-
let 6000 – 7000 t-ra emelkedik. A további 46 000 MW-ra, ill. 57 000 MW-ra va-
ló kiépítés 2015-ig az éves szükségletet 8000, ill.10 000 t-ra növelné. 

Mivel a saját készletpotenciál nem elegendő, Oroszország Kazahsztán-
ban (Szarecsnoje, Ulba Művek), Üzbegisztánban (Navoj) és Kirgizisztánban 
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(Kara Balta) is elkötelezte magát az uránbányászati és uránérc-feldolgozó 
üzemekben való részvételre. 

A keretfeltételek 
A 90-es évek második felében tapasztalt stagnálást követően az utóbbi 

években megkezdődtek a reformok. Így többek között 2001-ben új földtörvényt 
fogadtak el, és egyszerűsítették az adórendszert. A „közös termelési szerző-
dések” rendszerére vonatkozó törvényi szabályozás továbbra is bonyolítja a 
folyamatokat, mivel minden egyes projektet a Dumával kell jóváhagyatni. Az 
elnök és a kormány felismerte az akadályokat, ezért számítani lehet arra, hogy 
a reformfolyamat folytatódik. Ez majd lehetővé teszi, hogy a külföldi beruházók 
körülményei javuljanak. 

Energetikai stratégia 
Az orosz kormány kiemelkedő jelentőséget tulajdonít az energiagazdál-

kodás kiépítésének. Ez kifejezésre jut a 2020-ig terjedő energiastratégiában, 
amelynek értelmében valamennyi energiahordozó esetében (4. táblázat) je-
lentősen emelkedni fog a termelés. 

4. táblázat 
Az energiahordozó-termelés várható fejlődése 

 
  2000 2010 2020 
Kőolaj 
Földgáz 
Szén 
Urán 

M t 
Mrd m3 
M t 
1000 t 

323,5 
583,9 
258,3 
    2,6 

450 
615–655 
310–340 

460 
660–700 
365–450 
6,5–7,0 

 
A célok elérése érdekében az orosz kormány becslése szerint ebben az 

időszakban mintegy 550–700 Mrd USD-s beruházásra van szükség. Ezzel pár-
huzamosan fut egy energiahatékonyság-növelési program is, aminek köszönhe-
tően az export (5. táblázat) az eddigi nagyságrendben folytatódhat. 

 
5. táblázat 

Az energiaexport várható fejlődése 
 

  2000 2010 2020 
Nyersolaj 
Kőolajtermékek 
Földgáz 
Szén 
Villamos energia 

M t 
M t 
Mrd m3 
M t 
GWh 

144,5 
  48,6 
193,1 
  44,3 
  14,1 

171–197 
48–49 

154–180 
39–46 
10–17 

170–180 
59 

175–194 
43–48 
13–16 
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Összefoglalás és további kilátások 
Oroszország az energetikai nyersanyagkészletek szempontjából világvi-

szonylatban vezető helyet foglal el.  
A kitermelt energiahordozók túlnyomó része az energetikai nyersanyag-

októl mindinkább függő világ igényeit kielégítő export céljait szolgálja (deviza-
szerzési szándékból). 

A belföldi fogyasztókon kívül elsősorban Európa és Ázsia piacai a legígé-
retesebbek Oroszország számára, tekintettel a jövőben tovább növekvő ener-
giahordozó-keresletre. 

Az orosz nyersanyagkészletek feltárásához óriási beruházások szüksé-
gesek. Ezeket Oroszország egymaga képtelen előteremteni. Ezért nagyon is 
szükség van külföldi beruházókra, akik számára tevékenységük feltételei az 
utóbbi években lényegesen javultak. 

A 90-es évek elején bekövetkezett termelési visszaesést követően az 
utóbbi években stabilizálódott, részben pedig emelkedett az energiahordozók 
termelése. 

Az EU fokozódó függősége az orosz importtól aggodalmakat kelt, azon-
ban egyidejűleg lehetőséget nyújt az Oroszországgal való szorosabb együtt-
működésre is.  

A Nyugat-Európába irányuló energiaszállítások biztonsága érdekében 
előnyös lenne, ha Oroszország aláírná az Európai Energetikai Chartát. 

 
(Dr. Barna Györgyné) 
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