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A katonai felthlasznriMsú nyersanyBgok jeleDtó§ége a lqtonai felsze-
r€lések, f€gyverzetdk tech,nd]kai fejlődé§€v€l, a hhdműve]letdk lefolytatá-
sárraí< stra,tegiad elképzeléseiben 'b€álli változásdk]kal, valarnint a }rorc-

eljárá6ok tóliélete§ít€§ével egyre viltozik. Nern változik azonb,an a kó-
aa;nat, ^lnt stratégiai nyer§anyagna,k a jelerltós€ge, Ez adódjrk a kó-
olaj 'és kóolalszármazékolk i,ránti óriási keresletbö}, a,mdlynek kielégitése
glmrkran még beü<eidőben is néhézségekbe ünközik. Ezok a dolgok közis-
mert-ek ugyán, de érdemes elidóznj €y másii. probléma felett, Neveze-
tes8n arrói hogy a másodti]k világhá,borúban előá].lt kóoJ,ajhi,ány laküzdé-
sé,re t€tt lépések mityen mér,:tékben alkaLmazhatdk egy €§et,Ieg€§, tömeg-
pu§ztító fegyverel<]kej m€gvívott háborúban.

A KÓOLAJHIANY OKAL

A másoük világháborúban a kóblajhiány a korrrolya,bb kőolajkite!-
melő kuta,lgllal nem Tendelke.zó, elrő§€n irnportra szoruló országolka]t érin-
tett€, Az eu.óFi b5d§zintéren ijly€ft országok voltAk Ném€torszfu, olasz-,

ország és Nargy-Britannaa, míg á Tavol-releten Japán, Nehézsegdk lép-
tak Ú a"orrb-á., olyarn országokban is, mint az Egyesüt ÁUámok e§ a
Szovjetunió. Bár ligaz, hogy az Egye§ült Álla,morkban ki€légítgtiek a sa-
ját i;ényerk€t és bizonyos rnennyis€gú üz€rn,anyagot jutiattak sávetsé-
i*"iro""t, .le m€ így is m€érezték ,a motorbenzin hiányt, aríti miatt
fénlnteXene,k 

"ottark 
á szeméIygép&ocsriü< mintegy fe]ének üzemeiltet€sét

betiitanl.'A Szovjeturrióban a hraűszüks€gletek szintén ki€légítóek vol-
Ú, azonban a nepgazdaság vÉgi€ jelentős hiányollkai küzdött, _Ez a há-

ború kgzdeten ,trozott tr,iu,is döntésdk sorozatáTrát< (csapat,ok hátravoná-
sa, ipar wakuálása, üzerntrlyagnaktára{r é§ kődla jlelóhelyek elveszte§e

stb.) ered,ményeképpen köveükezett be.

A n<,őolpjhifuLa ,legío1l,to§@bb okai közé az alóbbipk soral,hatók:

- a nem?Étközi áruforgalom megbontáÉa;

- a f€yv€r€§ erók 'hBjlto- ee kenóa' ryagsztüségl€teinelr ugrássze-

rű növekedese;
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- a kőo]lajterm€l,e§ szintjéndk a háborús tevékeny§égek mia ti visz-
szaesése;

- a nemzetköá e§ a hBdigazda§ágban fellépő feszült§égek;

- az energetikai kriZisek,
A nemzet]kóZi áruforgalorInban a ,kőolhj §aját§ágos hely€t foglal el,

mivel az egyik legfonto§abb'é§ leggyakrajbban cseréilódő áruk közé tar_
iozi]k, Ez abbó1 követkeák, hogy az ipa"rilag fejlett országok szárrára
nélkülözhetelen a kőolaj és szinte nern rendelkeznek kóolajkitermeló he-
lyek'kel, továbbá a világ kőo ajlelóhelyei ige,n egy€n]et]enül szóródnalk
sát a földön. Békétren a nomzetlközi .áruc§ere forgaloín]ba! nincsenek
ndhézségek, leszámitva a gazdarsági-pollitrika,i vál9ágoikat és fegyveü.€§ kott_
fliktusorkat. Háborúban a kóolajszükségleiek biztosítá§a mindenekelótt
attól függ, hogy a ,kóolajlelóhelyok milyen messze helyezkedndk el a há-
ború§ had§zinterektól,

