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Veres Szabolcs 

A Szovjetunió 1991-es felbomlását követően a közép-ázsiai országoknak számos 
politikai és gazdasági kérdéssel kellett szembenézniük. A legmeghatározóbb 
problémák egyike a függetlenné vált államok (Kazahsztán, Kirgizisztán, 
Üzbegisztán, Türkmenisztán és Tádzsikisztán) energiaszektorának az önállóvá 
válása és a közép-ázsiai országok energiapolitikájának jövője volt. A 2000 évek 
elmaradottsága, a népességnövekedés, a téli hónapok megnövekedett 
energiaigénye, valamint a gazdaságok növekvő energiaellátása szezonális 
áramkimaradásokhoz vezetett rendszeresen az egész régióban. Kezdetben a 
közép-ázsiai országok közötti energetikai együttműködés bővítésének fő akadálya 
a közép-ázsiai országok földrajzi távolsága volt. A nehézségek ellenére a régió 
országai olyan politikát folytattak, amely a külföldi befektetések energetikai 
fejlesztésekbe történő bevonzását célozta meg. A régió országainak a 
szénhidrogénforrások európai piacától való távolsága azonban nem tette lehetővé 
a Közép-Ázsiából nyugatra tartó kőolaj- és földgázvezeték projektek 
megvalósítását. Ennek eredményeként Közép-Ázsia országainak energiapolitikáját 
elsősorban a Kínával és Oroszországgal való együttműködés határozta meg. 

Az elemzés elsősorban a közép-ázsiai országok energiabiztonságára fókuszál, ezzel 
párhuzamosan pedig betekintést enged a régió országainak energiapolitikával 
kapcsolatos helyzetébe, illetve röviden bemutatja, hogy az érintett országok 
energia politikája milyen energiahordozókra épül. 

Kulcsszavak: Közép-Ázsia, energiapolitika, energiabiztonság 

Abstract 

After the collapse of the Soviet Union in 1991, the Central Asian countries faced a 
number of political and economic problems. One of the most important problems 
was the independence of the energy sector in the independent states (Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan) and the future of energy 
policy in the Central Asian countries. The backwardness of the 2000s, population 
growth, increased energy demand in the winter months, and growing farm energy 
supplies have led to regular seasonal power outages throughout the region. 
Initially, the main obstacle to the expansion of energy cooperation among Central 
Asian countries was the geographical distance between them. Despite these 
difficulties, the countries of the region have pursued policies aimed at attracting 
foreign investment in energy development. However, the distance of the countries 
of the region from the European market of hydrocarbon resources did not allow 
the implementation of oil and gas pipeline projects to the west of Central Asia. As 
a result, the energy policy of the countries of Central Asia was mainly determined 
by cooperation with China and Russia. 
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The analysis focuses primarily on the energy security of the Central Asian countries, 
while providing insight into the energy policy situation in the countries of the 
region and a brief overview of the energy mix of the countries in question. 

Keywords: Central Asia, energy policy, energy security 

Az energiabiztonság helye a 21. században 

A bipoláris világrend felbomlásával, majd a 2001. szeptember 11-ei eseményeket 
követően a biztonság fogalma is fokozatosan kibővült. Ebbe a fogalmi bővülésbe 
kapcsolódott be az energiabiztonság kérdése is. Mára nem csupán az „olajfegyver” 
kérdése létezik, hanem az úgynevezett „energiamix”1 bármely összetevőjének 
manipulálása súlyos következményekkel járhat országok és térségek biztonságára. 
Az energiabiztonság kérdése központi szerephez Európában az első 2005-2006-os 
orosz-ukrán gázvitát követően jutott. 

Annak ellenére, hogy az energiabiztonság a 21. században rendkívüli fontossággal 
bír nincs egységes fogalmi meghatározása és meglehetősen nehezen 
összefoglalható koncepció, emellett pedig elméleti keretei is hiányosak. De ha 
valamilyen röviden szeretnének összegezni a fogalmat, akkor az 
energiabiztonságot a nemzeti energiapolitikák végső céljaként definiálhatjuk.  

Az energia napjaink egyik alapfeltételévé vált. A jelenlegi ukrán-orosz háborúnak és 
az általa előidézett szankciós politikának köszönhetően pedig az energiabiztonság 
kérdése minden ország számára prioritássá vált. Az energiabiztonság szerepe a 
biztonságpolitikai tanulmányok rendszerében is kivételes helyet foglal el. A 
biztonság (biztonságpolitika) fogalmához hasonlóan az energiabiztonság fogalma 
is meglehetősen komplex, s az értelmezése is az újonnan megjelenő geopolitikai 
kihívások és technológiák terjedésével folyamatosan bővül. Az energia szerepe a 
nemzetközi és regionális kapcsolatokban is egyre jelentősebbé vált. Ezen kívül az 
energia kérdésének – ha az elérhető energia mennyisége szűkössé válik – óriási 
feszültséggeneráló hatása is van. 

Az energiának 21. századi felértékelődése nemcsak a biztonságpolitika 
tudományágában, hanem a diplomáciában is változásokat okozott. E területen is 
megjelent egy új fogalom az energiadiplomácia, ami a nagyhatalmak számára egy 
új eszköz jelenlétük (vagy befolyásuk) fokozására, mivel a különböző energetikai 
infrastruktúrák és beruházások kohéziós ereje még jelentősebbé válik, mint 
korábban. 

Emellett az energiabiztonság kérdése társadalmi szempontból is konfliktusos 
terület, mivel az energiával kapcsolatban nagyon fontosak a gazdasági, a 
fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontok és ezek figyelembevétele egyre 
gyakrabban generál társadalmi feszültséget. 

