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Electric Power 2004 – 
piaci dereguláció, hálózati összeomlások… 

Tárgyszavak: áramkimaradás; piaci dereguláció; 
feszültség-összeomlás. 

 
Az USA és Kanada több mint 5000 mérnöke és menedzsere vett 

részt idén március végén Baltimore-ban a hatodik alkalommal megren-
dezett Electric Power Conference and Exhibition rendezvényén. A ha-
talmas érdeklődés a témák sokszínűségével párosult: 11 normál és 2 
kiemelt szekció tárgyalta az egyes témaköröket: az iparág trendjei, tüze-
lőanyagok, széntüzelés, gázturbinák, környezetvédelem, a hálózatok tel-
jesítménye, a villamos energia globális piaca stb. Egyetlen plenáris ren-
dezvényként a vezetők kerekasztala a stratégia és a gazdaságosság 
kérdéseit taglalta. 

Heves viták jellemezték a piac deregulációjáról szóló szekció mun-
káját, mivel a regionális távvezeték-hálózatok, illetve a helyi erőművek 
és távvezetékek képviselői erőteljes érdekütközésekről számoltak be, 
miközben a szövetségi hatóságok még a nyomásgyakorlástól sem riad-
nak vissza a minél nagyobb hálózatok kialakítása érdekében. Érdekes 
ugyanakkor, hogy ezek az ellentétek mostanában – több mint tíz évvel a 
törvényi szabályozás (Energy Policy Act, energiapolitikai törvény) 1992-
es életbelépése után – éleződtek ki. Hogy a helyzet még bonyolultabb 
legyen, a hatóságok sem egységesek: miközben a FERC, a Szövetségi 
Energiaszabályozási Bizottság (Federal Energy Regulatory Commission) 
a regionális együttműködés fokozása mellett áll ki, számos állam ható-
sága az árak alacsony szinten tartásának érdekében sokszor azt támo-
gatja, hogy a helyi erőművek a helyi áramszolgáltatóknak közvetlenül 
adják el a villamos energiát. 

Nagy érdeklődésre tartott számot a 2003 augusztusában az észak-
keleti államok területén bekövetkezett nagy áramkimaradás okainak 
elemzése is. A szakértők egyetértettek abban, hogy az összeomlás fő 
oka a szabályozási célra rendelkezésre álló meddő teljesítmény nem 
elegendő nagysága volt, aminek következtében az automatikus szabá-
lyozó egységek lekapcsolták a fogyasztókat, miután nem voltak képesek 

 



 

tartani az előírt feszültséget. A feszültség összeomlása láncreakcó-
szerűen terjedt el az USA több északi és Kanada egy-két déli állama te-
rületén. Az áramszolgáltatók levonták a következtetéseket és megtették 
a szükséges lépéseket, ennek ellenére számos szakértő szerint a rend-
szer továbbra is sebezhető.  

Az ágazat gazdasági és pénzügyi helyzetének taglalásakor Mayo 
Shattuck III., a KeySpan Corp. elnök-vezérigazgatója arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a hagyományos szakmai befektetőkön kívül a spekulán-
sok is megjelentek az erőművek befektetési piacán, akik a jelenlegi fel-
fokozott kereslet miatti magas árak átmeneti csökkentésére spekulálnak. 
Hasonlóan újdonságszámba megy az amerikai piacon a bankok, mint 
erőmű-tulajdonosok megjelenése.  

Az energiahordozók piacát elemezve több előadó rámutatott, hogy 
jogtalanul vádolják az erőműveket a földgázpiaci hiány súlyosbításával. 
Habár az utóbbi tíz évben az erőművek földgázfelhasználása erőteljesen 
nőtt, a többi ipari és lakossági felhasználó sokkal nagyobb hányadot 
képvisel. A hiány oka szerintük az, hogy az állam nem tette meg a szük-
séges lépéseket az infrastrukturális fejlesztések ösztönzése terén, ezért 
a szállítás csak szűk területekre terjed ki. 

Többen felvetették egy új energiatörvény szükségességét is, amely-
nek ösztönöznie kellene a társaságok tőkeerejének növelését, mert ez 
előfeltétele számos fejlesztésnek, így a regionális hálózatok kialakításá-
nak, vagy újabb atomerőművek létrehozásának, ami az olaj- és földgáz-
készletek kimerülését ellensúlyozhatná.  
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