Jelefileg két árucseref orgalm,i rendszert lehet rneg]különböztetni. Az
elsóben a főbb kőoüajiefuelők (szovjetuenió és reszben Románia) érde-
kei egybe€§hek a vásárlók (tiibt}i szocia ilsta ország) érdékeivel_ Ezt a
rend§zert az önetlátás és a há,rmonikus grazdasági, beruháZáSi, fizete§i
kapcsolatok jeflüernzik, AZ e§elege§ ellentrnondá§ok nern antaBoni§ztiku-
satk, a,mely hasznos a szocialiMa tábor,ra nézve ne,rncsak békeidőben, de
háború esetére is, A má§Lik rend§zert egyik ,oldalró] a fejlődő országok
alkotják, melyek zóme tagja az oPEc-nek és egyöntetű pénzügyi és ki-
termelói politi,k]át igyekszilk folytatni, mig másik o_tdatról a fejüett kapi-
taílista országok állnak, a]hol a világ nyolc legnagyobb kóolaj konszernje
(ameli]kai, brit, francia, holiand) tEvékenykedik. Gya,korlatil:ag az utób-
bigk kezében összpontosul minden pénzü€yi é§ technikai eszkóz forrása,
armely szükséges a kőo!]aj kutatáshoz, kiterrneléshez, feldolgozá§hoz, szál-
lítá§hoz és eladáshoz. Ezen kon§zerneket a profitért, a piacért fotytatott
éle,5 ko,nkurrencia]tlarc jel'lemzi, melyndk egyene§ következménye számos
politikai ós fegyveres kcalllilktus, kü;lönösen a Közel-Keleten.

A hajtó- és kenőanyagok iránti i€ények áliiandó növekede§e a pán-
célos és szállítóeszközök elterjedésének, a légierő és a haditengerészet
fejllódésenek, valamint a rakéiatedhnika minden fegJrver,nemnál kjrtrénó
bevezetésén€{k köszitnhetó, Ez óriiá§i kereslete,t jelent a kőolaj és kóoJaj-
származákok iránt már békeidóbén is, s ez az igény egy e§eileges hábo-
rúban még a m]ásodik \r'ilágháborus mértéket i§ jóva,l rneghaladná. Pél-
dául egy korszerű harckocsihado§zlíly, amely á1l kb. 300 harokocsibdl,
600-700 pánélozolt szál7ító }iarcjármúből, 2-2,5 ezer gépkocsiból és
tó b tíz heükopterból, napon,ba annyi üZeínja,nyagoi haszná],hat el, mint a
második világháborriban egy egész harckoc§ihadsereg használt el na-
ponta. A NATo légi,erő egy repülb§li órára tiilbb rnklt 10 ezsr tonna repü-
lóbenzint igény€l, míg a második vilá$há orú vége felé ts szövet§ég€§
l,egieró napd szükséglete ailig haladrta meg a 3 ezer tonnát. 1974+en az
a,rneríkai hadsereg 232,2 tr]ríDó hordó (33,2 mi lió tonna) kóolajat ha§zrtrá]rt
el, aíni kétszer annyi mint a ko,reai háborút rnegelőzó idősza]kbqtr volt
és mintegy kétharmada a vietnami háború| c§úcsidószakának. El lehet

dal. 'B. Kolodriejczaki Kóolaj nyugtalanság. warszawa, 1982. 115. és 1l8. ol-
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foCadni. h()cv a liibb rrlszágrlk fcglvcrls crijindk ki]()l.tjs2iiks(:!i]ct1, (,vi

?00-15() mil]ó h()rd(j (1()() ll() nlil]iri ti)nnl)r, l]qy ls.tleg {,]iiivcndii há

b()rúbiln a 1cgvvcI|,s trijk kijolat 0s ki;()]0.is2iirmil7-ókr;k illinli iga,nvl lcga-
]ább megkótszef(,zijdik, lr]ie,g ha hlrzzíszilmrrl juk nlindl,hh(]z a nópgil7da,
sá8i igenyckL,t il,