Közép-Ázsia energiapolitikájának kezdete 

A közép-ázsiai országok energiapolitikájának kiindulópontja a Szovjetunió 
összeomlását követő időszakra nyúlik vissza. A régió egyes országai jelentős kőolaj 
és földgáztartalékokkal, míg a térség más országai hatalmas víz és az ebből 
származó vízenergia potenciállal rendelkeznek. Ez az alapvetés volt az, ami ma is 
meghatározza a közép-ázsiai országok energiapolitikájának fő irányvonalát. 

https://www.postsovietarea.com/jour/article/view/82?locale=en_US
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A posztszovjet Közép-Ázsia a világ erőforrásokban leggazdagabb régiói közé 
tartozik, hatalmas szénhidrogén-tartalékokkal (olaj, gáz és szén), illetve jelentős 
megújuló energia potenciállal rendelkezik (nap-, szél- és vízenergia). A közép-ázsiai 
ötök közül Kazahsztán óriási kőolaj és széntartalékokkal, valamint kiváló nap- és 
szélenergia potenciállal rendelkezik. Üzbegisztánnak és Türkmenisztánnak is 
hatalmas, még kiaknázatlan földgáz tartalékai vannak és az ország földrajzi 
fekvéséből kifolyólag szintén hatalmas tartalékokkal rendelkezik a megújuló 
energiaforrások (kiváltképp a napenergia) területén. Tádzsikisztánban és 
Kirgizisztánban található a közép-ázsiai régió legnagyobb édesvíz tartaléka, melyet 
mindkét ország energia előállítás céljából is felhasznál. 

Az energiabiztonság felé vezető úton Közép-Ázsia országainak hasonló 
kihívásokkal kell szembenéznie. Ilyen például a hegyvidéki és sivatagi 
terepadottságok, amelyek megakadályozhatják az energiaforrásokhoz történő 
hozzáférést vagy az elavult infrastruktúra, amely korlátozza az energia termelést és 
az energia felhasználásnak a hatékonyságát. 

A szovjet időszakban Közép-Ázsia földrajzi adottságaiból kifolyólag egy komplex 
energiarendszer – a Közép-Ázsiai Egyesült Energiarendszer – jött létre, amely 
egyesítette a térség öt országának energiaszektorát, ahelyett, hogy az egyes 
tagállamok számára önellátó villamosenergia termelő rendszereket építettek volna 
ki. Ez a szovjet elképzelés pedig szorosan összekapcsolta a közép-ázsiai elektromos 
áram, üzemanyag, kőolaj és vízfogyasztást. 

1. táblázat: Szénhidrogén készletek és a megújuló energiaforrás tartalékok Közép-
Ázsia országaiban 

  Kazahsztán Kirgizisztán Tádzsikisztán Türkmenisztán Üzbegisztán 

Kőolaj 
30 milliárd (2019) 
hordó 

5 millió (2020) 

hordól 
12 millió (2019) 
hordól 

600 millió (2019) 

hordó 

600 millió (2019) 

hordó  

Földgáz 2.7 trillió m3 (2019)  
6 milliárd (2020) 
m3 

5.663 milliárd 
(2018) m3 19.5 trilliárd (2018) m3 1.2 trillió (2019) m3 

Szén 
26.6 milliárd tonna 
(2019)  

1.3 milliárd 
tonna (2020) 

4. 5 milliárd 
tonna (2019)  Nincs adat 

1.375 milliárd tonna 
(2019) 

Vizenergia 
potenciál 199 TWh/év 163 TWh/év 527 TWh/év 24TWh/év 88.5 TWh/év 

Napenergia 
potenciál 3760 GW 267 GW 195 GW 655 GW 593 GW 

Szélenergia 
potenciál 354 GW 1.5 GW 2 GW  10 GW 1.6 GW 

Forrás: www.connaissancedesenergies.org, www.cia.gov, www.iea.org, www.countryeconomy.com, 
Saját szerkesztés2 

Helyzet a függetlenség elnyerése után 
Az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején a közép-ázsiai országok 
energiapolitikájának célja a független és önellátó energiarendszerek és 
energiabiztonság létrehozása volt. Ezért a régió országai leállították az egymással 
folytatott kölcsönös villamosenergia és üzemanyag kereskedelmet. Ennek 
következménye lett a víz- és energiaforrások pazarló felhasználása, a gyakori 
áramkimaradások, ami a régió energiabiztonságának csökkenését eredményezte. 

https://www.eia.gov/international/data/world
https://www.eia.gov/international/data/world
https://minenergy.uz/ru/news/view/1777
http://www.iea.org/
http://www.countryeconomy.com/
https://www.jstor.org/stable/resrep37263?seq=2
https://www.jstor.org/stable/resrep37263?seq=2
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A 2003-as türkmén kivonulás a Közép-Ázsia Egységes Energiarendszerből 
alapvetően kérdőjelezte meg a regionális energiaellátást. Üzbegisztán 2009-es 
kilépését követően pedig az egységes energiarendszer formálisan is megszűnt.  

Erős szénhidrogén függőség 
Kazahsztán jó példa a szénhidrogén függőségre. Az ország a világ 62. legnépesebb 
országa, mégis a 25. helyen szerepel az üvegházhatást okozó gázok legnagyobb 
kibocsátói között. Kazahsztán bőséges természeti erőforrásai csaknem három 
évtizede az olajexporttól való gazdasági függőséget erősítik. A hazai 
villamosenergia ágazatát pedig az elöregedő széntüzelésű energiatermelés uralja, 
amelyet az ország északkeleti részén található olcsó, nagy mennyiségű szén 
bányászatából fedeznek. 

