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1) Az értekezés célja és felépítése 

 
Oroszország kiemelkedı helyet foglal el a világ gáziparában: 2008-ban a földgáztermelésben, 
az -exportban és a bizonyított gázkészletek terén is a globális rangsor élén állt, míg a 
felhasználásban a második volt az Egyesült Államok után.  

Oroszország a szuperhatalmi státusból az 1990-es években legfeljebb regionális gazdasági 
középhatalommá süllyedt, majd a putyini idıkben megerısödve energetikai nagyhatalommá 
lépett elı. Ez a pozíció azonban nemcsak az orosz önbizalom helyreállításának, a legitim vagy 
az orosz fél által annak ítélt érdekek hangosabb képviseletének a lehetıségét hordozza – 
megjegyezve, hogy az energia-nagyhatalmiság túlhangsúlyozása egyúttal a gyengeséget is 
jelzi, vagyis Oroszországnak kevés más külpolitikai eszköz áll a rendelkezésére1 –, hanem 
komoly feladatot, felelısséget, kül- és belföldi ellátási elvárásokat terhel Oroszországra. 
Ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez az orosz félnek hatalmas összegeket kell csak hosszú 
távon megtérülı beruházásokra fordítania: a mezık termelésbe állítása és a 
szénhidrogéneknek a fogyasztókhoz való eljuttatása érdekében.  

A 2006-os orosz–ukrán gázválság óta folyamatosan az érdeklıdés középpontjában állnak a 
Gazprom monopolpozíciói; a sajátos orosz gázmérleg fenntarthatósága, a gázdeficit kérdése; 
az Oroszországtól való európai energiafüggıség, az interdependencia foka, a rövid- és hosszú 
távú ellátásbiztonság, a (megbízhatatlan) posztszovjet tranzitállamok és az „energiafegyver”; 
a közép-ázsiai gázjátszma; továbbá a diverzifikáció. Utóbbi különösen hangsúlyos kérdéssé 
vált, amely mind a fogyasztók, mind a termelık céljai között szerepel. 

Az értekezésben arra vállalkoztam, hogy ezt a sokrétő és erısen átpolitizált, számtalan 
elıítélettel átszıtt témakört a lehetı legtöbb oldalról körbejárjam és a tények világába 
helyezzem, komplex képet adjak az orosz gázszektorról a készletek-kitermelés-értékesítés 
hármasában úgy, hogy a vásárló oldaláról is részletesen értékeljem a folyamatot. 

A disszertáció két fı részbıl áll, amelyeket egy részletes történeti bevezetı alapoz meg a 
Szovjetuniónak, illetve Oroszországnak a gáziparban elfoglalt helyérıl és az orosz gázipar 
sajátosságairól. 

A disszertáció rövidebb, elsı részében az oroszországi készleteket és gáztermelést 
vizsgálom meg, míg a második rész az értékesítéssel foglalkozik. Természetesen nem lehet 
teljesen elszigetelten kezelni a két területet, így például az orosz kelet-szibériai és távol-keleti 
export (diverzifikáció) ügyét már az elsı részben bevezetem (2.1.1.4. alfejezet), míg a 
második részben (7. fejezet) kap helyet a közép-ázsiai készletekrıl és kitermelésrıl szóló 
elemzés, amely a szállítási lehetıségek és az eddig leszerzıdött volumenek ismerete mellett 
elengedhetetlen a térség gázát ambicionálók esélyeinek megítéléséhez.  

Az elsı rész bevezetıjében tömören felvázolom a kitermelés nagyságának alakulását és 
annak okait az 1990-es évektıl napjainkig. Szólok arról, hogy a jelenlegi orosz gázmérleg 
miért más az 1990-es évekhez képest, bevezetve ezzel az orosz kínálati oldali problémák 
körét. 

Az elsı rész 1. fejezetében az oroszországi gáztermelés – beleértve a kísérıgáz-termelést is 
– regionális megoszlását, illetve az egyes régiók gáztermelésének változását ismertetem 
röviden. 

A 2. fejezetben elıbb az oroszországi gáztermelıket kategorizálom, s definiálom a 
független termelık fogalmát. Mivel a tiszta kategóriákra való felosztás nehézségét a Gazprom 
terjeszkedése okozza, a konkrét felvásárlásokra is ki kell térni. Ezek számbavétele után 

                                                 
1 Saunders (2008): p. v. 
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kerülhet csak sor a Gazprom-csoporthoz és az azon kívüliekhez tartozó gázkészletek és  
-kitermelés nagyságának taglalására. 

A Gazprommal foglalkozó 2.1. alfejezetben áttekintem a Gazprom készleteinek földrajzi 
elhelyezkedését, a társaság legnagyobb készletekkel rendelkezı termelésbe állított és még 
nem termelı mezıit, hogy a társaság hogyan áll a készletfelfedezésekkel, mit tett a kitermelés 
fenntartása érdekében, milyenek a perspektívák az új gázrégiókat illetıen. Meghatározó 
jelentıségő, hogy milyen nehézségeket kell leküzdeni a mezık termelésbe állításához: 
rendelkezésre áll-e a szükséges technológia vagy a projekthez külföldi partner bevonása kell, 
hogy a lemővelésre váró telepek a meglévı infrastruktúrák, illetve a tervezett exportpiacok 
közelében helyezkednek-e el.  

Az új gázrégiók közül a kelet-szibériai és a távol-keleti régió elemzése kap a legnagyobb 
teret a Gazprom 2006 óta követett terjeszkedése és az ehhez társuló állami nyomásgyakorlás, 
valamint az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium 2007 szeptemberében elfogadott keleti 
gázprogramja (koordinátora: a Gazprom) okán, amelyek a Gazprom 2006-ban törvényesített 
kizárólagos exportjogával megtámogatva jelentıs változást hoztak a térségben mőködı és 
exportjukat tervezı társaságok számára. Következésképpen itt szólok az orosz 
energiapolitikai modellekrıl és az Energiacharta-egyezményrıl, de a 2.1. alfejezeten belül 
teszek említést a belföldi tárolói kapacitásokról, a nagynyomású szállítóvezetékekrıl, illetve a 
közép- és kisnyomású hálózatról is.  

A 2.2. alfejezetben a kísérıgáz-termelı olajcégekre és a Gazpromon kívüli gáztermelıkre 
koncentrálok. Elıbbiek esetében mindenekelıtt azt kell meghatározni, hogy milyen mértéket 
ölt a gázfáklyázás, az mekkora veszteséget jelent, az egyes olajtársaságok hogyan 
boldogulnak a hasznosítás feladatával, s általában milyen korlátokba ütköznek 
Oroszországban (a független gáztermelıkkel egyetemben). Ezt követıen a legnagyobb, 
Gazpromon kívüli gáztermelıket mutatom be, majd a különbözı kitermelési elırejelzéseket 
hasonlítom össze. 

A 3. fejezetben a Szovjetunió felbomlása utáni orosz energiastratégiai dokumentumokat s 
az oroszországi gázkitermelés jövıjét illetı prognózisokat veszem sorba. A gázszektorban 
végrehajtott, tervezett és szükséges beruházások itt kerülnek terítékre. Elıbb a Gazprom 
mozgásterét behatároló eladósodottság tényét húzom alá, majd a külföldi beruházások 
korlátozásáról szóló 2008. áprilisi törvények részletes elemzésére kerítek sort. 

A disszertáció értékesítésre fókuszáló második részének 1. fejezetében a kivitel volumenére 
és annak földrajzi megoszlására fordítom a figyelmet: Oroszország pozíciója szempontjából 
meghatározó, hogy mely exportpiacoktól milyen mértékben függ. Rávilágítok az egyes 
statisztikai adatokban lévı különbözıségekre és az értékesítésben résztvevı, illetve közvetítı 
Gazprom-érdekeltségekre. 

A 2. fejezetben a Gazprom FÁK-on (Független Államok Közössége) túli hosszú távú 
gázellátási szerzıdéseirıl számolok be: mi jellemzi azokat, miért van szükség rájuk, mi a 
probléma velük, mely társaságok kötöttek a közelmúltban új szerzıdéseket, hol kapott a 
Gazprom közvetlen hozzáférést a fogyasztókhoz, s a rövid távú szerzıdéseknek, illetve az 
azonnali piacnak mekkora szerepe van a Gazprom életében. 

A 3. fejezetben a különbözı piacokon eladott gázmennyiséghez képest realizált bevételek 
nagyságát veszem górcsı alá. Elsıként azt nézem meg, hogy az olajár-emelkedés hogyan 
hatott a gázárakra, s milyen árelırejelzések születtek, majd a Szovjetunió utódállamaiban és 
Oroszországban végbemenı szükségszerő áremelésekre koncentrálok. Részletesen 
tanulmányozom, miért (milyen megfontolások alapján) és hogyan alakultak a gázárak 
Ukrajnában, Belaruszban, Moldovában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Grúziában és a 
balti államokban, továbbá miféle konfliktusok és milyen szerzıdéses viszony áll fenn az orosz 
féllel. Itt szükséges kiemelni a Gazprom bizonyos tulajdonosi pozícióit a térségben, s hogy 
ezeknek az államoknak Oroszországon kívül milyen gázbeszerzési lehetıségeik vannak. 
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Végezetül a belföldi gázárakat és -értékesítést illetı, 2006 óta hozott döntéseket tekintem át, 
amelyeket stratégiai horderejőnek tartok. 

A 4. fejezetben az Európába menı tranzittal, az egyes tranzitországok súlyával 
foglalkozom. Végigkövetem a gáz útját Oroszországból Belaruszon és Ukrajnán (illetve 
Moldován) át, nem kerülve el a megbízhatóság kérdését, részletezem a vezetékkapacitásokat 
és a tényleges volumeneket, s nyomatékosítom: hogy bár a Lengyelországot is fontos 
tranzitországgá tevı Jamal–Európa (Jamal–1) földgázvezeték jelentısége nem 
elhanyagolható, az ukrán irány súlya ma is nyomasztóan nagy. Ebben a fejezetben térek ki a 
közép- és kelet-európai régió államai, valamint – a disszertációban szereplı 
vezetékprojektekben érintett – Görögország, Olaszország, Ausztria és Törökország 
gázbeszerzéseire és infrastrukturális adottságaira, terveire. 

Az 5. fejezetben a fıbb belföldi vezetékprojekteket vizsgálom meg, s arra keresem a 
választ, hogy miért van szükség ilyen óriási beruházást igénylı, hatalmas plusz kapacitást 
létrehozó projektekre. 

A 6. fejezetben a Gazprom két emblematikus európai vezetékprojektjét, az Északi 
Áramlatot és a Déli Áramlatot, a projektek résztvevıit, a vezetékek jellemzıit (nyomvonal, 
kapacitás, költségek), valamint a Gazprom európai tárolólétesítési törekvéseit, ígéreteit, eddig 
elért eredményeit fejtegetem. Az Északi Áramlatnál a környezetvédelmi szempontból 
releváns jogszabályokat, az érintett – de különbözı jogosultságokkal bíró – államok 
hozzáállását, s az alternatívaként „felajánlott” Jamal–2 és Borostyán (Amber) vezetékterveket 
is bemutatom. 

A 7. és a 8. fejezetet a posztszovjet közép-ázsiai gázért folyó versenynek szentelem, s azt 
hangsúlyozom, hogy a leegyszerősítések ellenére a kérdéskör összetett, számos 
bizonytalansági és kockázati tényezıvel terhelt, valamint hogy a gázjátszmában az egyes 
szereplık nemcsak eltérı lehetıségekkel bírnak, hanem a status quo megırzése, illetve 
megbontása érdekében eddig tett erıkifejtéseik is különböznek. 

A 7. fejezetbıl megtudható, hogy a Gazprom gázmérlegében mekkora szerepet játszanak 
az üzbég, kazah és türkmén gázvásárlások, hogyan alakulnak a közép-ázsiai országok 
gáztermelést és -exportot illetı törekvései, hogy hova vezetnek a jelenlegi vezetékek a 
térségbıl, milyen vezetéképítési, illetve bıvítési projektekrıl van megállapodás, s hogy 
ezekben történt-e elırelépés. A 7.2.2. alfejezetben – esettanulmányként – a türkmén–iráni 
gázleállítás okán a „negyedik folyosón” 2007/2008 fordulóján dominószerően végiggyőrőzı, 
a megbízhatóság kérdésében a jövıt illetıen is intı folyamatot ismertetem. 

A 8. fejezetbıl az derül ki, hogy mi várható az európai gázfüggıség terén, s a Nabucco-
projektnek milyen nehézségekkel kell szembenéznie: biztosítható-e a gázforrás és a tranzit 
(illetve az egységes jogi szabályozás). A remélt forrásországok Oroszországgal való viszonya 
mellett lényeges, hogyan alakul ezen államok egymás közötti kapcsolata. 

A 9. fejezetben azt a kérdést teszem fel, hogy milyen elırelépést tett a Gazprom a 
retorikájának aktív részét képezı távol-keleti diverzifikáció és az LNG-szállítás (liquefied 
natural gas – cseppfolyósított földgáz) ügyében, s mennyire sürgetik ebben a fogadó 
országok. 

A 10. fejezetnek az orosz bel- és külföldi gázellátási kötelezettségek teljesítése a témája, s 
hogy mely tényezık növelik és melyek csökkentik a gázkeresletet. A mellett érvelek, hogy 
bár deklaráltan a belföldi értékesítés a fı prioritás, ha úgy alakul, hogy a Gazpromnak 
választania kell, akkor az európai szerzıdéses kötelezettségek teljesítése áll az elsı helyen. 

A disszertációt záró 11. fejezetben a Nabucco és a Déli Áramlat (illetve utóbbi 
megvalósulása érdekében aláírt kormányközi szerzıdések bírálata) kapcsán győjtöm össze az 
európai energiapolitikai vonatkozásokat, az egyes szereplık eltérı érdekeit, az EU és 
Oroszország közötti kölcsönös kritikákat, félelmeket. 
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2) A kutatás hipotézisei 

 
A disszertációban tizenegy hipotézist fogalmaztam meg, amelyek a következık: 

H1 A Gazprom az elhibázott politikája következtében veszélyezteti bel- és külföldi 
fogyasztói ellátásbiztonságát: elhanyagolta a kutatás-termelési tevékenységét, el van 
maradva az új gázrégiókban, ezek helyett a magtevékenységen kívüli felvásárlásokra 
költött.  

H2 Az oroszországi gáztermelésben a Gazpromon kívüli gáztermelık szerepe 
növekedésének a Gazprom a legfıbb korlátja. A függetlenek különben már középtávon 
a jelenleginél számottevıen nagyobb kitermelésre lennének képesek. 

H3 A kísérıgáz hasznosítása, az energiatakarékosság és az energiahatékonyság növelése 
jelentıs nagyságú „rejtett tartalékot” jelent Oroszországban. 

H4 Az oroszországi belföldi gázárak az európai exporttal azonos jövedelmezıséget fognak 
biztosítani a Gazpromnak 2011-re, ami aktivizálhatja a rejtett tartalékokat és 
átértékelheti a Gazprom értékesítési stratégiáját. 

H5 A Gazprom 2011-re a FÁK-ban is áttér az „európai árakra”. A piaci viszonyok 
megteremtése minden szereplınek az érdeke, s orosz oldalról tisztán gazdasági 
szempontból is érthetı a törekvés. Lassított felzárkózás csak bizonyos vagyoneszközök 
értékesítése esetén lehetséges. A politikai lojalitás önmagában már nem elég.  

H6 A hosszú távú szerzıdések a jövıben is az orosz kitermelés és export sarokkövei 
maradnak. Magyarország az egyedüli Európában, amely még nem gondoskodott a lejáró 
szerzıdésének a meghosszabbításáról az orosz féllel. 

H7 Oroszország a gázexportban Európa-függı. A Gazprom eddig keveset lépett elıre az 
ázsiai vezetékes exporttervek érdekében, így a kínai és dél-koreai elképzelések nem 
valósulnak meg a tervezett idıre. Ennélfogva addig az egyedüli diverzifikációs kitörési 
pont az LNG, amely terén viszont szintén nem fog olyan iramban elıretörni, mint ahogy 
kommunikálja. A Gazpromon kívüli kör keleti vezetékes exportját a Gazprom és az 
állam 2000-es évekbeli politikája akadályozta meg. 

H8 A Gazprom egy sajátos megbízhatatlanságát az adja, hogy a közelmúltban nagyszabású 
projekteket (vezeték, gáztároló) jelentett be Európában, ezek megvalósulása azonban 
kétséges. 

H9 A Déli Áramlatról szóló 2008 eleji kormányközi egyezményeket a Gazprom nagyon 
gyorsan megkötötte, de ezek bekövetkezte az elızmények alapján nem meglepetés: 
logikus volt, hogy a partnerek nem zárkóznak el az orosz kezdeményezéstıl. 

H10 Oroszországnak a közép-ázsiai gázra a gázmérlege fenntartásához és a 
monopolpozíciójának megırzéséhez egyaránt szüksége van. 