Hirbor,úban VjssZa.sik a kiio,1a jkilermt,lL,S sZint.ic. lt]diiu] a Szrlv,iet-
unió a hit]cristil rrfIcnziva ki;\,elkCZt.,b(,n c]Veszl(.ttc krxllai]cliihclyci
egy rcszét ós a ka]í)llikLttilk ]cirllása uzrlk me gbiZhirt(;sargiinirk csi]kkoni,si
he2. sajt mcghibiisí)cliisaih()Z vezelclt, 19;1()-bcn a ,!Z()Victuini{l :l] 3 mil-
]i(1 tonna kiioJajat. mig 19,15-b.n csiLk 19.4 mjlli(') 1()nnii1 l(,t,m(,ll t]nní\k

mcgie]cl()en aZ ijrmóny táEkijztiiIsir§;tgban a kiírlla.jtermt:lí,s 2].2nli]]iti
tonnáfó] l1.5 rnrj]]ia) ronniira. az l)r()sZ tagkiiZti'lrsasligban 7.() mi]li(i tt)n-

rnrillj] 5.7 mi]]tl tr;nnár,a. a tijbbi t it gkiJ ztáIsasl tgb an 2.2 milló t()nnár(iI

1.9 mi]]ió t()nnlr],a (,sclt Visszal,
ldósz,akon,ka,nt a kijo] a j,k,it c.m c]és szintje eset1 a mlis,ldik viliigha-

b()rúbitn n(,m trdck1,1t országokban is, kü]ijniisen a Kanib-lengcr me-

denc,cióbt,n Ennek oka a kajo]ajszá]]it(i tankhaiák hiiinya volt. ame]yck
egv rés7,at a hit] cri_sta t.,(ngera]o1]áIók elsúlyesztették1.

Egy nukleáris háborúban a kiio lra j kitermelés escsc vi"leménycm szt,-

rint Jlhanyagolha'.ó ](]sz csuplrn, Viszont az atom- as rakétacsapások
eredma,nyeképpcn meEscmmisü]nek a kőo]ajkitermell'j bcr. r)n d c7,{!,sek,

A második vi]t'tgháb()rúban az ellcnsig kóola.iipari objokttrmair,a
való ráhatás mindenekelőtt a 1égicsapás.tkban. tengcri b:lokádclkbatn i:s

a divcrá(')s szab()ttizs akcjókban nyi]Vánul1 meg.

A lakóta.at om fcgy V er meqnöVe]t€ a hátországra gyakí)Iolt dcstruk-
tiv lehetősóggket, Az in terkont in entális rakéták sebessége elérheti a 2tl

ezer km óIát a]s óIiá|si puszti,ló erőt ielentenek nagy találati ponto,ss,ág

mc]lctt, A szárazlöldról. }evegiibőJ. vizbő] mért csapástlk akár hagyoma-
ny()S, akiiI rakótur-atomfcgyverokct veszünk alápu]. m,indenlképpen h,a-

talma-s pusztitást okozh'atnak a ,kőolajiparnak, A iinomítók, raktárak,
szál]itóeszkiizök mind-mind igen,,kifizetődó" cé'Ipontot ielentenek,

A gazdasági háborúk cé]ja mindeneke]ótt az ellenség gazdasági pD*

tenciáljának gyengitése. Jó példa efre a gazdasági embargó, amilyent
az Egyesü)t Államok i's alkalmazott annak idején a szocialista országok-
kál és a Szovjetunióval szemben, amikol is megszüntette a kóolaj és kő-
olajtermékek ós a gáz- éS olajvezeté;kdk építééhez szükséges csövak, wa-
larírrint berendezcsek exportját. Ez n€hézséget okozott ugyan, de egyide-
júleg felíuttatta a szocialista országok ilyen irányultságú iparának ter-
melését-

Komoty feszült§éget okoziak a Közelikeleti katonalpolitilkái vál-
§ágok (1956-bán a szueri válság, 196?-ben az izraeli agresszió). A fegy-

2 Ugyanott, 116, oldal,
3 c, Szigatin: A szovjet népgazdaság a Nagy Honvédó Háborúban. war-

szawa, 1968. 158, oldal.
a A németek mintegy 24 millió bruttó regisztertonnányi hajót szüllyesz-