Közép-ázsiai országok energiamérlege 

Kazahsztán 
Közép-Ázsia jelentős fölgáz, kőolaj és más természeti erőforrásokkal rendelkezik. 
Türkmenisztánban található a világ hatodik legnagyobb gázlelőhelye, Kazahsztán 
pedig jelentős kőolaj- és szénlelőhelyekkel rendelkezik. 

A régió országai közül Kazahsztán különösen sikeres a szénhidrogének 
kitermelésében és feldolgozásában. 2020-ban az ország kőolaj kitermelése elérte a 
napi 2 millió hordót. Ennek ellenére Kazahsztán olajfinomító kapacitása az 1990-es 
és 2000-es években nem volt elegendő. Emiatt ebben az időszakban az országnak 
az olajtermékek közel 30 százalékát a szomszédos országokból kellett importálnia. 
Felismerve az ország gazdaságának a külső olajtermék-ellátástól való függés miatti 
sebezhetőségét, Kazahsztán 2009-ben elindította saját gazdaságfejlesztési 
programját, amely a kőolaj és földgáz kitermelés modernizálását célozta meg. 

Az atirau, a pavlodari és a shimkenti finomítók 2018-as korszerűsítésének 
köszönhetően Kazahsztán megfelelő mennyiségű olajterméket kezdett előállítani 
a hazai szükségletek kielégítésére, és jelenleg az ország rendelkezik Közép-Ázsia 
legnagyobb olajfinomító kapacitásával. Jelenleg Kazahsztán nettó termékexportőr 
Európába és Közép-Ázsiába. Hasonló növekedés figyelhető meg a szomszédos 
Üzbegisztánban és Türkmenisztánban, ami jelzi, hogy a régió sikeresen növelte az 
üzemanyaghoz való hozzáférést mind az ipar, mind a fogyasztók számára. 

Türkmenisztán és Üzbegisztán a függetlenedés elnyerése után még erősen 
függött a földgáztól, míg Kazahsztán erősen függ jelenleg is a széntől és a kőolajtól. 
Tádzsikisztán és Kirgizisztán a szénre és az olajra támaszkodva a vízenergia 
segítségével elégítette ki energiaszükségleteit. A megújuló energiaforrások, mint a 
nap, a szél vagy a geotermikus energia és a bioüzemanyagok csupán minimális 
szerepet töltöttek be a régióban. Az egyetlen energiaforrásra való túlzott 
támaszkodása a közép-ázsiai országoknak óriási kockázatot jelentett mind a 
gazdaság, mind pedig az energiaipar számára.  

  

http://wvvw.osce-academy.net/upload/file/Brief32.%20pdf.
http://wvvw.osce-academy.net/upload/file/Brief32.%20pdf.
https://www.eia.gov/international/data/world
https://www.kazenergy.com/upload/document/energy-report/NationalReport19_en.pdf
https://www.kazenergy.com/upload/document/energy-report/NationalReport19_en.pdf
https://primeminister.kz/en/news/reviews/oil-production-gas-supply-and-investment-attraction-review-of-energy-sector-in-kazakhstan
https://primeminister.kz/en/news/reviews/oil-production-gas-supply-and-investment-attraction-review-of-energy-sector-in-kazakhstan
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1. ábra Kazahsztán energiamérleg szerkezete 

 

Forrás: www.iea.org/countries/kazakhstan, Saját szerkesztés 

Üzbegisztán 
Több mint 34 millió lakossal Üzbegisztán a legnépesebb közép-ázsiai ország. Ebből 
következik, hogy Üzbegisztán energiabiztonsági megközelítése teljesen más, mint 
a régió többi államának. Függetlensége elnyerését követően Üzbegisztán hosszú 
ideig szigorúan ellenőrzött gazdasággal rendelkezett, amely energiapolitika 
szempontjából erősen támaszkodott a földgázra. Azonban Mirziyoyev elnök 
vezetése alatt az elmúlt években Üzbegisztán gyors és széleskörű gazdasági 
reformokba kezdett. Ez a reformprogram az üzbég energiaszektort is szerkezetileg 
alakítja át, amely átalakítás során nagy hangsúlyt fektet a megújuló 
villamosenergia termelésre. Ennek keretében Üzbegisztán még 2019 májusában 
léptette életbe az első megújuló energiáról szóló törvénytervezetet (2019. május 21., 
539. számú törvény a megújuló energiaforrások használatáról). A meghozott 
jogszabály azáltal támogatja a megújuló energiatermelésbe történő beruházást, 
hogy adó-, vám- és más kedvezményeket biztosít a megújuló energia termelőinek 
és a megújulóenergia szektorban használt berendezéseknek. Az ágazat további 
jogi és szabályozási reformjai között szerepel a magánszektorbeli villamosenergia 
előállítók nemzeti villamosenergia hálózathoz való csatlakozásának szabályozása 
is.3 

Az energiabiztonsággal kapcsolatban 2019 októberében Üzbegisztán közzétette a 
zöld gazdaságra való átállásra vonatkozó stratégiájának a 2030-ig tartó tervezetét 
is. E stratégia célja, hogy teljesítse az ország párizsi klíma megállapodás szerinti 
kötelezettségeit. A tervek között szerepel, hogy 2030-ig közel 10 GWh teljesítményű 
megújulóenergián alapuló létesítményeket építenek.4 A közelmúltban megjelent 
bejelentések pedig azt sugallják, hogy a szél- és napenergia célértékeit tovább 
növelik 7, illetve 5 GWh-ra. 