H11 A közép-ázsiai nagy gázjátszma kétszereplıs: Oroszország és Kína részvételével. 
Európa egyelıre nem része a folyamatoknak, s nagy hátránnyal indult. 
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3) A kutatás módszertana, adatforrások 

 
Az értekezés alapvetıen szekunder kutatás eredménye. Szakterületét tekintve a közgazdasági 
mellett bizonyos szintő jogi, mőszaki, földrajzi és politikai(-diplomáciai) ismeretanyag 
megszerzését is megkövetelte. Közgazdászként gázipari mőszaki ismereteim meglehetısen 
korlátozottak, jóllehet törekedtem ezen hiányosságok szükséges pótlására. 

A felhasznált irodalom – a téma multidiszciplináris jellege következtében – igen sokrétő. 
Elsı csoportját a szakmai kézikönyvek, monográfiák, folyóiratok, illetve a különbözı 
kutatóintézetekhez, ágazati tanácsadó cégekhez kapcsolódó rövidebb elemzések és hosszabb 
(mőhely)tanulmányok, kötetek képezik. Külön kiemelendık az Oxford Institute for Energy 
Studies (OIES) és az East European Gas Analysis (EEGA) forrásmunkái. 

A vonatkozó orosz, illetve „külföldi” – európai és ázsiai (bázisú) – gáz- és olajipari 
társaságok hivatalos honlapjain szereplı negyedéves és éves jelentések, pénzügyi 
beszámolók, hírek/közlemények, sajtótájékoztatók leiratai, prezentációk, projektleírások, 
statisztikai táblák, vállalati magazinok és szakmai sajtófigyelık képviselik a források 
következı körét. A Gazpromról – és kisebb részben az orosz gázszektor egészérıl – igen 
részletes információkhoz jutottam a Gazprom kötvényprogramjaihoz készült 
alaptájékoztatókból (base prospectus), amelyek a „Cbonds.Info”-ról érhetık el. A fent 
felsoroltak fontos vállalati szintő, elsıdleges információtartalommal bíró dokumentumok. 

Hivatalos orosz statisztikai forrásként a Szövetségi Statisztikai Szolgálat (Fegyeralnaja 
szluzsba goszudarsztvennoj sztatyisztyiki – Roszsztat), a Szövetségi Vámszolgálat 
(Fegyeralnaja tamozsennaja szluzsba – FTSZ) és az orosz központi bank adatait használtam. 
Az orosz gazdaságfejlesztési minisztérium (korábban: gazdaságfejlesztési és kereskedelmi 
minisztérium) társadalom- és gazdaságfejlesztési programjainak, valamint prognózisainak, 
továbbá bizonyos oroszországi jogszabályoknak az elemzése is szükséges volt az 
értekezéshez. 

Az Európai Unió három fı intézményének, az Európai Parlamentnek, az Európai Unió 
Tanácsának és az Európai Közösségek Bizottságának dokumentumai alkotják a források egy 
következı csoportját. Itt említem meg az Európai Parlament számára írt külsı szakértıi 
elemzéseket és a nemzeti szabályozó hatóságok által az Európai Bizottság részére készített 
éves jelentéseket. A szabályozó hatóságok mellett az egyes – európai és (közép-)ázsiai –
országok minisztériumainak, kormányzatainak honlapjai is értékes információkkal szolgáltak: 
a hírektıl a politikai álláspontokon át az energetikai, illetve energiastratégiai koncepciókig. 

Az uniós egyeztetett statisztikai adatok forrása természetesen az Eurostat, de az európai 
gázipart képviselı szervezetek közül az Eurogas és a GIE (Gas Infrastructure Europe), illetve 
utóbbi ernyıszervezet alá tartozó GTE (Gas Transmission Europe), GSE (Gas Storage 
Europe) és GLE (Gas LNG Europe) adatait is igénybe vettem.2 

A BP, az ENI, a Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency – IEA) és 
az amerikai energiaügyi minisztériumhoz (US Department of Energy) tartozó Energy 
Information Administration (EIA) adatai, illetve utóbbi két intézmény elemzései, valamint az 
Energiacharta-titkárság (Energy Charter Secretariat) kiadványai szintén alapvetı 
fontosságúak, míg az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) hírei és dokumentumai 
(országstratégiái, projektleírásai) is hasznosultak az értekezésben. 

                                                 
2 A GTE a szállításirendszer-üzemeltetıket (transmission system operators – TSO), a GSE a tárolóüzemeltetıket 
(storage system operators – SSO), a GLE pedig az LNG-terminálok üzemeltetıit (LNG terminal operators – 
TO) képviseli. 
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A disszertációban az egyes államok bizonyított készleteinek és kitermelésének globális 
összevetése során a BP adatait idéztem. A globális összevetések azonban szigorúan nézve 
csak tájékoztató jellegőek. Bárdossy György akadémikus szerint a készletek 90 százaléka nem 
auditált: „bemondásos alapon” jelenik meg. Tapasztalatom szerint a legkedveltebb a BP által 
összeállított lista (Statistical Review of World Energy), de ki kell emelni az Oil and Gas 
Journal, a CEDIGAZ (Natural Gas in the World), a World Oil, az OPEC (Annual Statistical 
Bulletin) vagy az ENI (World Oil and Gas Review) munkáját is. Ezek (részben) egymás 
adatait is használják. Bárdossy György a BP kimutatásait tartja a legmegbízhatóbbnak.3 

A disszertációban a földgáz mennyiségét jellemzıen milliárd köbméterben adom meg. A 
volt Szovjetunióban a normál köbméter a +20°C-os hımérséklető és 1 atmoszféra (760 
higanymilliméter) nyomású gáz térfogategysége, míg a szokásos nemzetközi standard szerint 
a +15°C-os és 1 atmoszféra nyomású gázé. Ennek megfelelıen az orosz mennyiség 
(Roszsztat) 7 százalékkal nagyobb, mint a nemzetközi (BP) adat.4 Ha külön nem jelzem, 
akkor a volt Szovjetunióban szokásos standard szerint értelmezem a mennyiséget. Szintén 
megjegyzendı, hogy a gáztermelési adatokban már nincs benne a kıolaj kísérıgázának 
elfáklyázott része és a telepbe visszasajtolt gáz. 

Az orosz készlét-, illetve vagyonosztályozás különbözik a nemzetközi gyakorlattól. A 
disszertációban használt, orosz A + B + C1 kategóriájú gázkészlet nem egyezik meg az 
úgynevezett bizonyított készletekkel (proved reserve); e három orosz kategória együtt annál 
sokkal tágabb. A nemzetközi szabványok közül a SEC ([US]  Securities and Exchange 
Commission), az SPE (Society of Petroleum Engineers) és a PRMS (Petroleum Resources 
Management System) szerinti bizonyított, valószínő (probable) és lehetséges (possible) 
készletekre hivatkozom annak alapján, hogy az adott olaj- és gáztársaság éppen mit ad meg. A 
PRMS az SPE, az AAPG (American Association of Petroleum Geologists), a WPC (World 
Petroleum Council) és az SPEE (Society of Petroleum Evaluation Engineers) által közösen 
kidolgozott, majd az SPE igazgatósága által 2007 márciusában elfogadott standard. Az elmúlt 
több mint 60 évben számos technikai szervezet, szabályozó szerv és pénzügyi intézmény 
vezetett be nómenklatúrákat a készletek osztályozására. A bizonyított készletek definíciót az 
olajnál az API (American Petroleum Institute) használta elıször 1936-ban. A gázkészleteknél 
az AGA (American Gas Association) 1946-os publikációja volt a kiindulópont.5 

A disszertációban nagy mennyiségő rövidebb-hosszabb cikket használtam fel internetes, 
illetve interneten is elérhetı hírlapokból (napi- és hetilapokból), hírportálokról az aktuális 
történések nyomon követése érdekében. Noha ezeknek csak egy része szakmai, illetve 
szakértık által írt másodlagos vagy harmadlagos dokumentum – s ezért a hibáktól sem 
mentesek –, elengedhetetlen kiindulópontok: nélkülözhetetlen részinformációkat tartalmaznak 
és segítenek az elsıdleges forráshoz is eljutni (amelyre mindvégig törekedtem), míg az 
elıforduló tévedéseket jellemzıen ki lehet szőrni, az ellentmondásokat többnyire fel lehet 
oldani. 

Ugyancsak lényeges információkhoz jutottam a gáziparban mőködı vállalatok képviselıi 
és a gázszektorral foglalkozó kutatók által készített konferenciaanyagokból, illetve 
konferenciákon való részvétellel és konzultációval. Bizonyos magyar és külföldi kutatókat, 
cégeket, valamint szabályozó hatóságokat – elsı kézbıl származó, primer információk 
megszerzése végett – e-mailben is megkerestem kérdéseimmel. 

Az értekezés hozzáadott értékének tekintem a források aprólékos – minden részletre 
törekvı – felkutatását, a gyakran ellentmondó adatok kiszőrését és értelmezését. Mindez 
komoly feladatot jelentett. 

                                                 
3 Bárdossy (2008): p. 198. 
4 Sagers (2007): p. 653., Victor (2006): pp. 484–487. 
5 Harrison (2007). 
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Mivel a disszertációban – egyes szakkönyvektıl és folyóiratoktól eltekintve – az 
elektronikusan (is) elérhetı források dominálnak, az irodalomjegyzékben lehetıség szerint 
mindig megjelöltem az internetes helyet is – jóllehet egyes esetekben azok megtekintése 
(ingyenes vagy fizetıs) regisztrációhoz kötött –, így az adott kérdés iránt érdeklıdık 
könnyebben juthatnak további információkhoz. A fentieknek köszönhetı, hogy az értekezés 
bibliográfiája meglehetısen terjedelmes. A felhasznált irodalom angol, magyar és orosz 
nyelvő. 

A disszertáció történetét és a források körét 2008. szeptember végén zártam le. 
Néhány (kivételes) esetben azonban késıbb megjelent tanulmány fontos gondolatokkal vagy 
adattal segítette a munkám. Ezeket a forrásokat mindig külön (a teljes hivatkozással) jeleztem. 

A 2008 szeptembere óta eltelt idıszakban komoly, az orosz gázszektort erıteljesen érintı 
változások következtek be a pénzügyi és gazdasági válság közepette. Ezek közé tartozik az 
olaj-, illetve gázárak és a gázkereslet alakulása; a 2009. januári orosz–ukrán gázválság és az 
azt követı szerzıdések aláírása; Oroszország vezetı gáztermelı szerepének – ideiglenes – 
elvesztése a kereslet visszaesése és az Egyesült Államok gáztermelésének felfutása nyomán; a 
versenytársak aktivizálódása és az orosz piacvesztés Európában; az orosz hosszú távú 
gázellátási szerzıdések részleges módosítása; az energiapolitika második stratégiai 
felülvizsgálata az Európai Bizottság részérıl; a harmadik uniós energiacsomag elfogadása; az 
Energiacharta-egyezmény, valamint az Energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti 
vonatkozásokról szóló jegyzıkönyv ideiglenes alkalmazásának a megszőnése Oroszország 
számára; az orosz tranzitdiverzifikációs projektek felgyorsulása; a Gazprom türkmén 
gázbeszerzéseinek szüneteltetése 2009-ben; Kína türkmenisztáni sikere; stb. Ezeket a 
történéseket már nem dolgoztam fel, s így a következtetések levonásánál sem használtam fel. 
Úgy véltem, hogy a téma összetettsége okán – ráadásul a jelenlegi bizonytalan viszonyok 
közepette – nem lett volna helyes egy-egy részterületet kiragadni és felfrissíteni, míg a többit 
a 2008. szeptember végi állapotban hagyni. A 2008. szeptembert követı változások 
feldolgozása az eddigi kutatás folytatásaként valósul meg. 
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4) A kutatás eredményei, a hipotézisek igazolása, illetve elvetése 

 
H1 A Gazprom az elhibázott politikája következtében veszélyezteti bel- és külföldi fogyasztói 

ellátásbiztonságát: elhanyagolta a kutatás-termelési tevékenységét, el van maradva az 
új gázrégiókban, ezek helyett a magtevékenységen kívüli felvásárlásokra költött. 

 
Az 1991-es gáztermelés szintjét 2006-ban sikerült meghaladni Oroszországban. Ekkorra az 
export már soha nem látott nagyságot ért el, a belföldi fogyasztás pedig a vártnál nagyobb 
dinamikával bıvült. Ez utóbbi elıször is az orosz gazdaság erıteljes növekedésének volt 
köszönhetı, másodszor annak, hogy hiába javult (a közhiedelemmel ellentétben jelentısen) a 
2000-es években az energiahatékonyság, az így is nagyon alacsony maradt, harmadrészt 
pedig hogy a gázárak az inflációt meghaladó növekedés ellenére szintén nagyon alacsony 
szinten voltak. Ráadásul 2005-ben beindultak a gázosítási programok is – ambiciózus 
célokkal. Oroszországban eközben véget ért a recessziós puffer (a piacok híján leállított 
termelési kapacitások) kora és a kínálati szőkösség, a gázdeficit rémképe vetült elı 
(legkésıbb) a 2010-es évek elsı felét illetıen. A könnyen és olcsón kitermelhetı készletek 
ideje leáldozóban van: újabb gázrégiókat kell termelésbe állítani, illetve a meglévık esetében 
mélyebb és bonyolultabb rétegeket kell lemővelni. Oroszország gázmérlegében a független 
termelık és a közép-ázsiai reexport egyre fontosabb szerepet kapott. A reexport azonban a 
költségvetés számára elınytelen, hiszen arra nincs exportvám. 

Oroszországban a Tyumeny megyei Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet (annak is a Nadim–
Pur–Taz régiója) a földgáztermelés, a déli szomszéd, a Hanti-Manysi Autonóm Körzet pedig 
az olajbányászat oroszországi fellegvára, s így a kísérıgáz-termelés magterülete is. A 
Gazprom a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben jelentıs politikai befolyásra is szert tett. 

Jelenleg az oroszországi gáztermelés több mint 90 százalékát Nyugat-Szibéria biztosítja, és 
súlya 2020-ra is 80 százalék feletti lesz a felfutó jamali kitermelés révén. A legfıbb kitermelı 
térség a Nadim–Pur–Taz régió marad, részesedése azonban számottevıen csökken. 

A Gazprom-csoporton kívüli szegmens a felvásárlások ellenére jól definiálható. Szereplıi 
(1) azok a gáztársaságok (fı tevékenységük a gáztermelés) és (2) olajcégek (fı 
tevékenységük az olajbányászat), amelyek nincsenek a Gazprom ellenırzı befolyása alatt 
(utóbbiak zömében a kísérıgáz-termelésükkel), valamint (3) a termelésmegosztási egyezmény 
keretében termelık. 

A Gazprom 2000-es években végrehajtott oroszországi felvásárlásai jelentıs részben az 
elvesztett vagyoneszközök visszaszerzésébıl álltak, ám megindult az ezen túli terjeszkedés is. 
Ennek fontos terepe lett Kelet-Szibéria és a Távol-Kelet. A felvásárlásokon túl a Gazprom 
nagyon erıteljes és sikeres lépéseket tett annak érdekében, hogy a fel nem osztott állami 
alapból jelentıs mezıkhöz jusson a Távol-Kelet mellett a Jamal-Nyenyec Autonóm 
Körzetben, valamint a Barents-tenger, a Kara-tenger és az Ohotszki-tenger alatt. 

Komoly kihívás lett a Gazpromnak a Nadim–Pur–Taz régió három, csökkenı kitermeléssel 
bíró unikális mezıjének, az Urengojszkojénak, a Jamburgszkojénak és a Medvezsjének a 
kompenzálása. A Gazprom az 1990-es és a 2000-es években egy sor relatíve (oroszországi és 
nem feltétlenül nemzetközi viszonylatban) kisebb mezıt állított termelésbe, ám a 
korábbiakhoz fogható unikális mezıt csak egyet: a Zapoljarnojét. Jóllehet az éves maximális 
kitermelés alapján a Zapoljarnoje mezıhöz foghatót Oroszországban is nehéz találni: a 
jövıben egyedül a Barents-tengeri Stokman közelíthet hozzá, illetve – szintén egyedül – a 
jamali Bovanyenkovszkoje haladhatja meg. A Zapoljarnoje 2001-es termelésbe vonását 
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követıen viszont a Gazprom a kisebb projektekkel a vártnál nagyobb kitermelési kapacitást 
hozott létre.  

A Gazprom, bízva a sajátos, de kockázatos oroszországi gázmérlegben, halogatta az új 
gázrégiókat, s úgy döntött, hogy a 2008–2010 közötti termelést a Nadim–Pur–Taz régió 
lelıhelyei – a már termelı mezık maximális kapacitásra állítása mellett az eddigi mezık 
mélyebb rétegei és a környezetükben lévı szatellittelepek – révén kívánja fenntartani, s csak 
2010 után kaphat szerepet a Jamal-félsziget, a Barents-tenger, az Ob- és Taz-öböl (továbbá 
Kelet-Szibéria és a Távol-Kelet).  