tettek el. amely a háború kezdeti idószaka szállítókapacitásának lelét jelen-
tette. Ezek kb, 500/o-át is a száuitóhaiók tették ki. A háborrl k€zdetén ez kri-
tiku§ helyzetet teiémtett a szövetsé8es batálmak ré§zére a kóolai é§ kóolaj-
származékok szállítását illetóen.
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vcrt. mint itmi]v.]I] a2 embafgó is. igt:n harékonvan kihaszD]á]liik aZ arab
orszígok 1{]7J-ban itZ lZIae]1 tánlogató r;rszágtrkklr) !Zcmbcn. am,ikor á
kőolaiszállitások leállitás:ival lenyegettók meg az tg},iptomi-izrac]i koní-
iiktusban aZ utrjbbi pártján álló országokat, Az 1g8{)-ban kirobbant irak-
iráni hriború nemcsak kót jdeo]ógjai iriin!zat - dZ n.ab nacií)na]ista és
il ld.liká]is isz]iim lorradalrln-r - ijsszecsapiisa vo]t, hanem az ezcn fö]d-
rajzi tcfsr:gb.n Va]ó Vczetii szcr3pJlt fol.ytat{)t1 hafc is, A k()nf]iktust
k8tonai eszki]ziikke] mt,grrldanrló. mind}nét fél ig}'.(]kezt,tt a má_§ik kijo]aj-
exp()ft,iiit binitani, Eppen a kij,l]ai lrkozta azt. hogY a Pelzsa-iibijl a nL,m-
zctki)7i afdokck spcciillis lilrgyir 1.11. s cZá]la1 a fcgyvercs incidensck ls
nemZerkijzi mIlf.1iiV(] l'a,]u]1.rk cbbon a tt!rslgben,

Az enr.rgilvalsiig 1973_ban robbant ki a kajolaihiánv kijvctkezt|,bsn
es 1974-bcn ntlg\szcLesérr: szi;ktok a Vi]ágp]tlci árak mindeniajta üzt,n]-
anyag tekdntctében, A váiság fő okai köza kr.ll sorrrjni azt. hogy az územ-
anyagbázisok nem tartott]ak ]épést a2 enegiaigénYckkc]. az olaj,kc':sz']e-
tck kiaknázása rab]ógazdálkodássa1 fol}rt, é]es kon,kurf etncjjaharc za,i]ott
i,s az impcrialista hirtáimak ncrrko]onisia po]iti]kát loivtattak a ]egfőbb
}<iio]aJlc]ijhe]yek birfokosailtr]. .rz arab o15zágok,kal szemben, Ez a \,ál_
ság számos kedvczót]en je]en,séghez vezetett a gazdasági-p()ljtikai-katonai
renclszerek viszonylatában (p]. nijtt az e]adósodas a vi]ágban. nóttek a
kamatterhek s!b.),

Az üzcnlQnyagváJsúg Jeginkább a kapita]ista gazdaság()t sújtotta.
A nyugati o|szágrlkban korvr. n,a]azódtak azrrk a problémák, amel.vek
mego]dása (:sak a kóolaj kiterm.]]es és ielhnrsználás ma.f.teinek c§szerú
kerctek kijzl szoljtása ]ehetett, Kidcrúlt. h.rgy ezek a pfoblémák hal]at-
]anul öss2etettek, A2 Egyesült Á]iamok már 19?9-tij1 kezdve kósZü]tdk
a2 inLL.rvcnciós megoldásra, Úgynevezelt gyons feagálású efóket szer-
Veztck (Franciaor.szág szintén hasonlóan ,járt el) és sze]esítilk Á katonai
bázisokat az ,{Iab-tengefen. aZ Indiai_óceánon éS a Perzsa-ijbiilben. spe_
ciális bázishajókat epítenek nohézfegyvelzctte] e]]átva a Harmuzi-szoros
kózelóben. Mindehhez aZdásági nyomás nehezedik a kóo]ajimpcrlóriik-
re. s csijkkentik a gabona- ó-c fegvv erela dás o kat iS, Az arab országok ű_
szont határoZottan !,edts]mezik a saját gazda.sági_politikaj függet]ense-
gükct. Némo]yek csök]kentik a kajolaj kit efme iés szjntjót (Libia). mig a
par]esztin csopoItok á]lahdó divelziós fonyegetettséget jelentenek a Har-
muzi-szolos,kóolajipari berendezései, valÉmint a tankhaiók számáIaj.
Az amelikad legyveres e.rő]k erre az iráni őrnaszádok elsül]yesztésével
és a tengeri olajkutak el]oni támadássa] válaszoltak. Az energiaválság
egy kivételesen összetett és veszé]},es je]enség.