Üzbegisztán néhány vízerőművel is rendelkezik, amely építését az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank finanszírozta. A közelmúltban további új 
vízenergiával kapcsolatos projekteket is bejelentettek, amelyek finanszírozását a 
kínai bankok, az Üzbég Újjáépítési és Fejlesztési Alap és az Orosz Export-Import 

Földgáz
25%

Kőolaj
25%

Vízenergia
1%

Szén
49%

Földgáz Kőolaj Vízenergia Szén Bioenergia és geotermikus energia

http://www.iea.org/countries/kazakhstan
https://minenergy.uz/en/news/view/1389
https://minenergy.uz/en/news/view/1389
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Bank (Rosexim) biztosítja. Emellett pedig Üzbegisztán szélenergia termelő 
létesítményeket is fejleszt és ambiciózus atomenergia stratégiát is követ. 

2. ábra Üzbegisztán energiamérleg szerkezete 

 

Forrás: www.iea.org/countries/uzbekistan, Saját szerkesztés 

Kirgizisztán 
Kirgizisztán és Tádzsikisztán földrajzi adottságait – bőséges vízkészlettel és óriási 
vízerőművekkel rendelkezik – kihasználva állítja elő villamosenergia 
szükségleteinek nagy részét. Lakosságát tekintve sokkal kisebb országról van szó, 
mint Üzbegisztán, ezért az energiapolitikájában is más szempontok játszanak 
szerepet. A Nemzetközi Vízenergia Szövetség (International Hydropower 
Association) adatai alapján 2017-ben mindkét ország éves villamos energiájának 
több mint 90%-át vízenergiával állította elő. 

Kirgizisztán rendelkezik a világon az egyik legmagasabb megújuló villamosenergia 
hányaddal. Becslések szerint a Toktogul víztározó és a Narin folyó vízhozama 140-
170 TWh hidroenergia potenciált képes biztosítani, amelynek eddig csak 10%-át 
sikerült kiaknázni. 

Kirgizisztán azonban 2010 és 2018 között nem bővítette jelentős mértékben 
vízenergia kapacitását. Ez idő alatt pedig a lakossági villamosenergia igénye 
csaknem 60%-kal nőtt, ami jelentős energiabiztonságpolitikai kérdéseket vet fel az 
ország vezetése számára. Emellett az országot évente jelentős aszályok is sújtják, 
melyek következtében a Toktogul-tározó vízszintje az elmúlt években lecsökkent. 
Az ország energiabiztonságának fenntartása érdekében a kirgiz kormány 
létrehozta a Nemzeti Energia Holding Társaságot és az Ipari, Energiaügyi és 
Altalajhasználati Állami Bizottságot, mely feladata, hogy létrehozza és felügyelje az 
egységes állami energiapolitika kialakítását, továbbá a megújuló energiaforrások 
felhasználásának gyakorlati megvalósítását. 

  

Földgáz
85%

Kőolaj
9%

Vízenergia
1%

Szén
5%

Földgáz Kőolaj Vízenergia Szén Bioenergia és geotermikus energia

http://www.iea.org/countries/uzbekistan,
https://hydropower-assets.s3.eu-west-2.amazonaws.com/publications-docs/iha_2018_hydropower_status_report_4.pdf
https://www.iea.org/reports/kyrgyzstan-energy-profile
https://www.iea.org/reports/kyrgyzstan-energy-profile
https://hydropower-assets.s3.eu-west-2.amazonaws.com/publications-docs/iha_2018_hydropower_status_report_4.pdf
https://hydropower-assets.s3.eu-west-2.amazonaws.com/publications-docs/iha_2018_hydropower_status_report_4.pdf
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-hydropower-reduction/31205779.html
https://www.iea.org/reports/kyrgyzstan-energy-profile
https://www.iea.org/reports/kyrgyzstan-energy-profile
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3. ábra Kirgizisztán energiamérleg szerkezete 

 

Forrás: www.iea.org/countries/kyrgyzstan, Saját szerkesztés 

Tádzsikisztán 
Tádzsikisztán szintén hegyvidéki ország, amely jelentős potenciállal rendelkezik a 
vízenergia forrásokból történő villamosenergia termelésben. Domborzatának 93%-
át hegyek borítják. Az ország villamos energiájának körülbelül 98%-át 
vízerőművekben állítja elő. Azonban Tádzsikisztán vízerőműveit tápláló folyók 
vízhozama a gleccserek olvadásából és a hóolvadásból táplálkozik, amelyre az 
éghajlatváltozás komoly hatással van. Az ország folyóinak vízhozama illetve a 
gleccserek olvadásának a sebessége pedig komolyan befolyásolja Tádzsikisztán 
energiapolitikáját. Emellett az ország energiabiztonságának másik nagy kihívása, 
hogy miként tudja energia szükségleteit diverzifikálni, mivel Tádzsikisztán 
energiaellátásának 70%-át egyetlen létesítmény, a Nurek vízerőmű biztosítja. 

Tádzsikisztánban 2013-ban létrehozták a „Fenntartható energia mindenkinek” 
alapot, amelynek részeként felülvizsgálták az ország energiaágazatainak aktuális 
helyzetét. Az elemzést követően az alap a megújuló energiaforrásokból történő 
energiatermelés 20%-ra történő növelését tűzi ki célul. 

  

Földgáz
6%

Kőolaj
45%

Vízenergia
27%

Szén
22%

Földgáz Kőolaj Vízenergia Szén Bioenergia és geotermikus energia

http://www.iea.org/countries/kyrgyzstan,
https://www.greenclimate.fund/project/fp040
https://www.greenclimate.fund/project/fp040
https://www.adb.org/results/tajikistan-hydropower-strengthening-power-supply
https://www.iea.org/policies/6099-sustainable-energy-for-all-tajikistan-2013-2030
https://www.iea.org/policies/6099-sustainable-energy-for-all-tajikistan-2013-2030
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4. ábra Tádzsikisztán energiamérleg szerkezete 

 

Forrás: www.iea.org/countries/tajikistan, Saját szerkesztés 

Türkmenisztán 
Türkmenisztánban a földgázt átmeneti tüzelőanyagnak tekintik, amely ideiglenes 
alternatívát kínálhat a szennyezőbb szénnel és kőolajjal szemben. Mivel az ország 
energiabiztonsága túlnyomórészt a földgáztól függ, Türkmenisztán jelenleg ebben 
az „átmeneti résben” van. Bár az ország közép-ázsiai szomszédaihoz képest 
lassabban vezetett be megújuló energia fejlesztését támogató politikát és 
szabályozási reformot. A 2020. december 4-i elnöki rendelet jóváhagyta 
Türkmenisztán nemzeti stratégiáját a megújuló energia fejlesztéséről a 2030-ig 
tartó időszakra. 