Európának 2006 októberéig kellett várnia, hogy megtudja, milyen beruházásokkal, hogyan 
lesz a Gazprom kitermelése fenntartva. A feltáruló perspektíva nem volt megnyugtató: a 
Gazprom a három új gázrégió közül a Jamal-félszigeten indít a Bovanyenkovszkoje mezın, 
ahol a kitermelésnek már 2011-ben el kell kezdıdnie, különben a Gazprom gáztermelése 
erıteljes esésnek indul.6 Ám a Gazprom egy igen tıkeigényes és bonyolult gázszállító 
infrastruktúra megépítése mellett döntött, amely a projekt legbonyolultabb részét képezi. A 
csúszásnak ez nagyon komoly alapot adott. A Gazprom 2008-ban az Ob- és Taz-öbölben 
2015-re, illetve 2015 körülre tette a kitermelés kezdetét, azonban semmi bizonyosságát nem 
látom annak, hogy erre ekkor sor kerülne. 

A Bovanyenkovszkojét külföldi részvétel nélkül fejlesztik, a Gazprom az offshore-nál van 
bajban, valamint az LNG-nél szorul külföldi technológiára, tudásra, ez a helyzet jelenleg a 
Szahalinon és a Stokman mezınél.  

2007 júliusában és októberében megtörtént a Stokman mezırıl is a döntés: a kérdés az 
volt, hogy mely társaságok, milyen feltételekkel és mikor csatlakozhatnak. A Stokman-modell 
nem új: az Urengojszkoje mezı acsimov rétegének kitermelése érdekében létrehozott 
partnerségre emlékeztet. A Stokman mezın irreális célokat tőztek ki (a projekt költségessége 
és bonyolultsága okán): a gáztermelés 2013-as és az LNG-termelés 2014-es kezdésével. A 
projekt számára különösen fontos, hogy hogyan alakulnak a gázárak. Csak a 
Bovanyenkovszkoje és a Stokman költségeit figyelembe véve is megállapítható, hogy a két 
projekt egyszerre sok a Gazpromnak. 

Minekután a Jamal-félsziget, a Barents-tenger, valamint az Ob- és Taz-öböl közül 2010 
elsı felében csak a Jamalon feltételezhetı gáztermelés, a Gazprom a Bovanyenkovszkoje 
bonyolult és költséges projektjével mindent egy lapra tett fel. 

Jóllehet az új gázrégiókat illetıen a Gazpromnak nagyon komplex döntést kellett hoznia. 
Fel kellett becsülnie a gázmérleg keresleti és kínálati oldala egyes elemeinek várható 
alakulását. A döntés szólt az exportpiacról, az export módjáról (vezetékes, LNG), a szükséges 
vezetéképítésekrıl. 

Több szempontból is érthetı a halogatás. Ezek közül – a nagyon magas költségek, s így a 
projektek életképessége miatt – a legfontosabb, hogy a nemzetközi olajárak és így a gázárak 
csak 2003 után ugrottak meg, míg a belföldi gázárak emelésérıl – amely nem a Gazpromon 
múlott – csak a Jamal bejelentését követı hónapban (2006 novemberében) született meg a 
kormányzat részérıl a régóta várt döntés. A Gazprom számára az is mindig fontos szempont, 
hogy a kitermelendı gáz piaca hosszú távú szerzıdésekkel legyen lekötve, hiszen mi lesz 
akkor, ha belefog a grandiózus projektekbe, de a keresleti viszonyok kereskedelmi vagy 
politikai okból megváltoznak. A 2000-es évek elején a Gazpromot elbizonytalaníthatta a 
hosszú távú szerzıdések sorsa is Európában.7 

Másfelıl viszont nyilvánvaló, hogy a kutatás-termelés szegmensbıl nagyon hiányoznak 
azok az összegek, amelyeket a Gazprom a magtevékenységen kívüli aktívák felvásárlására 
költött.8 A hazai és külföldi akvizíciók következtében jelentısen megugrott a Gazprom 

                                                 
6 Gazprom in questions and answers (2008a): pp. 29–30. 
7 Stern (2005): p. 202., Stern (2008a), Locatelli (2004): p. 108., Locatelli (2008): pp. 15–16. 
8 Nyemcov–Milov (2008). 
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adósságállománya, amely komolyan leszőkíti a mozgásterét. Bár a Gazprom 2008-as (eredeti) 
beruházási terve már az addig kritikus IEA szerint is bizakodásra adott okot: most elıször 
haladta meg az általuk szükségesnek ítélt szintet.9 Ugyancsak meg kell jegyezni, hogy a 
Gazprom készletfelfedezése 2005 óta nagyobb, mint az adott évi kitermelése. 

A Gazprom rengeteg feladatot vállalt magára, (feltehetıen) nem kis részben politikai 
nyomásra. Eközben a külföldi társaságokat csak akkor engedte be (szigorú feltételekkel), ha a 
tudásra és technológiára szüksége volt, illetve megfelelı ellentételezést kapott asset swap 
keretében. Jóllehet a közhiedelemmel ellentétben már ez is elırelépés.  

A beruházások korlátozásáról szóló 2008-as törvények abban az idıszakban készültek, 
amikor az olajárak erıteljes felfutásban voltak, így az megfelelı önbizalmat kölcsönzött a 
törvényhozónak. A törvények azonban az orosz érdekek felıl nézve is túl szigorúak lettek, s a 
jövıben korrekcióra szorulnak, elsısorban az offshore lelıhelyek miatt. Másfelıl viszont a 
törvényekre úgy is tekinthetünk, hogy azok révén tisztább lett a kép a lehetıségekrıl. 

A 2000-es évek közepétıl alapvetı kérdésként merült fel, hogy a Gazprom képes lesz-e 
kielégíteni a szerzıdésekben vállalt kötelezettségeit, szorult helyzetben mely piacnak adna 
prioritást, illetve belföldön milyen mértékben tudna visszafogni.10 

Ahogy a disszertációban láttuk, ebben a helyzetben a gázdeficit elkerülése érdekében 
amellett, hogy hogyan alakul a Gazprom termelése, fontos szerepet játszik, hogy a Gazprom 
és az állam mennyire hagyja kibontakozni a független gáztermelık tevékenységét, s hogy a 
Gazpromnak mekkora mennyiségben (és milyen áron) sikerül közép-ázsiai importhoz jutnia. 
Míg a Gazprom komoly lépéseket tett a közép-ázsiai gáz érdekében, addig a függetlenek 
növekedését visszafogta. Ezeken felül még bizonyos „rejtett tartalékok” is mozgósíthatók.  

A Gazprom mindent elkövet annak érdekében, hogy a hosszú távú szerzıdésekben foglalt 
kötelezettségeit teljesítse, hiszen nemcsak a vevıket, hanem a Gazprom Exportot is nagyon 
szigorú rendelkezések kötik. A Gazprom viszont megteheti, hogy nem folytatja tovább a spot 
piaci és a rövid távú szerzıdéses tevékenységét Európában,11 továbbá hogy halogatja vagy 
csak kedvezıtlen feltételekkel vállalja fel a lejáró hosszú távú szerzıdések újrakötését,12 míg 
a legrosszabb forgatókönyv esetén egyáltalán nem köt új szerzıdéseket. 

A Gazprom a gázdeficitet elıször belföldön igyekszik kiegyensúlyozni: ebben már van 
gyakorlata. A belföldi gázellátás visszafogásával kapcsolatban azonban nem szabad 
elfelejteni, hogy az erımővekkel és más ipari fogyasztókkal kötött take or pay szerzıdések13 
2012-ig szólnak. Fontos kérdés még, hogy a belföldi gázáremelésre a kereslet mennyire 
rugalmasan reagál. 

Ha a belföldi gázcsökkentési lehetıségek elégtelenek, akkor a következı kör a FÁK-piac. 
A FÁK-ban meglévı szerzıdések közül Belaruszé és Moldováé 2011-ben fut ki, míg 
Örményországnak 2015-ig van ellátási szerzıdése (a 2008. szeptemberi állapot szerint). Az 
orosz fél számára pozitív, hogy az erıteljes áremelések nyomást gyakorolnak a FÁK-
keresletre. 

A FÁK-on belül arányosan nézve Ukrajnában és Belaruszban van lehetıség a szállítások 
csökkentésére, a probléma viszont az, hogy ezek jelentıs tranzitállamok.14 Jóllehet 2010-re 

                                                 
9 IEA (2008): p. 155. 
10 Ebbıl a szempontból a válsággal a Gazpromnak nagy szerencséje volt, ezek a kérdések lekerültek a 
napirendrıl. 
11 Stern (2008b): p. 20. 
12 Deák (2007): p. 6. 
13 A belföldi take or pay szerzıdések által jelentett korlátra Jonathan Stern tanulmánya hívta fel a figyelmem. 
Lásd: Stern, Jonathan (2009): The Russian gas balance to 2015: difficult years ahead. In: Pirani, Simon (ed.) 
Russian and CIS Gas Markets and their Impact on Europe. Oxford University Press for the Oxford Institute of 
Energy Studies, Oxford, p. 86. 
14 A tranzitállami pozíció által jelentett korlátra szintén Jonathan Stern tanulmánya emlékeztetett. Lásd: uo. 
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már a belorusz Beltranszgaz fele is a Gazpromé lesz, így a Gazprom képviselıi is ott lesznek 
a belorusz társaságban. 

A fentiek alapján a H1 hipotézis csak a felsorolt kiegészítésekkel együtt fogadható el. 
 
 
H2 Az oroszországi gáztermelésben a Gazpromon kívüli gáztermelık szerepe 

növekedésének a Gazprom a legfıbb korlátja. A függetlenek különben már középtávon a 
jelenleginél számottevıen nagyobb kitermelésre lennének képesek. 

 
Az 1990-es évek végétıl kezdve dinamikusan emelkedett a Gazpromon kívüli termelık 
részesedése az oroszországi gáztermelésbıl. A Gazpromon kívüli kitermelés szerkezetében a 
2000-es évek közepén fordulat következett be: a kísérıgáz-termelés növekedése ellenére 
(amelyben az olajtermelés megugrása játszott szerepet) a kísérıgáz 2006-ban kisebbségbe 
került. Ez döntıen az 1998-ban még szinte alig mérhetı független gáztársaságoknak volt 
köszönhetı, ám közben az olajtársaságok saját gázmezıkbıl való kitermelése is megugrott: 
maga a 2006-os fordulat a LUKoil saját gáztermelésének felfutásával magyarázható. 

A Gazpromon kívüli kitermelés nagyon koncentrált, zömét néhány társaság biztosítja: a 
gáztársaságok közül a Novatek és az Itera, az olajtársaságok közül a Rosznyefty, a 
Szurgutnyeftyegaz, a LUKoil és a TNK–BP.  

Ezek a társaságok sokkal hatékonyabban mőködnek, mint a Gazprom, s a jelenleginél 
komolyabb kitermelésre is képesek lennének már középtávon egyrészt a rendelkezésre álló 
gázkészletek és a deklarált kitermelési célok alapján, másrészt a kísérıgáz jobb hasznosítása 
révén. A Gazpromon kívüli kitermelıknek azonban számos problémával kell szembenézniük: 
a szállítóvezetékekhez való korlátozott hozzáféréssel; az exportlehetıség (illetve az 
exportbevételek) hiányával; ezekhez kapcsolódóan a kitermelés helyén fizetett kedvezıtlen 
árral; a Gazprom ellenséges felvásárlásaival; a szők hitelpiaccal.15 Meghatározó szempont 
még, hogy milyen szállítási tarifák vannak érvényben, és hogy hogyan alakul a kormány 
adópolitikája.16 

Amíg a szállítóvezetékekhez való hozzáférés kérdésében nincs elırelépés, addig az 
értékesítés kiszámíthatatlansága miatt komolyabb beruházások nem várhatók el a 
függetlenektıl. A Gazprom azonban Putyin miniszterelnök és Szecsin miniszterelnök-
helyettes (Rosznyefty-igazgatótanácsi elnök) elégedetlensége és a Szövetségi 
Monopóliumellenes Szolgálat támadása közepette (egyelıre) kitartóan ellenáll. Ebben a 
helyzetben a független gáztermelık számára kulcskérdés marad a Gazprommal való 
együttmőködés. Pozícióját tekintve a sorból kilóg az erıs (orosz) távol-keleti jelenléttel és 
fontos geopolitikai szereppel bíró Rosznyefty.17 

Megjegyzendı még, hogy a szállítóvezetékekhez való hozzáférés kérdése nem érinti az 
Oroszországon keresztüli gáztranzit szabadságának a biztosítását. 

A H2 hipotézist elfogadom. 
 
 
H3 A kísérıgáz hasznosítása, az energiatakarékosság és az energiahatékonyság növelése 

jelentıs nagyságú „rejtett tartalékot” jelent Oroszországban. 
 
A gázfáklyázás nagyságát illetıen nagyon eltérık a becslések. Orosz részrıl a legmagasabb 
szám Putyintól hangzott el 2007 nyarán: miszerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 

                                                 
15 Milov (2006): p. 24., Bergin (2008). 
16 Stern (2006): p. 8. 
17 Poussenkova (2008): p. 17.  
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évi 20 milliárd köbméter kísérıgázt égetnek el Oroszországban.18 Az orosz ipari és 
energetikai minisztérium szerint akár évi 13 milliárd dolláros veszteséget is jelenthet a 
gázfáklyázás.19 Az amerikai meteorológiai védelmi mőholdas program felvételei már 2004-re 
50,7 milliárd köbméter gáz elégetésérıl tanúskodtak.20 Természetesen ezt a mennyiséget nem 
lehetne teljes egészében felhasználni. Hogy mi az optimális hasznosítási mód (gázfeldolgozás, 
áramtermelés, fokozott olajkinyerési eljárás, GTL21 stb.), az alapvetıen attól függ, hogy 
mekkora mérető mezırıl van szó, s milyen távolságra helyezkedik el a különbözı 
infrastruktúráktól, illetve a piactól.22 Az is számít, hogy milyen a gáz összetétele, minısége. A 
vezeték- és feldolgozói kapacitások, valamint az azokhoz való hozzáférés kérdésében 
egyaránt problémák merülnek fel. Pozitív lépés, hogy 2008 elején megszüntették a kísérıgáz 
hatósági árszabályozását, a kormányzat azonban a szabályozás, a monitoring és a 
jogalkalmazás terén is nagyon komoly lemaradásban van. A Putyin által még elnökként 2011-
re kitőzött 95 százalékos hasznosítási célról a különbözı minisztériumokban már 2007-ben 
elismerték, hogy nem elérhetı. A nagy olajtársaságok közül a Szurgutnyeftyegaz az élenjáró a 
hasznosításban, s összességében nézve gyakorlatilag teljesíti is a kívánt szintet. A többi 
társaság viszont messze le van maradva. 

A kínálati oldalon a rejtett tartalékot a gázfáklyázás visszafogása jelenti. A keresleti 
oldalon a gázipar önfogyasztásának (különös tekintettel a kompresszorállomásokra), valamint 
a gázszállítási és -elosztási (mőszaki, illetve kereskedelmi) veszteségeknek a mérséklése, az 
erımővek és a főtési rendszerek modernizálása, továbbá a lakosságot és az energiaintenzív 
ágazatokat (különösen a kohászatot) illetı energiatakarékossági intézkedések állnak. Nem 
sorolom a rejtett tartalékokhoz, de itt említem meg a kínálati oldalon a szén metántartalmának 
a kivonását (mint nem konvencionális gáztermelést), a keresleti oldalon pedig más 
energiahordozók szerepének a növelését az energiafelhasználásban.23 

Az oroszországi gázfogyasztást eddig az alacsony árak melletti túlkereslet jellemezte. A 
keresleti oldalon jelenlévı tekintélyes rejtett tartalékok kiaknázásához, vagyis a szükséges 
beruházások megvalósításához és megtérüléséhez a gázáremelés a kulcstényezı. 

A fentiek alapján a H3 hipotézist elfogadom. 
 
 
H4 Az oroszországi belföldi gázárak az európai exporttal azonos jövedelmezıséget fognak 

biztosítani a Gazpromnak 2011-re, ami aktivizálhatja a rejtett tartalékokat és 
átértékelheti a Gazprom értékesítési stratégiáját. 