A szociaű§ta oNzágokbpn az enexgiaválság okozta gazdasági nehéz-
segek vaia,rrr,ivel enyhébb lefolyásúak. A KGST országok együttműkö_
dése az olajipari ,bázis fejjődéséhez. a kiteimelő potenciál növekedésé-
hez és a feldolgozó-szállitó kapacitások megerősödéséhez Vezet€tt. *A Szo-
cialistá ox§ágok neúnzet]kózi együttmri,kódesre szólitanalk fel az ENSZ

519B4-19B? között közel 300 tankhajót ért támadás
nyek 8 miuió bruttó .egi§ztertonn4 veszteséget okoztak.
a második világháborúban elsüllyesztett hajótérfogatnak.
lityka" 198?. l1.2l-i számábóI, t2. oldal.

és a harci cselékmé-
Ez mintegy harmada
Forró öböl. A ,,Po-
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ben, ugy,irnirkkor tiltuk()znai}< a fcilijdő l)rszágoknak nyúitandó gazdasági
segítsóé polil,ihai fe]ltltcle,khez val<'l kij|ósc c]]c,n,

A KÖOLAJHIANY MECOI,DASANAK MÓDJ A1

A kőolajhiány nl)rnán f elli,pő c]égedet]iensógerke1 csöl.ken tefui lehet :

- a kóolaj kdtermelai ós fe]dí)]go2ó fo]yamatolkban mcgnyilvánuló
technilka i ós techlnológ jai e]iif cha]aditssal ;

- a2 olaibázisok ki(ipitó§avc] ;

- import niivclt ss cl ós :rz rrlirj tra,rt a Jók()k niivc]csóve];

- la7 üzemanvilgf t,lhasznitlás szirbályozásáva] :

- mcgtaklr i1 1lsokkal és onergilrtakarl,kos kittonai tecbnikák rend-
§zerbcállítlisáVa],

A kiiola,ibázi.s kitlpítt sc sir kfi!]c mrjdon Villósulh|at m€, A németek
a második vilrigháborúr.r ktlszülijdvc fiiként s7-intctikus benzin előállitá-
sát Végzii gyitra.k]a1 a,pitettck, AZ Egyesült Á]lllmoktnn pcdig csrrpán a
világháború folyamán len,dűlt lc1 a kőolajipar ós az is inkább a repülő-
gépbenzió c]iiállitására koncqntrá]ódott. A Szovjetunióban az 1944-45-ös
esztendíj,kbcn Vo]t a leggyols,irbb az olajbányá,szat {ejlődése,

A világháb()rút kiiveti'i esztendókben eróteljcsen megindult a kö-
olajlelőhelyclk feltáráse. A 60-as évck végén, a 70-e.s évek elején fedezték
íel az alaszkai ós kanadai kőo'lajlelóhe)yoket. Ezek stratégia,i ta,rtalékot
képeznek az Egyesült Államok számáira. ha ínetlán khrlátoznák reszere
a kőolaj€ládásokat a világ ma_sik részein. Ezidótájt kezdték meg a ]kutatá-
sokat Eszak-Afrikáharn tis a Gíneai-iibö]ben is. Az évszázad szenációja
volt a szibériai ós az Észalti-tenger medencéjében levő kóolajlelóhelyek
felfedezése. majd nem so.kkal kesőbb az É,6ei-tengeren szintén, A sábé-
riai ielfedezés a szoci,a]ista országok szernpontjábó1 nagyon fonto§. a má-
sodlik a nyugat európai or.szágol{at függet]enitheti Ié^szben a2 arab és
afrika,i országolktól. mig a harnadik felfedezés egyenlőre a dokumern-
tácios fóziisban talá]hntó és okoz íe§zültségoket Görögország 'és Tiirók_
ország között.

A műszaki és technol€ilai glőr.etrraladás fóként a kííolajkutrak iúrá-
sához és flinomító-petrolkémiai foly,amatokihoz kapcsolódik.'A fúrrisok te-
kintetében igen j€lontó§ az elórel(lpe§, Jelenleg akár 10-15 ezer rnéter
mély§égig is készítrhetőn( furatok. A }rct világlháború |közötti idó§zakban
a forgó-fotációs fúrási módszert, rnig jeieinleg a turbinás mód§zelt a,l_
kalmazzák a íúrások alr}da,Lnával. Nagy eredménynek számított, hogy a
fun:atokba bajlékony csövek€t le|hetett leereszteni, ami átt€t a techrrolG
giai fo}yamat ideje 60(|9_ra c§ökJkent. Most.fol]mak a kís€rleti fúrások
az ún. e,rózió§ fúrási rnód kipróbálástb, arn€ly lényeges€n hatékonyabb
rnind€rt eddlígi mód§uernél. A fúrtísi technika jövójétől azonban a lézer
és az ultnahangsugárzá§ ralkalínaz,a§a jdl€nti najd. Az olajbányászat egyik
öná ó ágalk€lnt te]íintfietók a tengeri fúrrrisok, am.elye)<et á kontirr€ntális
talapzát minden területen foly,tatnak.