5. ábra Türkmenisztán energiamérleg szerkezete 

 

Forrás: www.iea.org/countries/turkmenistan, Saját szerkesztés 

  

Földgáz
1%

Kőolaj
26%

Vízenergia
43%

Szén
30%

Földgáz Kőolaj Vízenergia Szén Bioenergia és geotermikus energia

Földgáz
76%

Kőolaj
24%

Földgáz Kőolaj Vízenergia Szén Bioenergia és geotermikus energia

http://www.iea.org/countries/tajikistan
https://turkmenistan.un.org/ru/123047-proon-aktivno-podderzhivaet-razvitie-vozobnovlyaemoy-energetiki-v-turkmenistane
https://turkmenistan.un.org/ru/123047-proon-aktivno-podderzhivaet-razvitie-vozobnovlyaemoy-energetiki-v-turkmenistane
http://www.iea.org/countries/turkmenistan,
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Nemzetközi pénzügyi intézmények támogatása 
A nemzetközi pénzügyi intézmények támogatása kulcsfontosságú a közép-ázsiai 
energiabiztonság megteremtésében. Például 2019-ben Üzbegisztán lett az első 
Afrikán kívüli ország, amely csatlakozott a Világbank Scaling Solar programjához. 
Emellett a Világbank az üzbég kormánnyal együttműködve különböző 
energiabiztonság stabilizáló beruházási stratégián is dolgozik. Ezenkívül az ország 
energiabiztonságának megteremtése érdekében a nemzetközi pénzintézetek, 
mint az Ázsiai Fejlesztési Bank támogatását is igénybe veszi. 

A kazah energiapolitika az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által 
jelentős támogatásban részesül az EBRD Kazakhstan Renewables Framework 
keretein belül. Emellett a Kazahsztán Megújuló Energia Keretrendszer és a Zöld 
Klíma Alap, a világ legnagyobb klíma és energiabiztonság politikai alapja.  

A régiónak nyújtott további nemzetközi pénzintézeti támogatások közé tartozik a 
Világbank Tádzsikisztánnak nyújtott partnerségi keretrendszere és az Ázsiai 
Fejlesztési Bank (ADB) támogatása a kirgizisztáni vízenergia létesítmények 
korszerűsítéséhez. 

Modernizálás és problémák 
A szovjet korszakban épült távvezetékek és elektromos elosztó hálózatok, víz- és 
hőerőművek, korszerűsítésre és cserére szorulnak. A villamos energia iránti kereslet 
a régióban egyre növekszik és erősen függ az évszakok változásától. A térség egyik 
kulcsfontosságú energiabiztonsági kérdése az áramkimaradások kockázatának 
növekedése, amelyik elhárítására mindegyik ország kiemelt figyelmet fordít. 

A közép-ázsiai országok energiarendszerének korszerűsítése az egész térség 
problémája. Üzbegisztán példája mutatja, hogy az elavult infrastruktúra mennyire 
alá tudja ásni egy ország energiapolitikáját. A szovjet korszakban Üzbegisztánban 
épültek ki a térség első jelentősebb villamosenergiatermelő létesítmények és 
villamosenergia átjátszó hálózatok, az ország villamosenergia infrastruktúrája 
pedig a térség minden országát összekötötte. Üzbegisztán villamosenergia-
infrastruktúrájának 75%-át több mint három évtizede helyezték üzembe. 2019-ben 
a villamosenergia átviteli és elosztó rendszerek veszteségei Közép-Ázsiában 
átlagosan 17,4%-ot tett ki, ami háromszorosa a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet országok átlagának. 

Azonban a jelenlegi üzbég reformok a villamosenergia piacon várhatóan 10 éven 
belül teljes mértékben megoldják az energiaforrások diverzifikálását és 
modernizációját. 

Kirgizisztán is hasonló problémákkal küzd és jelenleg az országban előforduló 
áramkimaradások 80%-a a hálózati meghibásodásokból adódik. Kirgizisztánban a 
háztartások villamosenergia fogyasztása rohamosan növekszik, melyből a lakossági 
háztartások teszik ki a teljes áram felhasználás 52%-át. 

A Világbank becslése szerint Tádzsikisztán villamosenergia vesztesége évi 24-28%, 
míg a hasonló korú és konfigurációjú villamosenergia rendszerek átlaga körülbelül 
11-12%. ami óriási gondot okoz az országnak. Emellett az ország pénzügyi és 
technikai korlátai jelentős kihívást jelentenek Tádzsikisztán energiabiztonságának 
a kiépítésében. 