 
Az alacsony gázárakat jellemzı hosszú évek után a kormány 2006. novemberi döntése a 
2011-es évet határozta meg, amikorra is az európai értékesítéssel azonos jövedelmezıséget 
kell elérni belföldön. A döntés a lakosságra nem vonatkozott, ekkor számukra még a 2015-ös 
év hangzott el, késıbb már errıl sem volt szó (jóllehet közben 2011-ig a lakossági 
fogyasztóknak még erıteljesebb arányban nınek az addig nagyon alacsony szabályozott 
árak). A Gazprom ugyancsak 2011-re tőzte ki, hogy minden egyes FÁK-állam „európai” árat 
fizessen. 2006 novemberében hagyták jóvá az ötéves take or pay szerzıdésekre való áttérést 
az erımőveknek és más ipari fogyasztóknak. 2006-ben megindult Oroszországban a kísérleti 
gáztızsde a Gazprom és a függetlenek számára. (A Gazprom-csoporton kívüli függetlenek és 

                                                 
18 RIA Novosti (2007). 
19 Reuters (2007). 
20 Elvidge et al. (2007). 
21 Gas to liquids – földgázból elıállított folyékony motorhajtóanyag. 
22 PFC Energy (2007a és 2007b). 
23 IEA (2006 és 2008), Opitz (2007): p. 5., Gazprom in questions and answers (2008b): p. 33., Nyigmatulin–
Gromov (2006). 
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a Gazprom Nyefty nem szabályozott áron adhatják el a földgázt Oroszországban.) Emellett a 
Gazprom 2007-ben lehetıséget kapott, hogy a szabályozott hatósági ár felett is értékesítsen a 
nem lakossági végsı fogyasztóknak. A Gazprom viszont még 2008-ban is azt állította, hogy 
veszít a belföldi piacon, ami nagyon nehezen hihetı, ám sok függ a számítási módszertıl.24 

A külföldi eladással azonos jövedelmezıséget biztosító árszint a külföldi hosszú távú 
szerzıdésekben alkalmazott – olajtermékárakhoz történı – mesterséges indexálást jelenti. 
2006 óta azonban ezen árformulák miatt a kontinentális Európa a legdrágább piac, vagyis a 
belföldi árszintet a legmagasabb külföldi árhoz kötötték. A külföldi eladással azonos 
jövedelmezıség azonban nem azt jelenti, hogy belföldön európai (átlag)áron fognak 
értékesíteni. A szállítási költség és az exportvám olyan jelentıs tételek, hogy a belföldi gázár 
jóval a kontinentális európai árszint alatt lesz.  

2008-ban az olajárak (illetve az olajtermékárak) felfutása következtében egyre 
drasztikusabb gázáremelés képe bontakozott ki mind belföldön (2011-re), mind a FÁK-ban 
(már 2011 elıtt is). Míg azonban a FÁK-ban a gázárak – hacsak nem történik valamilyen 
komoly alku – 2011-re felzárkózhatnak az „európai szintre”, addig a kormány 2008. május 
eleji döntése értelmében belföldön 40 százalékban korlátozzák be a 2011-es áremelés 
mértékét. A gazdaságfejlesztési minisztérium miniszterhelyettese 2008. május végén – amikor 
az olajár már több mint kétszer akkora volt, mint a 2006. novemberi döntés idején – elismerte, 
hogy csupán 2014–2015-re valósul meg az azonos jövedelmezıség. Csakhogy a 2008. májusi, 
majd júliusi rekordmagas olajárak alapján való kalkuláció a szükséges 2011-es áremelés 
mértékérıl nagyon félrevezetı: alacsony(abb) olajárak esetén más lehetne a kép. 

A nagymértékő áremelés nemcsak a rejtett tartalékok aktivizálásához kulcsfontosságú, 
hanem lehetıvé teszi azt is, hogy a magas kitermelési költségő új gázrégiókat érdemes legyen 
belföldi felhasználásra fejleszteni. Azon a ponton, amikor a Gazprom eléri az Európával való 
azonos jövedelmezıséget belföldön és a FÁK-ban, átértékelheti az értékesítési stratégiáját, 
hiszen megszőnik az európai exportot maximalizáló kényszer. Eldöntheti, hogy hol éri meg 
jobban pótlólagos mennyiséget értékesíteni: Európában, a FÁK-ban vagy belföldön a nem 
lakossági fogyasztóknak.25 

A FÁK-piacon egyrészt a gázáremelés után nem valószínő, hogy lesz növekedési 
lehetıség, másrészt a még alacsony árak mellett tapasztalt fizetési problémák okán aligha 
érdeke a Gazpromnak, hogy növelje az exportot. 

Ami a megbízhatóan fizetı Európát illeti, az Európával való újabb szerzıdések kötése 
mindig lehetıséget nyújt a Gazpromnak arra, hogy valamilyen kapcsolódó alkut kössön, így 
volt ez a 2006–2007-es szerzıdéshosszabbítások idején is a fogyasztókhoz való közvetlen 
elérés kérdésében. Ha pedig az exportmaximalizálás már nem hajtja a Gazpromot, jelentısen 
nı az alkuereje, amely például a downstream vagy midstream pozíciói növelésében 
bontakozhat ki (természetesen amennyiben az uniós szabályozás azt engedi). Mindez azonban 
csak abban az esetben érvényes, ha az európai piacon megfelelı lesz a kereslet az orosz gáz 
iránt, míg a mondott pozíciókat az asset swapok keretében is kiépítheti. A Gazprom 2008 
közepén arra számított, hogy a keresleti-kínálati viszonyok következtében az Európába menı 
gázexportja még „évekig” a szerzıdésben meghatározott minimum mennyiség közelében lesz, 
s közben élezıdik a verseny a fı szállítók – Oroszország, Norvégia, Algéria és Hollandia – 
között.26 Nem szólt erre az idıszakra a vezetékes exportlehetıséggel nem bíró LNG-
szállítókról, így Katarról, 2008 tavaszán viszont azt állította, hogy hosszú távon csak 
Oroszország, Irán és Katar tudja a növekvı európai gázigényt kielégíteni. 

Belföldön a kereslet erıteljesen növekszik, s nehéz meghatározni, hogy az áremelésnek 
milyen idıtávon belül lesz hatása, s a különbözı energiatakarékossági intézkedések, 

                                                 
24 Pannier (2008b), Korchemkin (2006, 2007 és 2008b), Stern (2006): p. 15. 
25 Stern (2007): p. 3. Lásd még: Spanjer (2007), Tsygankova (2008). 
26 Gazprom – LPN (2008): p. 143., Gazprom – Jezsekvartalnij Otcsot (2008b): p. 247. 
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beruházások közül melyik mikor valósul meg. Mindazonáltal az azonos jövedelmezıség 
elérése esetén hitelessé válhat a Gazprom által hangoztatott állítás, miszerint nagyobb 
perspektívát lát a gyorsan növekvı orosz piacban, s a belföldi értékesítés a fı prioritás. A 
2003-as 2020-ig szóló energiastratégiában a gázfelhasználás négy prioritása közül az elsı 
három belföldi, míg a hosszú távú exportszerzıdés alapján való szállítások csak a negyedik 
helyen álltak.27 

Végezetül, az azonos jövedelmezıség a nyugat-szibériai gáz kínai exportja ellen is szól, 
nem említve meg itt a kínai exporttal kapcsolatos többi problémát (és perspektívát). 

A H4 hipotézisben mondott 2011-es cél csak a nem lakossági fogyasztókra vonatkozott, ez 
azonban nem valósul meg (illetve a halasztás ellenére matematikailag az azonos 
jövedelmezıség 40%-os 2011-es korlát mellett is teljesülhet, alapvetıen „megfelelıen” 
alacsony olajárak és erıs rubel esetén). Miközben a nagyarányú árnövekedés fontosságát 
húzom alá az energiahatékonyság ösztönzését illetıen, be kell látnom, hogy egy túlzott 
áremelésnek esetlegesen – de nem bizonyítottan – negatív következményei is lehettek volna az 
energiaintenzív ágazatokra, amelyet viszont kellemetlen és költséges tovagyőrőzı hatások 
kísérhetnek. Elvileg 2014/2015-ig Európa marad a Gazprom legjövedelmezıbb piaca, ahol 
azonban – még kedvezı gázkereslet esetén is – számos (köztük versenypolitikai) akadályba 
ütközik, s erısödı bizalmatlansággal néz szembe.  
 
 
H5 A Gazprom 2011-re a FÁK-ban is áttér az „európai árakra”. A piaci viszonyok 

megteremtése minden szereplınek az érdeke, s orosz oldalról tisztán gazdasági 
szempontból is érthetı a törekvés. Lassított felzárkózás csak bizonyos vagyoneszközök 
értékesítése esetén lehetséges. A politikai lojalitás önmagában már nem elég.  

 
Jelentıs elırelépésnek tekinthetı az orosz–FÁK kapcsolatok normalizálódása érdekében a 
belorusz és ukrán ellátási és tranzitszerzıdések szétválasztása, az ukrán esetben a tranzitért 
gázban való fizetés (barter) megszüntetése, valamint a középtávú ellátási szerzıdések kötése 
az adott gáztársaságok között (a kormányközi egyezmények helyett). Középtávú árformulás 
szerzıdés jött létre a Beltranszgazzal és a moldovai Moldovagazzal is a 2007–2011-es 
idıszakra, az örmény ArmRoszgazprom pedig 2009–2015-re írt alá szerzıdést.  

A 2011-ig való fokozatos áremelés ellentételezéseként az orosz fél energetikai 
létesítményekben (jellemzıen szállító- és elosztóhálózatokban) történı részesedésszerzést várt 
el. Hangsúlyozni kell viszont, hogy a volt Szovjetunión túli importırök sem fizetnek azonos 
árat (a szállítási költség levonása után) a Gazpromnak: jelentısen eltérı ezen cégek 
alkupozíciója – beszerzési lehetıségeik és tranzitszerepük, vagyis infrastrukturális adottságaik 
függvényében – az árformulák meghatározásában. Ezt bizonyítandó elég, ha a magyar és a 
német importárat összehasonlítjuk. 

A Gazpromnak a három nyugati FÁK-tranzitállam közül a moldáv hálózat felett van 
ellenırzı részesedése, Belaruszban a Jamal–Európa eredendıen orosz tulajdonú, a 
Beltranszgaz gázhálózata 2010-tıl 50 százalékban a Gazpromé, Ukrajnában viszont a 
Gazpromnak nem sikerült a tranzitvezetékek felett semmilyen formában ellenırzést szereznie. 
A kaukázusi tranzitállam, Grúzia nem adta el a szállítóvezetékeit az orosz félnek, 
Örményországban viszont a Gazprom ellenırzı részesedéssel bír az ArmRoszgazpromban (és 
erımővi érdekeltsége is van). A tranzitvezetékekben való részesedésszerzés és a vezetékek 
üzemeltetése a tranzit biztonságát garantálhatja az orosz fél számára, erre Moldova a példa. 

A Gazprom 2008-ban Örményországtól és Belarusztól kért a gázért a legkevesebbet. A 
Gazprom-csoport legnagyobb vevıje és az Oroszországból jövı gáz legjelentısebb 

                                                 
27 Enyergetyicseszkaja sztratyegija… (2003), Ludvig (2008): p. 124., Index (2008). 
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tranzitálója, Ukrajna az évente kialkudott és még visszafogott rosukrenergós árat fizette 2008-
ban, amelyet Moldova követett az árrangsorban. Belaruszban és Moldovában már 2008 eleje 
óta folyik a gázolajhoz és főtıolajhoz indexált árformula szerinti, ám még kedvezményes 
negyedévenkénti ármeghatározás, míg az örmények 2009. március végéig maradtak védettek, 
s a 2009. április 1-jétıl, majd a 2010. április 1-jétıl kezdıdı idıszakokra elıre rögzítették az 
árakat. Az ukránok sorsa ezzel szemben teljesen bizonytalan volt a 2008-as év végéhez 
közeledve, minekután a közép-ázsiai gáztermelık 2009-tıl „európai árakra” számítottak, a 
Gazprom pedig arra, hogy azt érvényesíteni fogja Ukrajna felé. Itt jegyzendı meg, hogy a 
FÁK-államoknak nincs lehetıségük közvetlenül Közép-Ázsiából vásárolni. (Ha Ukrajna 
közvetlen szerzıdéssel rendelkezne, az sem lenne az európai országok számára 
megnyugtatóbb, hiszen a türkmén–ukrán vitákat – korábban a gázviták és leállások az ukrán–
türkmén kapcsolatok részei voltak – az orosz gáz tranzitja ugyanúgy elszenvedhetné.) 

A 2006-ban még Örményországgal azonos árkategóriába sorolt Grúziát és Azerbajdzsánt 
2007-tıl drasztikus áremeléssel szembesítette a Gazprom. Azerbajdzsán ebbıl nem kért, s 
beszüntette az importot. Az áremelés következtében Grúziának volt a legdrágább a gáz a 
FÁK-ban, ám Grúzia ma már nem vásárol a Gazprom Exporttól gázt, csak az örmény 
tranzitból részesül. Ez a tranzitdíj viszont nagyon magas. Grúzia nemcsak hogy nem vált meg 
a szállítóvezetékeitıl, az orosz–grúz kapcsolatok is egyre mélyebbre kerültek, s a 2008. 
augusztusi eseményekben kulminálódtak. 

 
1. táblázat 

Gázárak, tranzitdíjak és a Gazprom tulajdonosi részesedései a gázszállításban a FÁK-ban 
 Gázár (USD/E m3) Tranzitdíj Tulajdonosi részesedés 

 2006 2008 
(USD/E m3/ 

100 km) 
Társaság/vezeték % 

 I. fé. II. fé. 
2007 

I. né. II. né. III. né. IV. né. 2008 2008  
Örményország1) 110 - ArmRoszgazprom 59,012) 
Belarusz 46,68 100 119,53 127,9   1,59 Beltranszgaz 253) 
       1,665) Jamal–Európa 100 
Ukrajna4) 95 130 179,5 1,7 - - 
Moldova 110 160 170 187,81 187,81 252,98  2,5 Moldovagaz 50% + 1 
Grúzia 110 235 - 10%6) - - 
Azerbajdzsán 110 - - - - 

1) Örményország a 2008. szeptemberi szerzıdés szerint 2009. április 1-jétıl 154, majd 2010. április 1-jétıl 200 
dolláros árra számíthatott. (Kommersant [2008c]) 
2) 2008. áprilisi állapot, 67,94 százalékos szavazati joggal. (Gazprom – Jezsekvartalnij Otcsot [2008b]: p. 360, 
Gazprom – LPN [2008]: p. 123.) 
3) 2010-re 50 százalék.  
4) 2007 júliusától az ukrán tárolási díj ezer köbméterenként 7,84 dollár. (Vedomosztyi [2007]) 
5) A vezeték operátora a Beltranszgaz. A szolgáltatás díjat formula alapján számolják ki. 
6) Egy, a grúz tranzittal foglalkozó 2004. novemberi tanulmány azt állítja, hogy ez a szám a szállítás során 
felmerülı technikai veszteséggel csökkentendı, amely szerinte (számomra meglepı módon) a tranzitált 
mennyiség egyenesen mintegy 6 százaléka. (Billmeier et al. [2004]: p. 10.) 
Forrás: Gazprom – AR (2007): pp. 49–50., Gazprom – Jezsekvartalnij Otcsot (2008a): p. 58., Gazprom – 
Jezsekvartalnij Otcsot (2008b): p. 56., Europa.md (2008), Pirani (2007): p. 30., Yafimava–Stern (2007), Belarus 
News and Analysis (2008), Ukrayinska Pravda (2007), Kamushadze (2008). 

 
Jól látható, hogy csak lojalitásért cserébe már nem jár kedvezményes ár, az viszont igaz, 

hogy azok az államok, amelyek elfogadták az orosz feltételeket (így Örményország és 
Belarusz), egyúttal lojálisaknak tekinthetık Oroszország felé. A belorusz–orosz gázkapcsolat 
– a meg-megújuló belorusz igények (gázadósságok elhalasztása, árformula felülvizsgálata) 
okán – azonban közel sem felhıtlen. Moldova esetében kérdéses, hogy a magasabb árakat 
mennyiben magyarázza az Oroszországhoz való viszony, a gázipari terjeszkedés mértéke 
(nem nıtt a Gazprom részesedése a Moldovagazban, ám megállapodást kötöttek arról, hogy a 
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Moldovagazhoz kerül a moldáv elosztóhálózat, arról azonban nincs információ, hogy ez végül 
bekövetkezett volna), illetve a Moldovában mindig is nagyobb tranzitdíj. Ami Ukrajnát illeti, 
úgy ırizte volna meg az alacsony gázárakat, hogy nem engedi a Gazpromot az ukrán 
gázaktívák közelébe, s közben (ráadásul) a NATO és az Európai Unió felé irányul.  

Ha a Gazprom-csoport volt Szovjetunión túli földgáz-értékesítésének mennyiségét és árát 
az ukrán és a belorusz számokhoz hasonlítjuk, akkor érthetıvé válik, mit is jelent a 
megszokott alacsony áraktól való elmozdulás az egyik oldalon a Gazprom, a másik oldalon 
pedig a két vevı számára. Mindehhez azonban hozzá kell számolni az alacsony tranzitdíjakat, 
Ukrajnában pedig még az irreálisan kicsi tárolási díjakat is. Ebbıl is látszik, hogy milyen 
nehéz az egyes vásárlók által fizetett gázárakat egymáshoz mérni. 

Az orosz–FÁK kapcsolatok piaci alapokra való helyezése, a szerzıdések európaizálása 
mindkét oldal számára fontos, amennyiben el kívánják kerülni az évenkénti árvitákat és a 
kapcsolódó alkukat, illetve a kérdést depolitizálni szeretnék.  

A tranzit szempontjából kockázati tényezı, hogy Ukrajna és Belarusz ilyen jelentıs 
gázfogyasztók, az import tekintetében kizárólag Oroszországtól függenek (megjegyezve, 
hogy az ukrán gáztermelésben még vannak tartalékok), s a gazdasági-politikai stabilitás sem 
adott. További fontos tényezı, hogy csak Belaruszban van részben lehetıség (a Jamal–Európa 
vezeték révén) a tranzitgáz és a belföldi fogyasztásra szánt gáz elkülönítésére. Ukrajna 
különösen erısen függ a tranzitbevételektıl.  

