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E számunktól új, aktuális rovattal bővül kiadványunk: az energetikai 

szakterület fontos konferenciáinak anyagából szemezgetünk, terveink 
szerint a következő számok mindegyikében is legalább egy-két rendez-
vény kapcsán. 
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Ez év január 27-én kilencedik alkalommal tartották meg az Institut 

Francais du Petrole (IFP, Francia Olaj Intézet) éves konferenciáját 
„Panorama” címmel. A konferencia előadásai az olaj- és gázipar rövid-
középtávú jövőjét járták körül a legfrissebb kitermelési és felhasználási 
mutatók alapján. Az előadók az ágazat vezető francia és nemzetközi 
szakértői közül kerültek ki, akik nemcsak a legfontosabb vállalatokat, 
hanem a nemzetközi szervezeteket, hatóságokat és a tudományos mű-
helyeket is képviselték. 

A kőolaj- és gázpiac 2003-as mozgásait Olivier Appert, az IFP elnö-
ke foglalta össze. Összefoglaló értékelése szerint a piacot a bizonyta-
lanság és a hektikus ármozgások jellemezték. Leginkább az USA gáz-
piacát jellemezte a feszültség: a gáz iránti kereslet nőtt, a készlet vi- 
szont az eddig tapasztalt legalacsonyabb szinten volt. Az olajfogyasz- 
tás meghaladta az előző évekét, amit jelentős mértékben az okozott, 
hogy Kína felhasználása jelentős mértékben nőtt, és elérte a világrang-
listán a második helyezést. A 2003. év a válságok éveként is jellemez-
hető: olyan fontos termelő országokat érintett különböző mértékű krízis, 
mint Irak, Venezuela és Nigéria. Mindezen tényezők mind a kőolaj, mind 
a különböző olajszármazékok árának jelentős növekedését okozták. Az 
év fontos eseménye az is, hogy Oroszország, még ha csak hajszálnyi- 
val is, de megelőzte az éves kitermelésben Szaúd-Arábiát, és ezzel vi-
lágelső lett (legalábbis az IEA, a Nemzetközi Energia Ügynökség adatai 
szerint).  

 



 

Olivier Appert előadásában előrejelzést adott a következő harminc 
évre is. Szerinte az elsődleges energiahordozók iránti kereslet folyama-
tosan nőni fog (bár e növekedés mértékét nem határozta meg), és a 
szénhidrogének meghatározó szerepe nem változik: 2030-ban is a világ 
energiaigényének kb. kétharmadát fogják fedezni. A fejlődés számos té-
nyezőjét tekintve nagy a bizonytalanság, és ezt az előadó sem oszlatta 
el: fontos országok, mint Oroszország és Irak kitermelésének alakulása, 
a gazdaságosan kitermelhető készletek nagysága, a technológia fejlő-
dése mind a termelés, mind a felhasználás oldalán, illetve a tőke befek-
tetési hajlandósága abban az esetben, ha a kitermelés kockázatos vagy 
politikailag instabil területekre helyeződik át. 

Robert E. Mabro, az Oxfordi Energiatanulmányok Intézetének (Ox-
ford Institute of Energy Studies) igazgatója megkockáztatott egy konkrét 
becslést a készletek kimerülésének számszerűsítésére: az optimista és 
pesszimista szakértők véleményei között félúton, szerinte a hagyomá-
nyos olajkitermelés csúcspontja, vagyis a csökkenő tendencia beindulá-
sa kb. 2020-ra tehető. Az energia felhasználásának növekedése ugyan-
akkor lankadatlan lesz még akkor is, elsősorban a jelenlegi fejlődő or-
szágok igényeinek növekedése miatt, miközben az alternatív források 
hozzájárulása az energiatermeléshez még csak korlátozott mértékű lesz.  

Joke Waller-Hunter, az UNFCCC (United Nations Framework 
Convention on Climate Change, az ENSz Kímaváltozási Keretmeg-
állapodása) vezetője az energiahatékonyság és a megújuló energiafor-
rások elfogadottsága növelésének fontosságára hívta fel a népes hallga-
tóság figyelmét. 

Számos előadás elemezte a kitermelés alakulását. Fontos trendként 
állapították meg, hogy a partmenti tengeri kutak száma és kapacitása a 
2000-es év mélypontja után tartósan növekszik. A mélytengeri és az 
úszó kitermelőhelyek is jelentős fejlődést mutatnak. 
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