https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=17650
https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=17650
https://www.ebrd.com/sites/Satellite?c=Content&cid=1395283825799&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/sites/Satellite?c=Content&cid=1395283825799&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/news/2019/ebrd-extends-renewable-energy-programme-for-kazakhstan-.html
https://www.adb.org/news/adb-supported-kyrgyz-republics-largest-hydropower-plant-achieves-key-milestone
https://www.adb.org/news/adb-supported-kyrgyz-republics-largest-hydropower-plant-achieves-key-milestone
https://www.adb.org/news/adb-supported-kyrgyz-republics-largest-hydropower-plant-achieves-key-milestone
https://minenergy.uz/ru/lists/view/77
https://minenergy.uz/ru/lists/view/77
https://www.adb.org/sites/default/files/project-docu-%20ments/54269/54269-001-rrp-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-docu-%20ments/54269/54269-001-rrp-en.pdf
https://www.oecd.org/env/outreach/Item3-Assessment-Uzbekistan-RUS.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bf774f5f-c99d-4838-83b8-f0833b2edbe5/CPSD-Kyrgyz-Republic.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nCEA2p3
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bf774f5f-c99d-4838-83b8-f0833b2edbe5/CPSD-Kyrgyz-Republic.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nCEA2p3
https://www.ebrd.com/what-we-do/project-information/board-documents/1395294441448/Tajikistan_Energy_Efficiency_Framework_Board_Report.pdf?blobnocache=true
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Nem regionális szereplők a közép-ázsiai energiabiztonság 
szempontjából 
A Szovjetunió felbomlása új lehetőségeket nyitott több Közép-Ázsiával szomszédos 
ország és más nagyhatalom számára is, hogy jelen legyen a régióban. Ennek 
eredményeként Kína közép-ázsiai országokkal kapcsolatos politikája az érdekek 
fokozatos érvényesüléséhez igazodott és arra törekedett, hogy megerősítse 
pozícióját a posztszovjet Közép-Ázsiában. Kína számára fontos volt, hogy a régió 
országaiból származó szénhidrogén alapanyagok exportja felett valamilyen 
ellenőrzést alakítson ki.  

A közép-ázsiai posztszovjet térség iránt az Európai Unió és az Egyesült Államok is 
nagy érdeklődést mutat. 2005-ben az Egyesült Államok arra tett kísérletet, hogy 
megerősítse Közép-Ázsia politikáját azzal, hogy javaslatot tett egy „Nagy-Közép-
Ázsia” létrehozásának a koncepciójára. Ez a projekt nemcsak Közép-Ázsia 
országainak, hanem Afganisztánnak, Indiának és Pakisztánnak is egy geopolitikai 
egységgé történő egyesítését irányozta volna elő. Azonban, mint később kiderült, 
az Egyesült Államok Közép-Ázsia országaira a világ potenciálisan energiaforrás 
tartalékaként tekintett. A különböző energiaprojektek kivételével az amerikai 
érdekek nem voltak egyértelműen megfogalmazva. Ennek eredményeként a 2010-
es évek végére az Egyesült Államok érdekei Közép-Ázsiában a diplomáciai 
kapcsolatok fejlesztésére korlátozódtak. 

Az európai országok meglehetősen későn kezdték el a Közép-Ázsiára vonatkozó 
stratégiáik kidolgozását. Az EU csak 2007 júniusában hagyta jóvá a Közép-Ázsiával 
való együttműködési stratégiáját. Ezt követően pedig a közép-ázsiai országokkal 
folytatott európai együttműködés egyik fontos eleme az energiaforrások 
kiaknázására korlátozódott.  

A Szovjetunió széthullása óta Oroszország Közép-Ázsiával kapcsolatos politikája 
több szakaszon ment keresztül, amelyek mindegyike az orosz politikai vezetés 
nézeteit tükrözte, ezzel párhuzamosan pedig Oroszország kétoldalú kapcsolatai is 
dominánsak maradtak a közép-ázsiai országokban.5  

Az energiaszektorban Oroszország közép-ázsiai politikájának egyik legnagyobb 
eredménye a Kaszpi-tengeri Konzorcium (Caspian Pimpeline Consortium) 
megvalósítása volt, amit a kazah kőolajat Novorosszijszk kikötőjébe történő 
szállítására használtak. 

Regionális együttműködések az energiabiztonságban 
A közép-ázsiai országok hosszú távú célja – az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 
fenntartható energiarendszer megvalósítása – előtt még számos akadály áll. 
Rövidtávon azonban Közép-Ázsia országai erőforrásaik regionális szintű 
felhasználásával kívánják javítani energiabiztonságukat.  

Ezen elképzelésekhez pedig a regionális együttműködések szilárd alapot 
biztosítanak. A szovjet korszakból örökölt közös gázvezetékek és villamosenergia 
hálózatok egyúttal jó kiindulópontot jelentenek az együttműködéshez és az 
infrastruktúra korszerűsítéséhez. Emellett mindegyik közép-ázsiai ország egyetért 
abban, hogy együtt kell működniük egy közös energiabiztonsági stratégia és egy 
regionális energiagazdálkodási mechanizmus kidolgozásában. E célból szeretnék 
életre kelteni a Közép-Ázsiai Energiagyűrűt. 

https://www.rferl.org/a/1064270.html
https://www.rferl.org/a/1064270.html
https://www.upstreamonline.com/production/russia-targets-caspian-pipeline-with-unscheduled-inspections/2-1-1201953
https://minenergy.uz/ru/news/view/1777
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A régió országai már rendelkeznek saját energiafejlesztési stratégiával és részben 
helyreállították a két- és többoldalú együttműködést az energiakereskedelemben 
is. A régió egyes országainak stratégiái összhangba vannak egy átfogó regionális 
megállapodás keretében való együttműködéssel, amely lehetővé teszi Közép-Ázsia 
számára, hogy közös erőforrásokat használjon fel az országok egyéni 
energiaszükségleteinek a kielégítésére. Ugyanakkor odafigyelve arra, hogy 
biztosítva legyen az energiaellátás hosszú távú fenntarthatósága is.  