A posztszovjet tranzitban mindig is Ukrajna volt a leggyengébb láncszem. Pedig sokat 
változtathatott volna a helyzeten az ugyan áremelést hozó nyugati típusú hosszú távú 
beszerzési szerzıdések kötése, a költségalapú, ésszerő profitot magában foglaló tranzitdíj 
alkalmazása, az ukrajnai tárolási díjak nagyarányú emelése és a közvetítı cég eltávolítása 
révén. Ezekre a 2009-es gázválságig nem került sor: cserébe az olcsó gáz garantált volt, a 
kérdés azonban végig ott lebegett: meddig és milyen „áron”. 

A Gazprom már az 1990-es években megkezdte a tranzitdiverzifikációt, elıbb a Jamal–
Európa vezetékkel Belaruszon át, majd a Kék Áramlattal Törökországba. A FÁK-on és a balti 
országokon túli európai térségbe a Kék Áramlat megépítése elıtt egyedül Finnországba 
mehetett az orosz gáz a posztszovjet tranzitállamok közbeiktatása nélkül. A Jamal–Európa és 
a Kék Áramlat mellett 2007-re – a Szuhodolnaja–Rogyionovszkaja kıolajvezeték 
„másolataként” – megépült a keletukrán (Oroszország–Ukrajna–Oroszország) tranzitot kiváltó 
Szohranovka–Oktyabrszkaja vezeték is, s ezzel ma már három vezeték képviseli az 
Ukrajnától való függetlenedést. A Szohranovka–Oktyabrszkaja vezeték lehetıvé teszi a Kék 
Áramlatba (és a Déli Áramlatba) történı pótlólagos gázmennyiség küldését is. 

A Jamal–2 terve a lengyelekkel folytatott viták (nyomvonal, túlszerzıdés, optikai kábel, 
EuRoPol GAZ tulajdonosi szerkezete stb.) után hamar lekerült a napirendrıl, az ukrán 
konzorcium kérdése nem járt sikerrel, illetve nem épült meg az ukrán tranzitkapacitás 
emelését lehetıvé tevı Bogorodcsani–Ungvár vezeték Ukrajnában. 

A Gazprom szemében Ukrajna és Belarusz is megbízhatatlan, de Törökország szintén 
problémás. A korábban túlszerzıdött, most viszont valóban orosz többletgázra vágyó 
Törökország ezt a Kék Áramlat körüli 2002/2003-as lépésekkel vívta ki; a vezeték 2007-ben 
is mindössze 60 százalékon mőködött. Eközben az iráni–török vonalon keletkezı 
gázproblémák esetén Oroszország a Kék Áramlaton át segíti ki Törökországot. 

A Gazprom felismerte, hogy a vezetékekben való részesedésszerzés, a konzorcium, az 
operátori szerep mellett van egy biztosabb (bár drága) megoldás, amellyel a kiszolgáltatott 
helyzeten változtathat: az eddigi tranzitállamokat elkerülı vezetékek építése. Ennek ellenére a 
multilaterális tranzitrezsim, vagyis az energiacharta sorsa semmiképpen sem kerülhetı meg.28 

                                                 
28 Stern (2008b): p. 17. 
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Az orosz projektek támogatása érdekében természetesen a Gazpromnak célja is, hogy a 
tranzitállamokról megbízhatatlan kép alakuljon ki. Az ukrán megbízhatatlanság azonban nem 
csupán orosz propaganda, ha az 1990-es évek elejétıl végignézzük, hogyan alakult az ukrán 
fizetési szigor napjainkig, valamint a tranzit biztonsága. Ahogy a disszertációból kiderült, a 
tranzitállamokat elkerülı vezetékek okán nem szerencsés egyszerő áldozatnak tekinteni 
Ukrajnát és Belaruszt (vagy akár Törökországot).  

A nyugati típusi beszerzési és tranzitszerzıdések ezért a posztszovjet tranzitállamoknak a 
tranzitszerep megtartása (illetve eddigi szinten való tartása) érdekében is különösen fontos. 

Bár a Gazprom szeretné csökkenteni az eddigi tranzitfüggıségét, bizonytalan, hogy mikor 
(az Északi Áramlat és a Déli Áramlat tervezett megépítése) és milyen mértékben (európai 
export nagysága) lehetséges ez. Orosz oldalról a csıvezetékes export növelését – a 
leszerzıdött mennyiségeken túl – legalább három tényezı határozza meg: egyrészt szők 
keresztmetszetet jelent a Gazprom kitermelése, amíg a Jamal gáza nagy mennyiségben 
rendelkezésre nem áll; másodszor a belföldi gázárak nagyarányú emelésének megvalósulása, 
amely jelentısen csökkenti az európai bevételek iránti igényt; harmadszor pedig az orosz 
exportdiverzifikációs törekvések sikeressége (amelyek azonban nem túl erıs lábakon állnak a 
2010-es évekre valószínősíthetı eredményeket illetıen). Európai oldalról az orosz vezetékes 
import növelése iránti igény attól függ, hogy az importszükséglet milyen mértékben nı, s az 
EU–orosz kapcsolatok lehőlése közepette egyre szorgalmazott uniós diverzifikációs projektek 
(vezetékes és LNG) eredményesek lesznek-e. Miként az értekezésben részletesen láttuk, az 
uniós gázfogyasztást illetıen nagyon bizonytalanok és meglehetısen széles skálán mozognak 
a mérvadó prognózisok, ám nyilvánvaló tendencia, hogy évrıl évre egyre visszafogottabbak 
(s hogy eddig túltervezettek voltak). 

A tranzit csökkentésének a veszélye jelenleg Belaruszt nem veszélyezteti: a Beltranszgaz-
részesedés megszerzése közös üzemeltetést, tranzitbevételeket, a vezetékek biztonságos 
mőködtetéséhez szükséges beruházások biztosítását, a költségek ellenırzését teheti lehetıvé,29 
bár a Gazprom politikáját ismerve, kérdéses, hogy az egyenlı részesedés hosszabb távon 
elegendı lesz-e számára. 

A Gazprom válság elıtt készült exportprognózisa alapján viszont Ukrajnát (és esetlegesen 
Moldovát) érezhetı mértékben érintheti az orosz diverzifikáció, amennyiben az Északi 
Áramlat mellett a Déli Áramlat is megépül. A növekvı kereslet hangsúlyozása ellenére 
ugyanis csak az Északi Áramlatnál játszik szerepet a pótlólagos export. Ukrajnának (és 
Moldovának is) így elemi érdeke, hogy a Déli Áramlat ne valósuljon meg. 

A Szovjetunió utódállamai közül Grúziának, Azerbajdzsánnak és Örményországnak van, 
illetve volt lehetısége Oroszországtól diverzifikálni. Azerbajdzsán nettó gázimportırbıl, 
nettó exportır lett, az észak–déli mellé kelet–nyugati irányú tranzitálóvá is elılépı Grúzia az 
azeri beszerzések bebiztosításán fáradozik, míg Örményország az orosz szállítások megtartása 
mellett iráni gázhoz juthat. A balti államokban, ahol nagyon erıs az orosz (és német) 
tulajdonosi jelenlét, nem mutatható fel diverzifikációs eredmény. Mint minden tengerparttal 
bíró államban, a Baltikumban is felmerült az LNG lehetısége, illetve a szomszédos államban 
építendı LNG-terminállal való összeköttetés kérdése. 

Jelentıs árkiigazításon mentek keresztül a balti államok importıreinek hosszú távú 
szerzıdései is, s a Gazprom 2008 tavaszán jelezte, arra számítanak, hogy az árak 2008-ban 
elérik az „európai” színvonalat (s késıbbi állítása szerint ez meg is valósult). A három állam 
importırei közül pontos ár csak a litván Lietuvos Dujos esetében ismert, amelynél egész 
biztosan megtörtént a felzárkózás: 2008 augusztusában már 500 dollár felett fizetett a 
Gazpromnak ezer köbméter gázért, miközben 2005 januárjában még csak 84 dollárt.30 

                                                 
29 REGNUM (2007). 
30 Jurga Barsauskiene, a litvániai szabályozó hatóság osztályvezetı-helyettesének (Deputy Head of Gas 
Department – National Control Commission for Prices and Energy) 2008. szeptember 8-i tájékoztatása e-mailen. 
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Litvániában és Észtországban nem egy-egy beszerzési szerzıdésrıl van szó (Litvániába öt, 
Észtországba két társaság importál a Gazpromtól, ezekhez a Gazprom különbözı módon 
kapcsolódik, illetve érdekelt bennük), s a közvetlen importszerzıdéssel bíró ipari fogyasztók 
feltehetıleg 2008-ban is kevesebbet fizettek. 

Mindezek alapján a H5 hipotézist elfogadom. 
 
 
H6 A hosszú távú szerzıdések a jövıben is az orosz kitermelés és export sarokkövei 

maradnak. Magyarország az egyedüli Európában, amely még nem gondoskodott a 
lejáró szerzıdésének a meghosszabbításáról az orosz féllel. 

 
A Gazprom jövıbeli kitermelését illetı bizonytalanságok közepette nem véletlen, hogy míg 
az 1990-es években a Gazexport tett erıfeszítéseket a hosszú távú szerzıdések 
meghosszabbítására, addig 2006–2007-ben az európai partnerek kezdeményezték azt (jóval a 
lejárat elıtt a Gazprom Exportnál). 

 
2. táblázat 

Új hosszú távú szerzıdések, illetve újrakötések  
2005-tıl 2008. szeptemberig 

 Lejárat éve 

2005  
- finn Gasum Oy 2025 
- szlovén Geoplin d.o.o. Ljubljana 2017 
2006  
- német E.ON Ruhrgas AG (4; + É. Á.-ra) 2035 
- Ausztria (EconGas, GWH, Centrex) 2027 
- olasz ENI 2035 
- francia Gaz de France (+É. Á.-ra) 2031 
- cseh RWE Transgas 2035 
- dán DONG Energy az É. Á.-ra (2011–)2030 
2007  
- német WIEH 2027 
- Románia (WIEE, Conef Energy) 2030 
- cseh Vemex s.r.o. 2012 (+ 5) 

Megjegyzés: É. Á. = Északi Áramlat. A Wingas és a 
Gazprom Marketing and Trading szintén kötött 
szerzıdést az Északi Áramlatra 2006-ban. 
Forrás: Gazprom Export (2008), Gazprom – AR (2006): 
p. 51., Gazprom – AR (2007): p. 61., Gazprom – LPN 
(2008): pp. 131–132. 

3. táblázat 
A 2005–2007-es idıszak elıtt kötött, illetve a 

2008. szeptemberig még meg nem hosszabbított 
hosszú távú szerzıdések  

 Lejárat éve 

Nagy és közepes volumenő szerzıdések  
- szlovák 2008 
- török (6 Mrd m3) 2011 
- magyar 2015 
- török (8 Mrd m3) 2022 
- török (Kék Áramlat) 20251) 
- lengyel 2022 
- holland 2020 
Kisebb volumenő szerzıdések  
- bolgár (2) 2011 
- görög 2016 
- horvát 2011 
- észt Eesti Gaas2) 2015 
- lett Latvijas Gāze 2015 
- litván Lietuvos Dujos3) 2015 

1) A legtöbb forrás szerint. A Botaş eredeti szerzıdése 
25 éves, a szállítások viszont csak 2003-ban 
kezdıdtek el, így a lejárat éve elvileg 2027. 
2) A mőtrágyagyártó Nitrofertnek közvetlen 
szerzıdése van.  
3) További négy társaság importál még Litvániába. 
Ebbıl kettınél tudható, hogy 2012-ig szól a 
szerzıdés. 
Megjegyzés: Szürkével a 2010-es évek közepéig 
kifutó szerzıdéseket jelöltem. 
Forrás: Gazprom Export (2008). 

 
2008. szeptemberig az E.ON Földgáz Trade – a disszertációban felvázolt okokból (a 

jelenlegi szerzıdés egyéb pontjainak optimalizálása, bizonytalan magyar szabályozás, a 
magyar energiapolitikai prioritások hiánya) kifolyólag – az erıs magyar függés ellenére még 
nem tárgyalt az orosz partnerrel a hosszú távú magyar gázbeszerzési szerzıdésrıl. Nem igaz 
azonban az az állítás, hogy csak Magyarország, illetve az E.ON Földgáz Trade nem 
gondoskodott a lejáró Gazprom-szerzıdésérıl. 2008. szeptemberig Szlovákia nem 
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hosszabbította meg az 1997-ben kötött 2008-ban kifutó szerzıdését sem. Természetesen más 
pozícióban volt egy ilyen jelentıs tranzitállam. 

A rendelkezésre álló adatok alapján azt találtam, hogy a 2010-es évek közepéig a relatíve 
nagy és közepes volumenő szerzıdések közül – a szlováktól eltekintve – mindössze kettı fut 
ki: a két régi törökbıl a kisebb 2011-ben (a nagyobb csak 2022-ben, a Kék Áramlaté még 
késıbb, 2025-ben), míg a magyar 2015-ben. Ami az ezeknél kisebb volumenőeket illeti, a két 
bolgár szerzıdés 2011-ig, a görög (egy van belıle) 2016-ig él. Az egyik bolgárnál ugyan 
nagyobb, de így is kicsi horvát szerzıdés 2011-ig van érvényben, míg az ennél is kisebb 
szlovén 2017-ig. A szerbrıl és a fentiekhez képest „mikroszkopikus” bosznia-hercegovinai, 
valamint macedón szerzıdésekrıl nem áll rendelkezésre dátum. (Feltételezésem szerint ezek 
még mindig éves szerzıdések.) A magyarnál nagyságrendileg kisebb balti szerzıdések közül 
az Eesti Gaas, a Latvijas Gāze és a Lietuvos Dujos szintén 2015-ig van bebiztosítva.31 A 
2005–2007-es hosszabbítás elıttiekbıl az 1996-os lengyel 2022-ig áll, míg a 2000-ben aláírt 
holland 20 évre szól.32 

Jóllehet a Gazprom egyre nagyobb – de azért így is relatíve szerény – mértékben él a rövid 
távú szerzıdésekkel, illetve a spot piaci értékesítéssel, a hosszú távú, take or pay típusú 
szerzıdések a jövıben is meghatározóak maradnak. Oroszország a kereslet biztonsága, a 
hold-up probléma kivédése érdekében ragaszkodik ezekhez. A Gazprom alapkoncepciója az, 
hogy a gázt elıbb el kell adni, és csak azután következhet a kitermelési kapacitások 
kiépítése.33 Míg a Gazprom ez irányú érvelése elfogadható, addig az olajtermékárakhoz kötött 
árformulákhoz való ragaszkodása mára egyre nehezebben indokolható és védhetı. A 2005–
2007-ben kötött szerzıdésekben megmaradtak ezek a formulák, amelyek miatt a gáz iránti 
kereslet és kínálat alakulásának nincs hatása a gázárakra:34 a túlkínálatot árnövekedés kísérte. 
Elérkezett az ideje annak, hogy éljenek az árkiigazítási záradékkal (price adjustment clause). 

Mindezek alapján a H6 hipotézis elsı felét elfogadom, míg a második részét (a fenti 
kiegészítésekkel, de) elutasítom, megjegyezve, hogy a késıi magyar szerzıdésmegújításnak 
elınye is lehet azáltal, hogy jobb képet kaphatunk arról, mekkora lehet a magyar gázkereslet, 
illetve hogyan alakulnak a diverzifikációs projektek. 
 
 
H7 Oroszország a gázexportban Európa-függı. A Gazprom eddig keveset lépett elıre az 

ázsiai vezetékes exporttervek érdekében, így a kínai és dél-koreai elképzelések nem 
valósulnak meg a tervezett idıre. Ennélfogva addig az egyedüli diverzifikációs kitörési 
pont az LNG, amely terén viszont szintén nem fog olyan iramban elıretörni, mint ahogy 
kommunikálja. A Gazpromon kívüli kör keleti vezetékes exportját a Gazprom és az állam 
2000-es évekbeli politikája akadályozta meg. 

 
Az oroszok ázsiai vezetékes és LNG-tervei nem a 2000-es vagy az 1990-es években születtek 
meg, hanem már az 1960-as években. Türkmenisztán és Kína között is a Szovjetunió 
felbomlása óta folytak különbözı tárgyalások a Kínába menı exportról, s ahogy láttuk, a 
vizsgált térségben számos vezetékprojekt van a tervezıasztalon 10–20 éve. 