A szemelygépkocsli fulta,l.álásh és széle körú elterjedése vez€t€tt el
a b€nzin ka,rri€rjóhez,, de a motorizioió ilyen mérvú terjede§ével 6 b€üt-
zinelóáultá§ nern tudott lép€§t tartani. Á prohléIna m€goldiá§iilra bevs
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zettdr a kralk]<olást, a,mely f orradal,ínasította (a ,finomítóipaft6, továbbá
a szenból törte,nó szirr,teükrrs üzgrnbny,€-olőáütást (Németor§zág). A má-
sodrilk világháborus üz€ínrany,a€ ,ig,enynövek€des elvezetelt ,az olajfino_
mítá,s reformjá]hoz (Egye§üIt \Áltarrrdk, Nagy Britannia), ,amely lehetóvé
tette a magas oktáüszli.ínú repüIóbenzin terme]Fsénsk fokozá§át. Ennék
kixzönhető€n a szóvetséges l€gi€ró gépeiliek hatótavo'lsága nagyobb volt,
rniírt a nénet repüőgépdké, arrrelyek szintetikus benzi,nt ha§zná.ltak a

repüléshez.
A kóolajfeldotgozás terüIetén való előrehaladás lényege a korsze-

riíbb, újabb alkalmazása. EáI€l ,csökkenndk a termélósi kóltségek és
nő a benzin d!íánszárna.

Az energiaiválság azonban további, a folyákony iiemanyagok elő-
állítá§ára aLIoatlrnas rnÉgoldá§cíkía ,dxztijrnöz, Egyre jelen,tös€krb szercpet
játszik .e nehéz és magas ,kéntartalmú olaj, vatra,ídint a bitumeírndl telített
palra és .homok. Ez utóbbi]ban lninegy tíZ§zer annyi ,o1ajtartalrnú nyers-
anyag található és a Világ olajkészleteinek több mint felét képezi, 19?8-
ban megkezdték ezen |nyeranyagok felllasználását o}yan nagy országok-
han, rnirrrt Kanada, az'Egyesült ÁlJa,rnok és a Szovjetunió, Törekvések
va,nnak a szenból történó §zintetiku§ územgnyagok előállitásáFa i§, Ilyen
irányú termelés legi,nkább,a Déi_Afrijkai Köztársa§ágban figyelhetó m€g_
Ez€nkívül lehetó§ég van fóldgáz, széngáz, valamitt alkohol felhaszná-
1á§ára i§ a motorok üzemeltetésére.

A jövő üzelrlany.aga a hi,dfogán lesz, alm,e}y óriás,i Változiidol§at údéz-
het elő a repülésben, a kozrniku,s technirkában, E sállításban, de a gaz-
dasági ,élet ,bármely területén. A hidrogén elónye az a szinte korlátlan
mennyiség, amely a t€rmészetben renddlkezésre ál[, hátránya vis,zo,nt a
viszonylag rnagas előá}lítási kö}tsege. Csepfolyós változata lehetővé te_szi

a mechanikus gépjárművek, repülőgépek és ,rakéiák üzemanyagta,rtá-
lyaina]k nöVelését, ami vi§zont óriásl katondi jsl€ntős€ggel bírbat.

Az impoit és az oüaj]készletek ídlhhlmozása azo,n országokban 6zük-
ségszerű, arne,ly€k egy esetl€ges,háború,esetén el trennének zárva a kóolaj
beszerzésétól. A második világháború tapaszta,la(ai egyértel.rnűen be-
biaonyi ották, hogy az eló.bb em,lített tevlékenységeket rn.ár a há]borús
id<íszark elókészitésekor végre koll hajtani.

A virlágh,áborút kövotóen a nyugat-el].rópai országok kóolaj és kó-
olajtermékek beho2atBl6 6ni,rrtegy 950,/p Volt. 1972-,tól lí',ezdy,e ez az ilíj'-
port 10-15('/)-kbl csó]ckeolt,az Észalki-tengeri oljkuiak (Norvégia es Nagy-
Britannia álial) üzem]beálilítá§áva]. ,Szinüan engrgiavá]ság Volt az, ami
hozzája!:ult az o]gjirrrpo,rt Frranoiaországban, NSZK-ban és 01aszország-
b€n évi ,több tízmillió tonnáVal illaló csitldkentéséhez. Jelenleg még a2
Egyesüit ÁItamok is lirnpoxtá,l ,kóolajat. Ez kb, 4501i;a az orság felhasz-
nrilrásána,k és 1986-ban 391 rndfl]tiárd doüár!,tett ki. Ósszehasorr,lítrás lképpetn

ugya,nebiborr az idó§zaírban az NSZK kőolaljimportja 50,9 milliárd, ,Fran-
oiaorszi,gé 16,6 rnilbáId és olaszországé 13 milliárd do]lár volt;,

0 Egy tonna kóolaj hagyományos feldolgozásának elsó lépése után l20 li-
t€r benzin é§ 575 liter olaj állítható eIó, majd krakkolás után ez 5?5 liter ben-
Ztn és 50 liter olaj lesz.

7 GUS statisztikai évkönyv 198?, évi száma,60?. és 609. oldal.
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Az olajválság ,rfiráí\yította a ny,4b.t<urópa[ korrnányok és &ato.nai
üirzsslr figyel,ínét az dlaj- és üz€rlanyE8-üartdliékok ,probJérnátára. &z
&yestir,t Állirmdlr |exő§ írlromá§t g]r€l(orolt NÁ.To §zai^/6bég€§eiíe, hogy
Leg,a,lább 3-4 hónapra d}€€ndó olaj- é§ üdjtóanya,g-tantaleko[do'Lrerrdel-
kezzerrgk az es€tleg€§ &a|tooai tevékerryséedk vegrehajtá§ához8, Eltelriint-
ve ettóI a, NATo-tagb,r§áéok, hogy úiiggeü!*útsék Daguldat az a,Tab or-
szágok ,vára'tilan ín€],epet€§eitóli f€üal,Inoztáik lnb. 320 milió tonrta kő-
olajat, ami a \r'ilág lkóolait€rüldlésének ,rnintegy 100/6-a9.

Az otajtrartral]ékolr fell}ralrnozasáoalk egyiü ki.iüirnt€€es form,ája, hos/
békeidő en csökkeniúk,a kóolaj,lditemellé§ Volurne,rrét. Ilyeíl mód§z€nt
al.kalmaz az Egye§üt Áü\arnok és néhány oPEC tagor§ág. Az ilyen fe1-
tlalmozás oka, hog! egyrrészt megad<adaflyozzák az olajrnezók gyor§ ki-
merülését, ,másr'észt takáJákosikodjana]k ,a dellla]§znáJással és €y e§etle-
ges lkonju,nktúxa ,k§ve{kezmény,eit ellkerüljék, Jelenleg a kőolaj]kiíte,rnelő
es fdldolgozó kapacitáBnalt< csupán m]integy kétharmad része van ldihasz-
niál ra. .A,lennma,r,adó ,ré§z lképezi a taTtalékot arra az e§etre, ha ,netán egy
háború venn€ kezdet€t és rnegnóne a fegyvere§ mók ,és a ,népgazdaság
dlajigénye.

Az üzerrr,aoyag-]kortátozások l§zéles körú allkalrnazásrira ]került §or
a ,másodrik vi,lágháiború éveiben mi]ndkét ,harcoló íél országaib,an. Né-
metországban és Nagy-Britanníában a személygépkocsik íorgalrnát 60-
?0()/1.ka1 csitkkentet,ték, de csdkkentetták a távoisági bu§zjárdtok szá,rnát
is. A |közúti szállitás zóIrtét (fóleg Nérrletonszágban) la fából nyert. gáz-
zaü ,hajtott gépjárművek bonyolíioiták. A tlajtó- ,és kenóanyagok fel-
ha§zn á]áMnak mér,teklet nagyban b€f o'Iyá§ol j a az adott,orszá g gazdasági
fejlettsége. Pé],dáu,l Ka,nadárb,an, ,az Egyo§ült Ál]a,mokbarn, Nagy-BTitan-
niában és,a Szovjetu,nióba,n csökkentettók a személygépkoo§i és traktor-
gyártá§t, a]mi hozzájáru]],t a folyékony üze!íraüryag deficitj,ének enyhité-
§éhez,

A kőolajipari termékfe]lI1alsználás korlátozása békeidóben is aükal-
ílazható. Jó pé\dra erre az egye§ ,országol}*tlan bevezetett jegyrendszer.
ahol a benzint es ollajat c§,alk iegyre |áru'sitalIlak. Az ilyen ,megoldá§nak
,azonban ]háborús idó.szad<batt van ig,azán joldntósége, de már a fegyveTes
konf,Liktust rrregelőzóen be kell vezetn]i.

Az olajválság mostani szalkaszáLlan szintén fe]lmerült az üzemanyag-
tLakarékosság szükség.szertisége. Ezen cé,lból szátrno§ országban a motor-
benzinhez 10-15(|1r,metúl_ Vagy eiilal]koholt kevernek, de .az Egyesült
Á armokban és,a Szovjetunióba,rr ,használrrak lcsak alkolr,cltral hajtott au-
tókat is.

Nérnelly NATo álila,mban |a had,f ellszer,elé§t vasúti szál]itással továb-
bi,tják a gyako/lat ü<öT zetébe; Be'lgiumban 225,rőI l50 repü,lt ,órára oscik-
ke,ntették a pilóták repülÉsi idő,normáját; Franciaor§zágban és Német-
országban pedig 20-250/F[<,a1; a hradlitengeneszet tengeri ,gy,akoxlaihainak

száma i§ cscik|kent ,(Nagy-Brliúanniában 40(1,19-1ka1); és a kiképzéShez kü-
lönféle €yak o rlób er e,ndezéseket aikalmaznak.

3 B, Kolodzieiczak idézett cikke, 120, oldal,
ll z, Dobosiewicz: olajválság, 'Warszawa 19?9. 137. oldal,
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A v|ar§ói 'Szerzódés ,i€yveü,es eróiné] lszintén negfigyelhetó vriflto-
zá§, Ezekhez ta,rtoznak ,a homplex és int€rált Ánato.nai-gazdasági rend-
szabályok bevezetéSe, a gya,korlatok száínának ,és na€yságána,k .C§ök-
kmtése, a kiképzé§, l€]ktanya]rözelben j(gyak. pályán) történó végrehaj-
táSa. Az újabb belendezésdk ta]karéko,sabbá ,tsiele érdekében ,klrÍ§truk_
ciós változtatásokat k€],l végrehajtani (könnyűfémek, mlianyagok,,gazda-
ságosabb motorok). Ma már ,a korszerú repülógépek 30-40%-t61 keve-
sebb územanya€ot égetnek eI mint a régebbi iípu§okl0. A gépjármúvek
korsze!űsíté§€ k€r€tében be,r'ezol]ésre kerijl]Lrrek ,a ,nagysűritésű motolqk
és ,azdk többsebes.séges változatai, Ugyanakkor rnintegy 300,/o.kal igye-
k€znek .csökkenieni a terepj áró-gépkocs ik számát. Nagy hangsúlyt fek-
tetnek a ryezetés €azda§ágo,sságára (fóLeg telepen) és a 100 kilométerlc
esó územanyag-fe]használás csólnkentésé.e. Peldáu1 az Egye§ült Áua-
mokban egy személyautó 19?0-ben 18 ] 100 ,km, 19?8-ban 13 l 100 km
üzema,nyagct ha5zná]t fdl,

A kőolaj és a kőolajszár,nrazékok 1hiánya vagy elégtelensége kataszt-
rófáiis következményekkel járhat egy ország védelmi képe§,§egét, fegy-
vereis erői b,arckészü]tségét illetően is, Az olaj defioit 'következményei-
nek csökkentését ce,izó mego]dásokat a lháborús e]ókészületek idósza.kára
kd]l rea]izá]ni. melt kósőbb erre,máf nem lesz idő. Nagyon na,gy je]en-
tőségge] biI. a hajtó- és kenóanyagkész]etek fe],}rlalmozása. meglelelő eJ-
tárolása, ór,zés-védelmenek biztositása és kúnnyú,szállíthatósága,

10 Péidáut egy ,,Phantom" egy repült óra alatt 2,4 tonna. egy F-14 vagy
F-15 pedig 1.7 tonna üZemanyagot éget e],
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