A közép-ázsiai regionális energiabiztonság egyik példája az egykor regionális 
konfliktusok forrásaként működő tádzsikisztáni Rogun vízerőmű 2021-es 
beindítása. A projekt közös tádzsik-üzbég vállalkozás, ami képes megkétszerezni 
Tádzsikisztán energiatermelési kapacitását. Az Üzbegisztánnal megkötött 2018-as 
megállapodás értelmében az üzbég anyagi támogatásért cserébe Tádzsikisztán 1,5 
milliárd kWh villamosenergiát exportál majd Üzbegisztánba. 

Az említett példák mellett a legújabb közép-ázsiai energiabiztonsági beruházás a 
kirgiz-üzbég közös vállalkozású Kambarata vízerőmű, melynek építése a következő 
napokban kezdődik meg Kirgizisztánban. 

Összegzés 
Az energiabiztonság kérdésköre számtalan befolyásoló tényezővel (politikai és 
gazdasági tényezők, stratégiai aspektusok, technológiai háttérrel, háborús 
konfliktusok) bír. Napjainkban az energiabiztonsági problémakört leggyakrabban 
három különböző nézőpont szerint vizsgálják. Az első szempont a szuverenitás 
kérdése. Ez a megközelítés elsősorban a biztonsági tanulmányok, nemzetközi 
kapcsolatok és a politikatudomány elméleti alapjain nyugszik. A szuverenitás 
szempontja szerint az energiabiztonsággal kapcsolatos legfontosabb veszélyek a 
következők: ellenséges államok, megbízhatatlan exportőrök, túlzottan nagy 
befolyással rendelkező energetikai cégek, de a legnagyobb veszélyek az embargók 
és az energiaszállítórendszerek megkérdőjelezését tekinti (lásd ukrán-orosz 
háború). 

Az energiabiztonság problémakörének második szempontja a globális korlátok 
megfelelő kezelése. E szempont középpontjában olyan számszerűsíthető földrajzi 
és gazdasági tényezők állnak, mint a kereslet növekedés, az erőforrások 
szűkössége, a földrajzi elhelyezkedés, természeti jelenségek.  

Az energiabiztonsággal kapcsolatos harmadik nézőpont a mindennapi kihívások, 
az energiapiacok hatékony és hosszú távú működésére, valamint a technológia és 
a gazdaság kölcsönös komplexitásának a kölcsönhatásaira koncentrál. E 
megközelítés szerint az energiabiztonság számtalan bizonytalansági tényezőtől 
függ – előre nem látható gazdasági válságok, pandémiák, kiszámíthatatlan politikai 
rendszerek, háborúk –, ezért a legfontosabb e szempontrendszer védelme, ugyanis 
az energiabiztonság szempontjából ma ez a legnagyobb bizonytalansági tényező.  

E szempontrendszer értelmében és az ukrán-orosz háború kirobbanása miatt az 
Oroszországgal szomszédos Közép-Ázsia energiabiztonsága is kérdéseket vet fel. A 
Nemzetközi Valutaalap szerint az Oroszország ellen meghozott nyugati szankciók 
2022-ben jelentősen visszafogják majd a gazdasági növekedést a közép-ázsiai 
térségben.  

https://avesta.tj/2021/12/03/polnyj-zapusk-rogunskoj-ges-mozhet-povliyat-na-ekonomicheskie-protsessy-v-tsentralnoj-azii/
https://avesta.tj/2021/12/03/polnyj-zapusk-rogunskoj-ges-mozhet-povliyat-na-ekonomicheskie-protsessy-v-tsentralnoj-azii/
https://m.akipress.com/news:603322:Uzbekistan_to_import_1_5_billion_kWh_of_electricity_from_Tajikistan/
https://m.akipress.com/news:603322:Uzbekistan_to_import_1_5_billion_kWh_of_electricity_from_Tajikistan/
http://m.oananews.org/news.php?id=630957
http://m.oananews.org/news.php?id=630957
https://www.reuters.com/business/energy/ukraine-war-curb-central-asian-economy-oil-cushions-middle-east-imf-2022-04-27/
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Az Oroszországgal fennálló szoros kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok, az 
oroszországi munkamigrációból történő hazautalásoktól és az orosz turisták 
csökkenő száma miatt a Kaukázus és Közép-Ázsia gazdasági növekedése az 
előrejelzések szerint a 2021-es 5,6%-ról 2022-ben 2,6%-ra lassul, az infláció Közép-
Ázsiában a devizaleértékelődési nyomás és a nyersanyagárak emelkedése 
következtében pedig 10,7% körül alakul. 

Az Oroszországgal szembeni nyugati szankciók további közép-ázsiai országokra 
gyakorolt hatása, hogy megakadályozták, hogy az európai áruk Oroszországon 
keresztül eljussanak Közép-Ázsiába, ennek köszönhetően pedig a közép-ázsiai 
országoknak lecsökkent a hozzáférése a nyugati exportpiacokhoz. Bár az Egyesült 
Államok felmentette a Kaszpi-tengeri csővezeték konzorciumot – 15%-os Chevron 
részesedéssel rendelkezik benne – a szankciók alól, a kőolajban és 
szénhidrogénekben gazdag közép-ázsiai országok nehezen tudják Oroszországon 
keresztül értékesíteni olaj- és gázexportjukat. Egyes európai országok, mint 
Olaszország vagy Ausztria kétoldalú megállapodásokkal igyekeznek közép-ázsiai 
kapcsolataikat fenntartani. Az ukrán-orosz háború szankciós politikája és a nyugati 
gazdaságok Moszkvából történő gáz vásárlásának leállítása azonnali hatással lesz a 
türkmén gazdaságra, mivel Ashgabat Európába irányuló gázszállításai Moszkván 
keresztül haladnak.6 

A háború 2022 februári kezdete óta a kazah fizetőeszköz 20%-ot veszített a dollárral 
szemben. A hazai valuták értékcsökkenése pedig arra kényszerítette egyes közép-
ázsiai nemzeti bankokat, hogy emeljék az irányadó kamatlábat és 
valutatartalékaikból pénzt különítsenek el a hazai piacok és az árstabilitás 
fenntartására. 