A Gazprom, miközben már 2002-ben az összes keleti gázprojekt koordinátora lett, 2007 
elıtt nem játszott szerepet a keleti kutatás-termelésben és vezetéképítésben. Ezen a helyzeten 
változtatott 2006 végétıl a felvásárlásokkal, majd a fel nem osztott állami alapból megszerzett 
mezıkkel. Közben a Gazprom kizárólagos exportjogot is kapott, s 2007-tıl igyekezett 

                                                 
31 2008. tavaszi hírek már arról szóltak, hogy a Latvijas Gāze 2008 ıszén tetı alá hozhatja a 2030-ig szóló 
szerzıdést, s 2009 elején erre sor is került.  
32 Gazprom Export (2008). 
33 Deák (2008): p. 182. 
34 Stern (2008c). 
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vezetékrészesedést is vásárolni. A Gazpromnak a Szahalin–2 és a – kínai, illetve dél-koreai 
exporthoz ideális – Kovikta mezı megszerzéséért tett lépései jól tükrözték az orosz 
energiapolitika új korszakát, ám mint az értekezésbıl kiderült, bár kétségtelen volt az állami 
nyomásgyakorlás, a Szahalin–2 termelésmegosztási projekt esetében – a nyilvánvaló 
környezetvédelmi problémák mellett – a hatalmas költségtúllépés volt a fordulópont, míg a 
Kovikta mezınél a projekt lassú elırehaladásában (már a kezdetektıl fogva) más tényezık is 
szerepet játszottak.35 A Kovikta mezı sorsát illetıen a Gazprom és a kormányzat álláspontja 
az elmúlt évek folyamán egyaránt ellentmondó volt, s a kormány által 2007-ben elfogadott 
keleti gázprogram döntése, miszerint a Koviktáról nincs keleti export, legalább annyira 
bizonytalan, mint a Kovikta jövıbeli tulajdonosának a kérdése. A keleti gázprogram jól 
illeszkedett a Gazprom keleti stratégiájához, amelynek elemei (1) az egycsatornás keleti 
gázexport, (2) a teljes régió fejlesztése, s nem külön projektekre való koncentrálás, (3) a 
belföldi gázellátás prioritása, (4) a regionális iparfejlesztés és a stratégiai erıforrások (hélium) 
értékesítése.36  

A keleti gázosítási programok nagy jelentıséggel bírnak, minekután az 1990-es években 
számottevıen csökkent a régió népessége és a gazdaság felzárkózása is elmaradt az európai 
szubjektumok által elértnél.37 

A Gazpromnak máig nem sikerült a Szahalin–1 gázát felvásárolnia, ám a 
termelésmegosztási projekt kínai csıvezetékes törekvéseit eddig sikeresen gátolta meg. 
Látható, hogy a Gazpromtól független keleti vezetékes export meghiúsulásában a 
Gazpromnak és az államnak döntı szerepe volt. 

A Gazprom viszont csak 2006 márciusában jutott el addig, hogy jegyzıkönyvet írjon alá a 
Kínába való orosz gázszállításokról. A meghatározott két vonal közül a nyugati (az Altaj 
vezeték) kapott prioritást 2011-es kezdettel, amelyet a keleti követne 2016-tól. Azonban 
mindegyik iránnyal, illetve határidıvel komoly problémák vannak. A nyugati vonalhoz 
Kínában szabad vezetékes kapacitás szükséges, ám a második kínai Nyugat–Kelet 
gázvezetékrıl a türkmén–kínai tervek miatt lemaradt a Gazprom, s a tervezett harmadik 
Nyugat–Kelet gázvezeték megépítése sem biztosíthat a terveknek teljes egészében megfelelı 
kapacitásokat. További komoly gond, hogy a nyugat-szibériai hagyományos kitermelı 
területek gáza egyelıre az orosz, az európai és a FÁK-igényekhez szükséges, s a projekt 
azontúl, hogy nagyon költséges, környezetvédelmi aggályokat is felvet. (Elvileg a Kovikta 
mezırıl viszont megvalósítható lenne a nyugati irányú kínai export is.) Mindazonáltal az 
igazán neuralgikus pont az árkérdés. 

A keleti vonalon a Gazprom utóbb a Szahalint jelölte meg forrásként, korábban azonban 
azt hangsúlyozták, hogy a szahalini gáz esetében két prioritás van: a belföldi piac és az export 
cseppfolyós formában. A keleti exportra (is) szánt jakutföldi Csajangyinszkoje mezı a 
Gazprom szerint 2016-tól termelhet, elvben ekkorra épül ki a szükséges vezeték a Szahalin–
Habarovszk–Vlagyivosztok vonal felé. 

A Gazprom bizonytalan a jövıbeni kínai kereslet nagyságában is, s az egyetlen vásárló, 
ahogy a Kék Áramlat esetében Törökország, mindig nagyon komoly kockázat. Az a 
Gazprom-alapkoncepció, miszerint ameddig nincs szerzıdés, addig kitermelés sincs, a keleti 
exportra fıként áll. Kelet-Szibériában és a kontinentális Távol-Keleten a gáztermelést, a 
feldolgozást és a csıvezetékeket is meg kell valósítani, ami hatalmas beruházást jelent, 
miközben a Gazpromnak a Jamalra és a Szahalinra kell összpontosítania. Jóllehet a helyzeten 
változtathatna az olcsó kínai hitelezés, illetve a projektben való kínai részvétel, utóbbi viszont 
kevéssé valószínő. Kína, hasonlóan a közép-ázsiai stratégiájához, Oroszországban is 
közvetlen hozzáférést kíván a forrásokhoz és a feldolgozó, illetve szállítási infrastruktúra 

                                                 
35 Stern–Bradshaw (2008), Simonia (2004), Paik (2005 és 2008). 
36 Sagers (2007): pp. 682–684. 
37 Stern–Bradshaw (2008): p. 245. 
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építésében is részt venne Oroszországban. (A keleti gázprogramban szereplı 2020-as adatok a 
kelet-szibériai és a távol-keleti földgáztermelést illetıen nagyon ambiciózusak.) 

Az olajhoz hasonló elkötelezett keleti exportstratégia és elmélyülı kínai együttmőködés 
nem látható a gáznál: a terv kezdetleges állapotban van, s hosszabb távon is bizonytalan a 
megvalósulása. 

A Szahalin–Habarovszk–Vlagyivosztok vonal (várva közben a Szahalin–1 gázára) 2011-re 
teljes egészében kiépül (ennek egy része meglévı vezetékkapacitás), egyelıre viszont csak a 
belföldi igények kielégítésére.  

Dél-Korea 2008. szeptember végéig csak egy elızetes megállapodásig jutott a 
Gazprommal: 2015-ös határidıvel, azonban ebben az esetben is mind a gázforrással, mind a 
felmerült vezetékes és LNG-szállítási módozatokkal problémák vannak. 

Kínával és Dél-Koreával szemben a Japánba menı vezetékes export (a Szahalinról) a 
lehetıség ellenére ma nincs a napirenden – bizonyos japán ellenérdekek miatt.38 

A Szovjetunió felbomlása elıtti LNG-tervek meghiúsulását és az 1990-es évek 
eseménytelenségét követıen a Gazprom ugyan 2005-ben elkezdte a tapasztalatgyőjtést az 
LNG-piacon (a nem saját kitermeléső és cseppfolyósítású gázzal való kereskedését), ám a 
saját exportra csak a Szahalin–2 projekthez való, állami segédlettel megtámogatott 
csatlakozása révén nyílt lehetısége 2009 elejétıl.  

A tervezett további LNG-projektekhez is szüksége van a Gazpromnak a külföldi 
társaságokra, ezekhez pedig a Stokman-modell lehet irányadó.  

A 2000-es évek oroszországi (nemcsak Gazprom-kezdeményezéső) LNG-terveibıl hatot 
számoltam össze a Szahalin–2-n kívül. Ám mivel ezeket vagy lemondták (így a balti LNG-t, 
míg a jamali Haraszavejszkoje mezı majdani gáza nem lesz cseppfolyósítva),39 vagy még 
gyakorlatilag ötletfázisban vannak (Vlagyivosztok és a jamali Tambej mezıcsoportra épülı 
Jamal LNG), vagy bizonytalan a megvalósulási ideje (Stokman), a 2010-es évek elsı felében 
a Szahalin–2-beli marad az egyedüli orosz LNG-létesítmény és egyben keleti diverzifikációs 
mód.  

A 2007-es keleti gázprogram LNG-célszámai szerények,40 nem úgy a kelet-szibériai és 
távol-keleti térségen kívülié. Az amerikai terjeszkedési ambícióknál a Gazprom kénytelen lesz 
figyelembe venni a nem konvencionális gáz szerepének erıteljes felértékelıdését az USA 
gázmérlegében. 

Mindez azt jelenti, hogy a Gazprom Európa-függısége megmarad, amelyet az európai 
elkerülı vezeték(ek) megépítéséig a tranzitország-függıség is tetéz. Az elkerülı vezetékekbe 
való beruházások, illetve az erıforrások ezekre való koncentrálása révén azonban az 
Európához való kötıdés tovább erısödik.  

A hatalmas belföldi vezetékberuházások jellemzıen az Északi Áramlathoz és a Déli 
Áramlathoz, illetve a Jamal–Európa vezetékhez és a Kék Áramlathoz kapcsolód(hat)nak. 
Ezek közül az SZRTO–Torzsok vezeték Oroszország északnyugati fogyasztóinak gázellátása, 
valamint a Jamal–Európa gázvezetéken keresztüli export miatt lényeges. A Grjazovec–
Viborg, a Murmanszk–Volhov és a Pocsinki–Grjazovec vezetékek feladata Oroszország 
északnyugati területeinek kiszolgálása mellett az Északi Áramlat feltöltése lesz, míg a Jamal 
gázát elszállítani hivatott Bovanyenkovo–Uhta–Torzsok vonal Oroszország központi régióiba 
juttathatja el a gázt. A Pocsinki–Petrovszk–Frolovo–Izobilnoje vezeték lehetıvé teszi, hogy a 
közép-ázsiai helyett a Nadim–Pur–Taz régió földgáza kerüljön a Kék Áramlatba. A 
Petrovszk–Frolovo–Izobilnoje már üzemben van, míg a Pocsinki–Petrovszk szakasz 
megépítése a Jamal-félsziget termelésének a függvénye. Az Uhta–Csebokszari–Pocsinki–

                                                 
38 Paik (2008): p. 37. 
39 A LUKoilnak is voltak önálló LNG-tervei a Bolseheckaja süllyedékre (Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet) 
számítva. (Milov et al. [2006]: p. 299.) 
40 Stern (2008d): pp. 395–396. 
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Petrovszk–Frolovo–Izobilnoje folyosó egészének a kiépítése a Kék Áramlat és a Déli Áramlat 
betáplálásához biztosíthatna szerepet.41 

Ezzel a H7 hipotézist elfogadom. 
 
 
H9 A Déli Áramlatról szóló 2008 eleji kormányközi egyezményeket a Gazprom nagyon 

gyorsan megkötötte, de ezek bekövetkezte az elızmények alapján nem meglepetés: 
logikus volt, hogy a partnerek nem zárkóznak el az orosz kezdeményezéstıl. 

 
A Gazprom nagy lendülettel indította meg a partnerek bevonását a Déli Áramlatba az ENI-vel 
kötött 2007. júniusi megállapodását követıen: 2008 elsı hónapjaiban Bulgária (2008. január 
18.), Szerbia (2008. január 25.), Magyarország (2008. február 28.) és Görögország (2008. 
április 29.) is aláírta a kormányközi egyezményt Oroszországgal, amelyeket Bulgáriában 
(2008. július 25.), Görögországban (2008. szeptember 3.) és Szerbiában (2008. szeptember 9.) 
ratifikáltak is. Ezzel az északi ágon már csak az Olaszország elıtti láncszem: Szlovénia 
és/vagy Ausztria hiányzott. Bulgária évi 31 milliárd köbméteres, Szerbia, Magyarország és 
Görögország pedig egyaránt legalább évi 10 milliárd köbméteres vezetékkapacitásról 
állapodott meg akkor. 

Az orosz fél Szerbiában 51 százalékos többségi (Gazprom–Srbijagas), míg Bulgáriában 
(Gazprom–Bulgargaz), Magyarországon (Gazprom–MFB) és Görögországban (Gazprom–
DEPA) 50 százalékos részesedésrıl egyezett meg az egyes vezetékszakaszokat építı, 
mőködtetı és tulajdonló közös társaságokban. A Gazprom természetesen mindig többségi 
befolyást akart, de ez csak a szerbeknél sikerült, ami jól mutatja az erıviszonyokat. 

A fenti négy államból egyedül Szerbia nem az EU tagja. Bulgária és Magyarország a 
Nabuccóban és a Déli Áramlatban is érdekelt. Bolgár részrıl a Bulgargaz vesz részt 
mindkettıben, amely finanszírozási nehézségeket vethet fel. 

Az orosz fél tudta, hogy mely országban milyen félelmek és ambíciók vannak jelen. A 
felsorakozó államok egyike sem akart kimaradni a projektbıl, (számottevıen növekvı) 
tranzitszerep után vágytak, ami a tranzitbevételek mellett alkupozíciót is jelent. Jóllehet kelet- 
és közép-európai viszonylatban Bulgária szerepe eddig sem volt elhanyagolható az orosz gáz 
tranzitálásában (Macedóniába, Görögországba és Törökországba), igaz, a szlovákhoz 
(Ausztria és Csehország felé), a csehhez (Németország irányába) és a lengyelhez (szintén 
Németország felé) nem volt mérhetı. Ezzel szemben Magyarországé (Szerbia felé) és fıleg 
Szerbiáé (Boszniába) minimális volt, míg Görögország híján van a gáztranzitnak, de az ITG 
vezeték (Interconnection Turkey–Greece), illetve az IGI (Interconnector Greece–Italy) és a 
TAP vezetékprojektek révén felértékelıdött a pozíciója. Bulgária – a 2008. júliusi 
dátumozású, 2020-ig szóló bolgár energiastratégiai koncepció szerint – a 2007-es 17 milliárd 
köbméterrel szemben 2030-ra már 70 milliárd köbméteres gáztranzittal számol.42 

Bulgária és Görögország esetében egy további, Oroszországgal közös projekt is jelen van: 
a Burgasz–Alexandrúpoli kıolajvezeték megvalósítása; a közös vállalatot, a Trans-Balkan 
Pipeline B.V.-t, 2008 februárjában jegyezték be Hollandiában. A belenei atomerımő két 
blokkjának megépítése – amelyben az orosz Atomsztrojekszport érdekelt, és amelyhez Putyin 
még elnökként 3,8 milliárd eurós hitelt ajánlott fel – pedig Bulgária vezetı áramexportıri 
pozícióját garantálná a térségben. 

Szerbia esetében Koszovó kérdése is az oroszoknak kedvezett, s a megállapodáshoz 
szorosan kapcsolódott a NIS olajtársaság 51 százalékának (az orosz fél számára) kedvezı 
feltételekkel való eladása. Oroszország a Kék Áramlat kibıvítését és meghosszabbítását illetı 
elképzelések idején megismerhette Magyarország és Szerbia hozzáállását az ilyen jellegő, 
                                                 
41 Gazprom in Figures (2008), Gazprom – AR (2008), Gazprom – LPN (2008), Korchemkin (2008a). 
42 Ministry of Economy and Energy of the Republic of Bulgaria (2008): p. 12., p. 24. és p. 26. 
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orosz érdekeltségő projekt(ek)hez. Akkor az orosz fél regionális elosztó központi szereppel 
kecsegtette Magyarországot: 2006 nyarán egyenesen 10 milliárd köbméteres gáztároló 
létesítésének a lehetıségérıl volt szó. Konkrét elkötelezettség ellenben nem történt, s 2006 
végén már a szerb félnek is tranzitstátust kilátásba helyezı együttmőködési megállapodása 
volt a Gazprom Exporttal, amely révén egy bolgár–szerb–horvát–szlovén–olasz vonal képe 
rajzolódott ki. A 2008. februári gyors magyar Déli Áramlat-szerzıdés azt jelezheti, hogy a 
magyar kormány attól félt, egy esetleges szerb–horvát–szlovén útvonalon elkerüli majd az 
országot a vezeték. A görögök szándékait mutatja, hogy a görög elnök már 2007. május végén 
azt javasolta, hogy a tervezett Burgasz–Alexandrúpoli kıolajvezeték mentén fektessenek le 
egy gázvezetéket. 

Az Oroszországból gázt importáló közép- és kelet-európai államok közül Bosznia-
Hercegovinában, Macedóniában, Szlovéniában, Litvániában és Észtországban nem üzemel 
föld alatti gáztároló, míg Szerbiában (a szılısudvarnoki tárolóból) 2008 szeptemberében 
„már” 20–30 millió köbméteres kitárolás volt tervben a 2008/2009-es főtési szezonra.43 
Szerbia számára a tárolófejlesztés létfontosságú ellátásbiztonsági kérdés, jóllehet ez az egész 
régióra érvényes. 

A közép- és kelet-európai régiónak nincs LNG-kapcsolata, s 2014 elıtt nem is lesz. 2014-
tıl mőködne a horvátországi és a lengyelországi újragázosító létesítmény, elıbbire 
Magyarország is számít. 

A közép- és kelet-európai régióban alapvetı feladat a meglévı kelet–nyugati mellé az 
észak–déli irányú vezetékes kapcsolatok kiépítése, illetve a nemzeti gázhálózatok összekötése 
(s azok kétirányú szállításra való alkalmassá tétele). Ilyen lehetne (és részben lesz is) a cseh–
osztrák, egy új magyar–szlovák, a magyar–román, a magyar–horvát, a magyar–szlovén, a 
horvát–bosnyák, a horvát–szerb, a szerb–román, a szerb–bolgár és (a tranzitvezetéken kívül) 
egy bolgár–román összeköttetés is. De folytatható a sor a cseh–lengyelen át egészen a 
lengyel–litván vagy a dán–lengyel vezetékekig44 vagy Bulgáriától délre (bolgár–görög 
vezeték). Ezek nélkül vészhelyzetben sem kerülhet sor semmilyen intézkedésre a szolidaritás 
jegyében. Perspektivikus, de nagyon nehéz vállalkozás a Mol által kezdeményezett NETS 
azon lépcsıfoka, amely a regionális szállítóeszközöket (a széttagolt szállítóhálózatokat) egy 
regionálisan mőködı vállalatban egyesítené. 

A közép- és kelet-európai térségben – a belföldi gáztermelés, a gáztárolók, a vezetékes 
kapcsolatok és a jelenlegi gázbeszerzési lehetıségeik alapján – az Ukrajnán át importáló 
államok közül Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Macedónia különösen 
kiszolgáltatott helyzetben van (a rövid távú ellátásbiztonság kérdésében). (Jóllehet Szerbiában 
a tárolófejlesztéssel változik a helyzet.) 

Magyarország ellátásbiztonságát jelentısen növeli a stratégiaitároló-építés (amelyhez 
keleti vezetékbıvítés is társult) és a kereskedelmi gáztárolók kapacitásnövelése, elıbbi 
azonban nagyon költséges megoldás, s a fogyasztóknak ezt természetesen meg kell fizetniük. 
Jóllehet ugyanez vonatkozik az ellátásbiztonságot javító többi költséges projektre is. 
Elengedhetetlen a rendszerösszekötık megteremtése a szomszédos államokkal; s ebben a 
kérdésben már történt elırelépés. 

Magyarország helyesen tette, hogy magára vállalta a nabuccós kormányközi megállapodás 
létrehozásának operatív szervezését, Nabucco-nagykövetet jelölt ki és 2009. január végére 
Nabucco-konferenciát szervezett (2007 szeptemberében volt már Budapesten egy nemzetközi 
konferencia). Hiba volt viszont a magyar miniszterelnök Nabuccóval kapcsolatos 2007-es 

                                                 
43 Milovanovic (2008). 
44 A dán–lengyel összeköttetés neve: Baltic Pipe. Nem keverendı össze a dán/svéd–német Baltic Gas 
Interconnector és a finn–észt(–lett) Balticconnector projektekkel. A Baltic Pipe a norvég–svéd–dán Skanled 
projekthez kapcsolódna. Ezekkel – jellemzıikkel, megvalósulásuk esélyeivel stb. – nem foglalkoztam az 
értekezésben. 
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kijelentése (a Nabucco körüli komoly problémák ellenére), s nem szabadott volna a magyar 
félnek a Déli Áramlatot illetı kormányközi megállapodást a benne szereplı feltételekkel 
megkötnie. Mindazonáltal végsı beruházási döntés még egyetlen déli vezetéknél sincs, s a 
kérdésben nem érdemes Magyarország szerepét túlértékelni. 

Az energiatakarékosságnak és az azt célzó beruházásoknak – mint rövid távú 
intézkedéseknek – sokkal nagyobb hangsúlyt kellene kapniuk Magyarországon. A nagy 
diverzifikációs projektek és az energiatermelés más forrásai (leginkább a megújulók vagy ez 
irányú döntés esetén az atomenergia és a lignit) növekvı szerepére csak hosszabb távon lehet 
számítani. 

A H9 hipotézist elfogadom. 
 
 
H8 A Gazprom egy sajátos megbízhatatlanságát az adja, hogy a közelmúltban nagyszabású 

projekteket (vezeték, gáztároló) jelentett be Európában, ezek megvalósulása azonban 
kétséges. 

 
A Gazprom az Északi Áramlattal szemben a Déli Áramlatot 2008-ban nem sorolta a prioritást 
élvezı projektek közé. A Déli Áramlat elırehaladottsága nem hasonlítható az Északi 
Áramlatéhoz, ebben a kezdeti stádiumban nem lehet megmondani, hogy mikor épül fel, annak 
ellenére, hogy a három alapvetı feltétel, vagyis a kínálat, a kereslet és a beruházás 
finanszírozása közül – amennyiben csak tranzitdiverzifikációról van szó – az elsı két 
kérdésben erıs alapokon áll, míg a harmadik a gyenge pontja. Ez a pont azonban 
meghatározó. Jóllehet a szárazföldi, nem oroszországi infrastruktúrával kapcsolatos költségek 
csökkenthetık lennének a meglévı vezetékkapacitások használatával ott, ahol ez lehetséges, 
és ahol ebbe bele is egyeznek. 

Bár az orosz fél azon fáradozik, hogy minél több államot a projekt mellé állítson, kérdéses, 
hogy valójában mennyire sietteti a projektet. A Gazprom alapvetı célja az ukrán tranzit 
mérséklése, amelyhez társul – a közép-ázsiai gázjátszmában való európai részvétel igénye 
okán – a közép-ázsiai pozíciómegırzés. Minél jobban elmérgesedik az ukránokkal való 
viszony, annál inkább az elıbbi cél viszi tovább, s minél elırébb jut a negyedik folyosó ügye, 
annál inkább utóbbi veszi át a szerepet a Déli Áramlat felgyorsításában.  

A Nabucco-projekt elleni konkrét eszköz pedig az lehet, ha nem csak áttereli az ukrán 
tranzit egy részét, hanem az eddigi szerzıdéseken felül pótlólagos mennyiséget is szállít a 
vezetéken. Ennek két következménye van.  

Egyrészt a Nabucco piacát venné el, s ebben az esetben lényegtelen, hogy hosszú távon 
mindkét vezetékkapacitásra szükség lehet-e, csak az értékesítés megkezdésének tervezett 
idıpontjában fennálló kereslet számít. A Gazprom azonban eddig még nem kötött hosszú távú 
ellátási szerzıdést a Déli Áramlathoz dedikáltan, s az Európai Bizottsághoz nem érkezett 
harmadik feles hozzáférés (third party access – TPA) alóli mentesség iránti kérelem. A 
kormányközi egyezményekben szereplı kitételektıl függetlenül a földgáz belsı piacára 
vonatkozó irányelv alkalmazandó lesz a Déli Áramlat azon részére, amely uniós tagállam 
területén halad át, s a teljes kapacitásra természetesen nem kap TPA-mentességet. 

Másrészt a Déli Áramlaton való pótlólagos exporthoz azon gázforrások egy részét is 
lekötné, amelyeket a Nabucco vevıi is tennének. (Jóllehet ezt pótlólagos export, sıt, Déli 
Áramlat nélkül is megteheti a Gazprom.) Ehhez pedig a felvásárlások mellett részt venne az 
upstream projektekben is a régióban. A közép-ázsiai orosz import növeléséhez bıvíteni kell a 
rendelkezésre álló közép-ázsiai vezetékkapacitásokat, ami szintén terv. A megemelt gázárak 
miatt (is) azonban ez egy nagyon költséges stratégia. 

Amennyiben viszont normalizálódik az ukrán–orosz viszony, a Gazpromnak a hatalmas 
költségek okán a Déli Áramlat lassítása a célja. Kérdés viszont, hogy a többi résztvevı 
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mennyire siettetné, illetve lassítaná a projektet. Szerbia a mielıbbi vezetéképítés és 
tárolófejlesztés mellett van, s a NIS-ügylet is a Déli Áramlathoz kapcsolódott. 2008-ban 
felmerült, hogy egyes államokban az újabb kormányok felülvizsgálják az eddigi 
szerzıdéseket (lásd a magyarországi és bulgáriai ellenzéki kritikákat), amelyre erıs amerikai 
nyomás is volt. Mindazonáltal azon államoknak, amelyek a negyedik folyosó ügyének 
elırehaladásában érdekeltek, s a Déli Áramlatban való részvételükkel csak az a céljuk, hogy 
ha a vezeték megépül, akkor ne maradjanak ki, a projekt lassítása az érdekük. Baumgarten 
okán logikus az OMV részvétele, az osztrákok azonban egyáltalán nem sürgetik a 
megegyezést. 

Az Északi Áramlattal szemben a Déli Áramlat nem része a transzeurópai 
energiahálózatoknak. Azonban az, hogy egy projekt versenyez egy már TEN-E projekttel, 
nem kizáró ok arra, hogy a javasolt projekt is szerepelhessen a TEN-E iránymutatásokban. 
Azonos forráskörzetre számít a Nabuccóhoz hasonlóan „európai érdekő” ITGI 
(Interconnection Turkey–Greece–Italy), valamint a „közös érdekő” TAP (Trans Adriatic 
Pipeline) és Fehér Áramlat is. Így elvileg a Déli Áramlat is lehet közös érdekő projekt,45 sıt, a 
bolgárokkal és a szerbekkel kötött kormányközi egyezményekben benne is van, hogy a státus 
megszerzésére törekedni fognak. Az Európai Bizottság szerint azonban nincs is szó 
versenyrıl a Nabucco és a Déli Áramlat között.  

Az orosz fél az Északi Áramlat és a Déli Áramlat esetében hasonló taktikát (vagy hibát) 
követett (el): elıbb megállapodott a projektben résztvevıkkel (illetve a Déli Áramlatnál 
elıször a másik fıszereplıvel, majd a szárazföldi vezetékekhez szükséges partnerek egy 
részével), s csak ezután kezdett el foglalkozni a tengeri szakasszal. A kimaradó, illetve 
ellenérdekelt államok azonban – jogosultságaiktól függıen – komolyan hátráltat(hat)ják a 
projekt megvalósulását. Az Északi Áramlat útvonala már adott, a Déli Áramlatnál pedig 
lehetıség van az ukrán helyett a török kizárólagos gazdasági övezeten is keresztülvinni a 
vezetéket. Mindkét projekt költséges, de a Déli Áramlat, ahol megvalósíthatósági 
tanulmányok híján még a becslések is teljesen bizonytalanok, nagyságrendekkel drágábbnak 
ígérkezik. Az orosz fél azonban ezekbıl a költségekbıl erıteljesen kiveszi (illetve a Déli 
Áramlatnál kivenné) a maga részét. Jóllehet kérdés, hogy végül ez a fogyasztóknak mibe fog 
kerülni. 

A három balti államnak és Lengyelországnak, noha hatásviselıkként részt vesznek (vettek) 
az Espoo-egyezmény szerinti konzultációkon (az eljárás 2006 áprilisában kezdıdött, amely az 
eddigi legnagyobbnak tekintendı, minekután kilenc állam érintett benne), nincsenek (nem 
voltak) olyan jogosultságaik (lásd vétójog), mint a kibocsátó feleknek az engedélyezési 
eljárásban. (Elvileg más országokon keresztül viszont érvényesíthették az érdekeiket.) Az 
ellenzık minden lehetıséget megragadtak, hogy protestáljanak a projekt ellen. A 
környezetvédelmi aggályok mellett gazdasági (Lengyelország például az eddigi tranzitállami 
pozícióját félti), illetve energiabiztonsági, katonai, nemzetbiztonsági félelem is jelen van. Az 
egyes államok Oroszországgal szembeni fenntartásainak megvitatását azonban sok esetben 
ellehetetlenítik a hisztérikus megnyilvánulások. 

A lengyelek azt hangsúlyozzák, hogy a Gazprom Németország megsértése nélkül zárhatja 
el a gázcsapot Lengyelországnak. Az állítás arra világít rá, hogy a jelenlegi tranzit, vagyis az 
egyes európai államok közötti ilyetén függıség egyfajta biztonsági féket épített a rendszerbe. 
Azonban azt is sugalmazza, hogy ha csapelzárásra kerülne sor (egy vitás helyzetben), ami 
valóban elıfordulhat – jóllehet ilyen lépésre eddig csak a Szovjetunió utódállamaiban került 
sor, különbözı okokból –, annak nem lenne következménye, illetve hogy nem lesz elırelépés 
egy hatékonyan mőködı egységes gázpiac irányába az Európai Unióban (aminek a vezeték-
összeköttetések megteremtése csak szükséges, de nem elégséges feltétele). Az új vezetékek 
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ráadásul tesztként fognak szolgálni Oroszország megbízhatóságának kérdésében, illetve az 
ukrán tranzit utólagos megítélésében. 

A projekt szimbólummá vált az uniós szolidaritás kérdésében. A vészhelyzetben nyújtandó 
intézkedések mellett ugyanis a szolidaritás egy következı dimenzióját: a másik tagállam 
érdekeit is figyelembe vevı energetikai projektekben való részvétel jelentheti (ehhez persze 
tisztázni kellene azt is, hogy mit jelent az Oroszországgal szembeni közös fellépés, s milyen 
együttmőködési, egyeztetési mechanizmus képzelhetı el). Az érdekek (és a félelmek) 
azonban nagyon eltérıek. Oroszország ennek tudatában van, s ki is használja ezt. Ugyancsak 
a szolidaritás alatt értem, hogy az unió az Oroszország és a tagállamok közti vitákban (lásd 
olajügyben a litván Mazeikiu Nafta esetét) hangsúlyosan lépjen fel. A szolidaritás negyedik 
területének a diverzifikáció közösségi – politikai és pénzügyi – támogatását tartom. Azt 
viszont el kell kerülni, hogy a szolidaritás a saját felelısség elkendızésére vagy az 
Oroszországgal szembeni rosszhiszemő (az érdekekkel szemben az értékeket hangsúlyozó, a 
valóságban azonban sokszor – a múltbeli sérelmek okán – az érzelmekre alapozó) politika 
térnyerésére szolgáljon. Fel kell tenni azt a kérdést, hogy azok az államok, amelyek most 
leginkább a szolidaritásra hivatkoznak, mit tettek eddig az orosz gázfüggıség csökkentése 
érdekében, illetve miért hiúsult meg a törekvésük, s az unió milyen segítséget tud nyújtani, 
vagy ha nem tettek semmit, akkor mi volt annak az oka. 

Az Északi Áramlattal kapcsolatos állítások igazolása vagy elvetése, illetve a teljes 
átláthatóság érdekében az Európai Unió intézményeinek hangsúlyos szerepet kell (illetve 
kellett volna már korábban is) játszaniuk, míg a katonai-biztonságpolitikai ügyben a NATO 
(lehet) a garancia. 

Oroszország ragaszkodik az Északi Áramlathoz, a Gazprom által korábban tervezett, majd 
elvetett balti LNG-üzem nem helyettesítheti az Északi Áramlatot, s nem tekinti alternatívának 
a Jamal–2 és a Borostyán tervét sem. Míg a Borostyán közös érdekő projekt, a Jamal–2 az 
Északi Áramlathoz hasonlóan európai érdekő. Ám a Jamal–2 és a Borostyán 
megvalósíthatósági tanulmányát hiába finanszírozná az Európai Bizottság, az érintett balti 
országok illetékes gázipari társaságai nem érdekeltek benne. Ezekben a vállalatokban a 
Gazpromnak és az E.ON-nak ugyanis együtt ellenırzı részesedésük van, miközben a Nord 
Stream AG-ban a Gazprom 51, az E.ON Ruhrgas pedig 20 százalékkal bír (a 
BASF/Wintershall szintén 20, míg az N.V. Nederlandse Gasunie 9%-kal).  

Az Északi Áramlat, ha a lassú engedélyezési eljárás miatti csúszással is, de megépül. 
Fontos tényezı, hogy Angela Merkel német kancellár is támogatja a vezetéket. A Gazprom 
már évi 21 milliárd köbmétert lekötött az Északi Áramlaton: a Wingas 9, az E.ON Ruhrgas és 
a GM&T 4-4, a Gaz de France 2,5, a DONG Energy 1 milliárd köbméterre szerzıdött.46 
Megjegyzendı viszont, hogy a GM&T a Gazprom leányvállalata, míg a Wingasban a 
Gazprom 50 százalék mínusz egy részvény tulajdoni résszel bír. Az Északi Áramlatnál (a 
tengeri vezetékrıl van szó) nem lesz lehetıség harmadik feles hozzáférésre. 

Ami a gáztárolókat illeti, a Gazprom a tranzitkockázatok csökkentése és az európai 
terjeszkedése érdekében meglévı tárolókban bérel kapacitásokat és/vagy új kapacitások 
építésében vesz részt (sıt, ott is még további kapacitásokat bérelne). A bejelentett 
tárolóprojektek jellemzıen az Északi Áramlat és a Déli Áramlat vezetékprojektjeihez 
kapcsolódnak, jóllehet azoktól függetlenül is elırehaladhatnak (például az ukrán tranzittól és 
tárolóktól való függıség csökkentése érdekében). Az elosztó központi szerep vagy legalább a 
tárolóépítés ígérete kötelezı elem a Gazpromnál (a vezetékprojektekhez). A tárolóprojektek 
pozitív fogadtatásánál fontos szempont, hogy miként Oroszországban, Európában is szőkösek 
a gáztárolói kapacitások. (Ehhez jön még egyes esetekben az elosztó központi ambíció.) A 
bejelentett közép- és kelet-európaiak közül Lettországban nem lesz az Északi Áramlattal 
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kapcsolatos „nagy” gáztároló, s Magyarországon is már nagyságrendekkel kisebb projekt 
szerepel az elképzelésben. A cseh és a – magyarhoz hasonlóan a Déli Áramlathoz kapcsolódó 
– szerb tervek mellett a román is napirenden van. A régiónkon kívüli európai projektekbıl a 
belgiumi föld alatti gáztároló nem valósul meg, de a többi (a hinrichshageni, a schweinrichi, a 
bernburgi és a jemgumi tervek Németországban, a Saltfleetby gázmezı tárolóvá alakítása az 
Egyesült Királyságban, a haidachi bıvítés Ausztriában) ugyancsak napirenden volt 2008 
szeptemberéig. A törökországi kezdeményezés még nem volt értékelhetı stádiumban. Egy-
egy ilyen projekt elıkészítése nem kevés idıt igényel, a geológiai szerkezetnek is meg kell 
felelnie a tárolásra.47 Bár a kezdeti tervek akár erıteljesen mérséklıdhetnek (lásd a 
magyarországi ambíciókat), a bejelentéstıl eltelt rövid idı okán egyáltalán nem jelenthetı ki, 
hogy a régiónkbeliek csak ígéretek maradnak. A Gazpromnak érdeke, hogy ezek a projektek 
elırelépjenek, a hangsúly inkább az idıtényezın van: a Gazprom ezeket a projekteket milyen 
célhoz köti. A szőkös európai tárolói kapacitások fényében, az ellátásbiztonság, a likviditás, a 
rugalmasság, a rövidebb távú ellátási szerzıdések növelése érdekében, s a Gazprom 
vezetékprojektjeinek elırehaladásától is függıen a bejelentetteken túl további projektrészvétel 
várható mind régiónkban, mind pedig Nyugat-Európában. 

A Déli Áramlattal kapcsolatos bizonytalanságok mellett a sajátos megbízhatatlansághoz 
sorolható a kitermelési projektek közül a Stokman mezı termelésbe állításának irreális 
idıpontja is – az LNG-tervekkel együtt. Mindazonáltal látni kell, hogy tervezıasztalon lévı 
vezetékekbıl és egyéb létesítményekbıl Európában és a világon máshol is számos van. A 
hasonló bejelentések (és folyamatok) az energiaiparban egyáltalán nem példa nélküliek, s 
ugyanúgy nem feltétlenül vezetnek eredményre, mint az egyes energetikai társaságok közötti 
együttmőködési megállapodások, amelyek (sok esetben) nem is számítanak erıs 
elkötelezıdésnek. Így ebben az értelemben a megbízhatatlanság a nem orosz projektekre, 
illetve a mögötte állókra is érvényes. Jóllehet az nem mindegy, hogy ki a hibás a projekt 
meghiúsulásában. Másfelıl viszont az is nyilvánvaló, hogy ha a Gazprom vagy a Kreml úgy 
dönt, akkor a nagyon kockázatos és költséges projektet is felvállalja. 

A H8 hipotézisben megfogalmazott állításnak van alapja, azonban minden egyes projektet 
egyedileg kell kezelni.  
 
 
H10 Oroszországnak a közép-ázsiai gázra a gázmérlege fenntartásához és a 

monopolpozíciójának megırzéséhez egyaránt szüksége van. 
H11 A közép-ázsiai nagy gázjátszma kétszereplıs: Oroszország és Kína részvételével. 

Európa egyelıre nem része a folyamatoknak, s nagy hátránnyal indult. 
 
A türkmén–ukrán közvetlen szerzıdés 2006-os „megszőnésével” párhuzamosan 2006-tól 
erıteljesen, háromszorosára ugrott a Gazprom-csoport közép-ázsiai (türkmén, üzbég és kazah) 
gázfelvásárlása.  

Ha a három közép-ázsiai posztszovjet állam gázkészleteit, -kitermelését és -fogyasztását, 
népességszámát, gazdaságuk szerkezetét és iparosodottságuk fokát összevetjük, akkor az 
exportpotenciál szempontjából Türkmenisztán nyilvánvalóan kiemelkedik.  

A Gazprom jelenléte egyelıre gyenge a kutatás-termelés szegmensben a három államban. 
Az üzbegisztáni kitermelést illetıen viszont a LUKoil jelentıs projektekben van benne. 

A Gazprom pozícióját a régióban a földrajzi elhelyezkedés (Oroszország kapuıri szerepe) 
és így a beszerzési szerzıdések adják. A Gazprom célja természetesen az, hogy a térség 
exportja kizárólag Oroszországba vezessen. Ennek egyik eszköze a közép-ázsiai beszerzési 
árak megemelése („európai ár”) 2009-tıl, illetve az Oroszországba menı vezetékkapacitások 

                                                 
47 Késıbb kiderült, hogy utóbbival Németországban (is) gondok vannak. 
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bıvítése: a Kaszpi menti vezetéképítés és a Közép-Ázsia–Központ gázvezeték folyosóján új 
szállítókapacitások megteremtése. 

A Türkmenisztánból Üzbegisztánon és Kazahsztánon át Kínába haladó vezeték 
megépítéséig a posztszovjet közép-ázsiai államok közül az orosz irányon kívül – a FÁK-
térségen belül való kereskedelmet leszámítva – csak Türkmenisztánnak volt lehetısége 
exportálni. Türkmenisztán az iráni szállításokat éppen az ukrán adósságok, illetve az 
oroszokkal való árvita miatti gázleállás után indította meg. Az export felfüggesztése súlyos 
veszteség volt Türkmenisztán számára.  

A kínai fél a türkmén gáz megszerzése érdekében egyszerre vett részt a kutatás-
termelésben, a feldolgozásban és a távvezeték-építésben,48 és nem zárkózik el a hitelnyújtástól 
sem. 

A többi projekt, így a transzkaszpi és a transzafgán (Türkmenisztán–Afganisztán–
Pakisztán–India) vezeték nem valósult meg. A Gazprom természetesen ezeket erıteljesen 
ellenzi, hiszen ez a hagyományos dél–északi irányú folyosó pozícióját rontaná. Nem igaz 
viszont, hogy kizárólag a Kék Áramlaton múlt a transzkaszpi vezeték meghiúsulása. A török 
túlszerzıdésnek és a sokak számára meglepı módon végül megépülı vezetéknek (lásd a Kék 
Álom [Blue Dream] szójátékot) természetesen döntı szerepe volt, ám több tényezı is a 
projekt ellen dolgozott. Így 1999 júliusában felfedezték a Sah-Deniz mezıt Azerbajdzsánban, 
2001-re elkészült az iráni–török vezeték, Türkmenisztán vitában állt Azerbajdzsánnal 
(bizonyos tengeri mezık miatt, illetve arról, hogy Baku mekkora vezetékkapacitáshoz 
juthasson az Azerbajdzsánból továbbmenı vezetékben), valamint Asgabat a projektben akkor 
illetékes nemzetközi konzorciumtól jobb pénzügyi feltételeket akart kiharcolni. A 
transzkaszpi projekt legnagyobb ellenzıi Irán és Oroszország. Amíg a Kaszpi-tenger jogi 
helyzete nem rendezıdik, aligha kivitelezhetı a gázvezeték. A transzkaszpi gázszállításokról 
több megvalósíthatósági tanulmány született, s jelenleg is folyamatban van ilyen munka. 
Oroszországot kikerülı nyugati export a transzkaszpi vezeték híján csak Iránon át lenne 
lehetséges. 

A transzafgán vezetékkel szemben a transzkaszpi nemcsak az importbázist veszélyeztetné, 
hanem a Gazprom európai pozícióját is. A transzafgán vezeték helyett Oroszország 
szempontjából az Irán–Pakisztán–India projekt kétszeresen is támogatandó: az iráni gáz 
elterelése (az esetleges európai megjelenés helyett, jóllehet az egyelıre nem aktuális) és a 
türkmén gáz megırzése okán.49 Jelenleg viszont még Irán tovább növelné a türkmén 
importját. 

Kína türkmenisztáni sikere nemcsak a közép-ázsiai orosz pozíciókat rontja, hanem a 
Kínába menı orosz vezetékes exportterveket is: míg a Kínába irányuló csıvezetékes 
olajszállítás megvalósításánál Kazahsztán elızte meg Oroszországot, addig a gáznál 
Türkmenisztán. Másfelıl viszont az orosz fél számára a kínai térnyerésnek pozitív hozadéka 
is van: amíg a kínaiakhoz kerül a türkmén gáz, Türkmenisztán addig sem nyugat felé (a 
Nabuccóba) diverzifikál. 

A türkmén megbízhatósággal a múltban többször is jogos kételyek merültek fel: mind a 
gázkészletek okán, mind a szerzıdések teljesítésével kapcsolatban. Jóllehet Türkmenisztán 
jelentıs gázkészlettel rendelkezik, a fı feladata egyelıre, hogy a kitermelése az orosz, az iráni 
és a tervezett kínai (szerzıdéses) igényeket fedezze, s csak ezután jöhet egy transzafgán, majd 
egy transzkaszpi vezetéken keresztüli export. (A türkmén prioritás így: kínai, orosz, 
transzafgán és transzkaszpi vezetéképítés.) Azonban nemcsak az utóbbiakhoz, hanem az 
elıbbiekhez is komoly beruházások szükségeltetnek, amelyekhez a türkmének kénytelenek 

                                                 
48 Lásd ehhez: Yenikeyeff, Shamil Midkhatovich (2008): Kazakhstan’s Gas: Export Markets and Export Routes. 
OIES, Oxford, NG 25. sz., november. 
49 Cohen et al. (2008): p. 1. 
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(lesznek) beengedni a külföldi cégeket. Bár a kínai CNPC már szárazföldi termelésmegosztási 
egyezményhez jutott, a nyitás egyelıre csak az offshore mezıkre vonatkozik. 

A közép-ázsiai offshore mezık esetében azonban az európai és az amerikai társaságoknak 
komoly technológiai elınyük van az oroszokkal és a kínaiakkal szemben. Az európai hátrányt 
a régióban a nyugati játékszabályok hordozzák magukban: nincs egységes európai fellépés, 
több európai projekt versenyez egymással, az állami/uniós és vállalati érdekek nem 
kapcsolódnak össze úgy, mint Kínában és Oroszországban, továbbá az oroszok és a kínaiak 
hagyományosan kevésbé kérdıjelezik meg az autoriter politikai rezsimeket. Annak ellenére 
erısödik a közép-ázsiai–kínai együttmőködés, hogy általánosságban véve a közép-ázsiaiak 
bizalmatlanok Kínával szemben. A kínaiak a rendelkezésre álló források tekintetében és a 
nagyléptékő projektek hatékony végrehajtásában kerekednek az oroszok fölé, s a projektek 
érdekében hatalmas kockázatot képesek vállalni.50 

Oroszország számára az azeri gáz sorsa még kihívás, hiszen a Kaszpi-tenger nyugati felén 
fekvı Azerbajdzsán a Nabuccóhoz szükséges kezdeti mennyiséget elvileg biztosítani tudná, s 
ezzel megnyithatná a negyedik gázfolyosót. Középtávon Azerbajdzsán az a helyszín, ahol a 
kibontakozó gázjátszmában Európa minimum egyenrangú szereplı lehet. Ám mivel a 
negyedik folyosó vezetékprojektjei a kezdeti idıszakban egyaránt az azeri gázra 
támaszkodnának, itt egyrészt az európai projektek versenyeznek egymással, másfelıl 
Oroszország mellett Irán is jelentıs gázmennyiséghez jutna. Azerbajdzsán jelenleg Grúziának 
és Törökországnak nagyon olcsón árulja a gázt (míg Görögország minimális mennyiséget 
vásárol török reexportként), s mindkét ország további – bár természetesen egymáshoz nem 
mérhetı – importra számít. Mindazonáltal a jelentkezı igények kielégítése során nem 
tévesztendı össze a SOCAR saját mezıin és a Sah-Deniz termelésmegosztási projektben 
kitermelt gáz. Azerbajdzsán egyelıre válogathat, melyik vevı éri meg neki gazdaságilag és 
politikailag jobban, a hatalmas beruházásokhoz azonban megbízható, hosszú távon is jól 
fizetı piacra van szüksége. 

A gázforrás biztosítása mellett a török tranzit kérdése a legnagyobb probléma a negyedik 
folyosón, s ezt a kockázatot nagyon alulbecsülik. Törökország a Kék Áramlat kérdésében már 
Oroszországnak is megmutatta, milyen elszánt tud lenni, s ezt a megegyezés után sem szabad 
majd az érdekelteknek elfelejteniük.  

Nem véletlen, hogy a Gazprom a Kék Áramlat kibıvítése és meghosszabbítása helyett a 
Déli Áramlatot választotta. Az azeri (és a türkmén) gáz elszállítása pedig Grúzián keresztül a 
Fekete-tengeren is lehetséges: a CNG-szállítás (compressed natural gas – sőrített vagy 
komprimált földgáz) versenyképes alternatívát jelent az északi és déli szárazföldi vagy a 
tengeri vezetékes útvonalakhoz képest.51 

Hangsúlyozni kell, hogy az orosz fél elıtt is lehetıség nyílik a kapacitáslekötésre a 
Nabuccón: a kért TPA-mentesség ugyanis csak 50 százalékról, illetve 15 milliárd köbméterrıl 
szól. Orosz, illetve Közép-Ázsiában felvásárolt gáz orosz közvetítéssel a Kék Áramlaton át 
kerülhetne a Nabuccóba. A Kék Áramlaton pedig egyelıre van szabad kapacitás. 

Brüsszelnek, ha tényleg annyira elkötelezetten támogatja a Nabuccót, két fı feladata van a 
projektet illetıen, jóllehet ezzel az európai érdekő (üzleti) projektek között is 
prioritássorrendet állítana fel. Egyrészt segítenie kell a pénzügyi háttér megteremtésében, 
másfelıl a forrásországokkal politikai párbeszédet kell folytatnia a legmagasabb szinten, ami 
a disszertációban vizsgált idıszak végéig nem történt meg. Utóbbinál a Nabucco 
legvalószínőbb betáplálójának, Azerbajdzsánnak kell a középpontban állnia. A tárgyalási 
kiindulópont pedig az, hogy az EU mit tud nyújtani Azerbajdzsánnak, hiszen az azerieknek a 
szállítás nem egyszerő kereskedelmi, hanem stratégiai kérdés. Ez a Kaszpi túloldalán lévı 
forráskörzetre még inkább igaz, fıként, hogy a Gazprom is emelt árat fizet. Az egyes 
                                                 
50 Yenikeyeff (2008): p. 4. 
51 Kovacevic (2007). 
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országok (nem vállalatok!) eddigi elkötelezıdései hangzatosak, de egyelıre különbözı 
okokból (vezetékes összeköttetés hiánya, készlet/kitermelés nagysága, politikai és biztonsági 
problémák) nem igazán vehetık komolyan. Azerbajdzsán mellett Irak szerepe lehet még 
perspektivikus. 

Természetesen más a Nabucco jelentısége egy kiegyensúlyozott energiamixszel és 
diverzifikált gázbeszerzéssel bíró államból vagy Magyarországról nézve. A többi uniós 
országnak más gázprojektek (például LNG-létesítmények vagy Afrikából jövı gázvezetékek 
stb.) vagy egészen más energetikai projektek lehetnek fontosak (energiahatékonyság, 
megújulók, atomenergia stb.), s az energiaszolgáltatás olyan alapkövetelményei mint az 
ellátásbiztonság, a gazdaságosság (hatékonyság) és a környezetvédelem (illetve fenntartható 
fejlıdés) államonként eltérı hangsúlyt kapnak. Végezetül meg kell jegyezni, hogy egyes 
piacokon az orosz gáz jelent (viszonylagos) diverzifikációt. 

A H10 és H11 hipotéziseket elfogadom. A H11 hipotézist annyival kiegészítem, hogy Irán 
nem elhanyagolható – jóllehet a kínai és orosz szerephez nem mérhetı – súllyal bír a közép-
ázsiai gázjátszmában. 
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alakulását befolyásoló fıbb tényezık változásai és ezek hatása az orosz–magyar 
kapcsolatokra” címő, 68923. számú OTKA-program, MTA VKI, 2006–2010. Témavezetı: 
Simai Mihály. 

– „Magyarország FÁK stratégiája, különös tekintettel Oroszországra, Ukrajnára és 
Kazahsztánra” címő projekt a MeH és az MTA közötti együttmőködés keretében, MTA 
VKI, 2007–2008. Témavezetı: Ludvig Zsuzsa. 

– „A magyar gazdasági-társadalmi kitörési stratégia és az új nemzetközi kihívások. Az 
európai integráció jövıje és a magyar mozgástér” címő, az Ecostat és a VKI közötti 
projekt, 2009.  

 


	Weiner Csaba_Tezisfuzet