Közép-Ázsia több gazdasága – különösen Tádzsikisztán és Kirgizisztán – erősen 
függ az Oroszországban dolgozó munkaerő hazautalásaitól. Még a súlyos COVID-
19 világjárvány idején is több mint 2,5 millió Közép-Ázsiából származó 
munkamigráns dolgozott Oroszországban. A migráns munkavállalók hazautalásai 
26,7, illetve 31,3 százalékkal járulnak hozzá Tádzsikisztán és Kirgizisztán GDP-jéhez, 
ami minden valószínűség szerint a jövőben jelentősen csökkeni fog. 

2022. március 10-e óta Oroszország megtiltotta a gabona- és fehércukorexportot az 
Eurázsiai Gazdasági Unióba, ezért a közép-ázsiai országokban élelmezésbiztonsági 
kérdések is felmerültek. Például 2021-ben Kazahsztán 2,3 millió tonna gabonát 
importált, aminek 77%-át Oroszországtól vásárolta. Az orosz tilalom után a kazak 
hatóságok a búzaexport felfüggesztéséről döntöttek.  

A folyamatban lévő ukrajnai háborús konfliktus fokozni fogja a frusztrációt Közép-
Ázsia legszegényebb országaiban, különösen Tádzsikisztánban és Kirgizisztánban 
a régió munkanélküli fiataljai körében és a gyengülő gazdasági helyzet csak 
felerősíti az állandó jelleggel jelenlévő polgári zavargásokat és az etnikai 
össztüzesek, melyből akár nagymértékű régiós instabilitás is lehetséges, mint 
korábban többször is tapasztalható volt. 

Biztonsági vonatkozások 

Korábban Oroszországra a stabilitás, a biztonság és a területi integritás forrásaként 
tekintették Közép-Ázsiában, azonban az ukrajnai orosz agresszió kérdéseket vetett 
fel. Az ENSZ Közgyűlésének 2022 márciusi rendkívüli ülésén a konfliktusról 
Türkmenisztán és Üzbegisztán továbbra is távol maradt, Kirgizisztán, Kazahsztán és 
Tádzsikisztán pedig tartózkodott a szavazástól.  

https://www.upstreamonline.com/production/kazakhstan-hopes-caspian-pipeline-sanctions-waiver-will-leave-export-route-open/2-1-1181751
https://www.upstreamonline.com/production/kazakhstan-hopes-caspian-pipeline-sanctions-waiver-will-leave-export-route-open/2-1-1181751
https://eurasianet.org/explainer-the-rubles-rubble-economic-fallout-on-central-asia
https://eurasianet.org/tajikistan-at-least-one-killed-in-pamirs-unrest
https://eurasianet.org/tajikistan-at-least-one-killed-in-pamirs-unrest
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A térség biztonsági garantálójaként Oroszország katonai felszerelést küldött a 
tádzsik-afgán határra és közösen Tádzsikisztánnal és Üzbegisztánnal több 
hadgyakorlatokat is tartott, most azonban a biztonsági dilemmák és gazdasági 
következmények miatt a közép-ázsiai országok – különösen azok az államokban, 
amelyek Kabullal 2387 kilométer hosszú határa van – Kína és India felé kezdenek 
tekinteni, hogy esetleg átvegyék Oroszország szerepét a régió biztonságának a 
fenntartásában. 

Emellett pedig több orosz és közép-ázsiai szakértő is arra számít, hogy 
Oroszországgal szemben az Egyesült Államok egy úgynevezett „második frontot” 
nyit majd Közép-Ázsiában. 

 
1 Energiamixnek nevezzük az energiatermelésben a különböző forrásokból származó összes 
felhasznált (vagy megtermelt) energia forrásainak az összegét. 
2 A fenti adatok szemléltetéseként az FGSZ Földgázszállító Zrt. adatai alapján Magyarország 
2020-ban összesen 10, 44 milliárd köbméter földgázt használt fel. 2021-ben pedig 
Magyarország napi kőolajfelhasználása 164 hordó volt. 
3 Két másik jogszabály a közelmúltban a köz- és magánszféra közötti partnerségről szóló 
törvény (2019. május 10-én elfogadott ZRU-537. számú törvény) és a befektetési 
tevékenységekről szóló törvény (2019. december 25-én kelt ZRU-598. törvény). Ezeknek a 
törvényeknek az üzbég gazdaságban szélesebb hatálya van, de szabályozási kereteket és 
kormányzati támogatást biztosítanak a megújuló energiával kapcsolatos projektek 
megvalósításához. 
4 5 GWh teljesítményben napelem telepeket, 3 GWh teljesítményben szélerőműveket és 1,9 
GWh teljesítményben vízerőművet. 
5 A kivétel a multilaterális kapcsolatok. Például az Eurázsia Gazdasági Unió és a Sanghaji 
Együttműködési Szervezet. 
6Oroszország 2019 után megújította a gázvásárlást Türkmenisztánból. 

https://www.kommersant.ru/doc/5369342
https://thediplomat.com/2022/05/where-does-central-asia-fit-in-the-quads-indo-pacific-plans/
https://thediplomat.com/2022/05/where-does-central-asia-fit-in-the-quads-indo-pacific-plans/
https://fgsz.hu/a-foldgazrol/a-foldgaz-szerepe/statisztikai-adatok#_ftnref3
https://fgsz.hu/a-foldgazrol/a-foldgaz-szerepe/statisztikai-adatok#_ftnref3
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf

