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Egy monopóliumról – másképpen

A Gazpromot a nemzetközi és a magyar közvélekedés is ma már a monopóliumok 
egyik klasszikus képviselőjének tartja. Ebben az értelmezésben a Gazprom a 
nyugat-európai piacokra exportált földgáz kizárólagos eladója, a legjelentősebb 

oroszországi termelő, a nagynyomású vezetékrendszer tulajdonosa.1 Ezen túlmenően, 
figyelembe véve a Gazpromban élveze� állami tulajdonosi többséget, a gyanakvóbbak 
még a Kreml politikai igényeinek eszközeként is tekintenek az orosz gázipari óriásra.2 
Ezek a feltételezések mind azt valószínűsítik, hogy a Gazprom döntéshozatali struk-
túrája monolit egész, az irányítás egységes, és egy nehezen behatárolható, de minden-
képpen létező és a céghez kötődő valamennyi érdemi szereplő által elfogado� logika 
érvényesül a Gazprom magatartásában.

Ha azonban egy kicsit közelebbről, aprólékosabban is megvizsgáljuk a Gazpromot, 
akkor ez a közvélekedés több ponton is megkérdőjeleződik. A nyugat-európai piacokon 
eleve több vállalkozás árul „keleti gázt”.3 Ez persze még lehetne az ukrán és a fehérorosz 
tranzitból fakadó kényszer vagy az európai gázpiaci liberalizációnak a Gazprom általi 
kĳátszására te� ügyes kísérlet. Ha azonban egy nyugati energiaipari cég szemüvegén 
át nézzük az ügyet, akkor a Gazprommal való üzletkötés egyik legfontosabb kérdése a 
„De a Gazpromban kivel?” problémája. Nem is arról van szó, hogy szükség van-e po-
litikai jóváhagyásra – természetesen igen –, hanem arról, hogy a menedzsment melyik 
csoportja lesz abban a pozícióban, hogy ezt az üzletet le is bonyolítsa, keresztül is vi-
gye. A közvélekedéshez képest az üzleti világ a Gazpromot sokkal fragmentáltabbnak, 
a mindennapokban sokkal megoszto�abbnak érzékeli. Ez bizonyos értelemben logikus 
is. A Gazprom túl nagy és fontos ahhoz, hogy a rendkívül tagolt orosz érdek-képvise-
leti rendszerben egyetlen hatalmi csoport kezében hagyják.

Ebben az írásban rövid kísérletet teszek a putyini időszak Gazprom-menedzsment-
jében bekövetkező változások bemutatására. Célom nem egy Gazprom-történet meg-
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írása. Kizárólag a vezetés, a „káderek” szempontjából igyekszem leírni a Gazpromot. 
Ez a megközelítés természetszerűen torzít. Versengő és bizantinus világ tárul az olvasó 
elé. Ez nemcsak azért csalóka, mert a legtöbb nagy nyugati céget is lehetne hasonlókép-
pen boncolgatni, hanem azért is, mert nem kívánom bemutatni azt sem, amiben ezek 
a csoportok egységesek és egyetértenek. Márpedig a nemzetközi politikában ezek az 
utóbbi kérdések sokkal fontosabbak és érzékelhetőbbek.

Út a hatalomátvételig

Vlagyimir Putyin hatalomra lépésekor a Gazpromot már több mint hét éve a Rem 
Vjahirev vezérigazgató fémjelezte menedzsment irányíto�a. Ez a jelcini Oroszország-
ban meglepően hosszú, töretlen regnálás legfőképpen Viktor Csernomirgyin minisz-
terelnök politikai pozíciójával magyarázható. Az 1992 legvégén éppen a gázipari mo-
nopólium vezetői székéből a második legfontosabb állami posztra kineveze� és 1998 
márciusáig o� is maradó technokrata a hozzá lojális vezetői garnitúrát hagyta meg a 
cég vezetésében. Ez a szimbiózis mindenkinek kifizetődő volt. A Gazprom vezetése 
hosszú távon is olyan politikai támogatót kapo�, aki politikai értelemben képes volt 
biztosítani a cég nyugodt működését. Csernomirgyin fontos hátországra lelt nem túl 
agilis politikai ambícióinak kielégítéséhez, többek közt a Házunk – Oroszország párt 
finanszírozásakor. Végezetül ez a helyzet egy idő múlva kielégíte�e a jelcini vezetést 
is, hiszen ez a konstrukció a szociálisan és gazdaságilag meghatározó gázipar magas 
szintű állami beágyazását te�e lehetővé.4

A politika és a Gazprom közö�i egyensúly azonban a Jelcin-korszak végére megbom-
lo�. Csernomirgyint 1998 márciusában leválto�ák a miniszterelnöki székből. Fél évvel 
később a pénzügyi válság mia� megre�enő jelcini vezetés vissza akarta ugyan emelni 
ebbe a pozícióba, még nyilvánosan bejelente� utódjelölti státust is kapo�, de ezt a megol-
dást az állami duma már elutasíto�a. 1998 őszére egyértelművé vált, hogy Csernomirgyin 
nem lesz képes átmenteni pozícióit a Jelcin-korszakon túlra. Ez megpecsételte a Vjahirev-
menedzsment sorsát is. A politikai küzdelem kimenetelétől függetlenül egyértelművé 
vált, hogy a Jelcin utáni időszakban elveszti a Gazprom fele�i ellenőrzését. 

Ennek megfelelően a Vjahirev-menedzsment 1998 második felétől kezdődően neki-
kezde� a Gazprom-aktívák „kiszervezésének”. A Gazprom ekkor még a többi névlege-
sen állami céghez képest meglehetősen intakt vállalat benyomását kelte�e. Jó politikai 
kapcsolatai és gazdasági, szociális jelentősége mia� nem juto� az olajipar sorsára, egy-
séges technológiai struktúra maradt, és a kilencvenes évek közepén nem privatizálták 
végérvényesen.5 A menedzsment sem törekede� korábban a vagyon kiszervezésére, 
mivel joggal reménykedhete� Csernomirgyin, és ennek megfelelően saját helyzete 
megingathatatlanságában.6 1998-ig a menedzsment csupán két módon „csemegéze�” 
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a vállalat eszközeiből. Egyrészt személyesen Vjahirev rendelkeze� a cégben lévő állami 
részvények 35 százalékának szavazati jogaival. Ez logikus önvédelem is volt, hiszen ha 
valamelyik állami vagyonkezelőhöz telepíte�ék volna ezt a jogosítványt, akkor feltehe-
tően könnyű támadási felületet kínál a cégvezetés maga ellen. Másrészt a menedzsment 
a pénzügyi folyamatokra telepede� rá, onnan elégíte�e ki saját igényeit. Ez a Gazprom 
holdudvarának, a céghez kötődő kiszolgáló vállalkozásoknak privatizálásában és szer-
ződésekkel való „kistafírozásában” jelentkeze�.7 A posztszovjet körülmények köze-
pe�e mindkét módszer általánosan elfogado� volt, és a nagyon kezdetleges kiszerve-
ze�ségnek felelt meg. Állítólag Borisz Berezovszkĳ mondása volt, hogy Oroszország-
ban először a profitot privatizálják, aztán a tulajdont és csak legvégül az adósságot. 
A Vjahirev-vezetés ekkor még csak a pénzügyi folyamatok mérsékelt megcsapolásáig 
juto�. Könnyen belátható azonban, hogy a Gazprom fele�i kontroll e formái nem bizto-
sítha�ák annak fennmaradását a menedzsment leváltása után. Csernomirgyin bukása 
után ezen sürgősen változtatni kelle�. Mindazonáltal a Vjahirev-menedzsment 1998-ig 
tartó kényelmeskedése és a Gazprom legjavának laza, de állami felügyelet ala� való 
megtartása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a gázipar nem juto� az olajipar sorsára.

Értelemszerűen a Vjahirev-menedzsment sürgősen tulajdonba szere�e volna átmen-
teni a cégben élveze� befolyását. Ezzel a törekvéssel magyarázható, hogy az eredetileg 
a türkmén gáz kereskedelmére szakosodo� és a Vjahirev-vezetéssel kiváló kapcsola-
tokat ápoló Itera a kilencvenes évek végén, három év ala�, 1,2 trillió köbméteresre, az 
ománi vagy kuvaiti szintre duzzasztha�a saját gáztartalékait. Mindez lényegében négy 
Gazprom-leányvállalat átjátszása révén valósult meg.8 Hasonló megoldást alkalmaztak 
a Gazprom legnagyobb vegyipari holdingjának, a Sziburnak a magánkézre játszásakor 
is. A menedzsment nem kímélte a leányvállalatok mérlegében szereplő Gazprom-rész-
vényeket sem, és ennek révén a putyini korszak elejére a cégben élveze� abszolút ál-
lami többség már megszűnt.9 Feltehetően a magyarországi BorsodChem-ügylet is a 
Gazprom-aktívák külföldre mentésére irányult.

A Gazprom kiszervezése már előrehalado� állapotban volt akkor, amikor 2000 
márciusában Putyint elnökké választo�ák. Putyin több mint egy évig még tolerálta 
azonban a Vjahirev-menedzsment áldatlan tevékenységét, annak inkább a mérséklésé-
re, semmint a megszüntetésére szorítkozo�. Ez a hozzáállás annál is inkább különös, 
mert ebben az esetben elvileg állami tulajdonról volt szó. Formálisan tehát nem lehete� 
volna a hatalomba kerülő putyini elitet a magántulajdonosi viszonyok megsértésével 
vádolni. Továbbra is rendelkeze� a részvények már csak relatív, de meggyőző többsé-
gével, ami elégséges lehete� volna akár a menedzsment gyors és piaci jellegű leváltásá-
ra.10 Annál is inkább, mert a putyini elit már az első pillana�ól kezdődően határozo�an 
értésre adta, hogy megváltoztak az eddigi játékszabályok. Guszinszkĳ letartóztatása 
vagy Berezovszkĳ kiszorítása az állami ORT csatornából még megmagyarázható volt 
a média megrendszabályozásának és a renitens oligarchák ellehetetlenítésének az igé-
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nyével. Figyelmet érdemel azonban az a tény, hogy ekkor már olyan magáncégeket is 
eljárás alá vontak, mint a Vagit Alekperov veze�e Lukoil vagy a Roman Abramovics 
fémjelezte Szibnye�.11 Ilyen alapon aligha kelthete� volna meglepetést Vjahirev me-
nesztése, sokkal inkább ezen lépés elmaradása.

Putyin késlekedése több okkal magyarázható. Elképzelhető, hogy a Gazprom vala-
miképpen a nagy alku része volt. Jelcin szűkebb, közvetlen környezete saját büntetőjogi 
és magántulajdonosi mentességének biztosítása melle� feltételezhetően néhány meg-
határozó poszt átmeneti, állítólag egy évre vonatkozó érinthetetlenségét is a hatalomát-
adás feltételéül szabta. Ilyen volt valószínűleg a főügyészi és néhány kormányzati poszt, 
amely ígéreteit Putyin láthatóan be is tarto�a. Azonban a Vjahirev-menedzsment távol-
ról sem tartozo� ebbe a bizalmas körbe, ezért erősen kétséges a leváltására vonatkozó 
ilyen időbeli korlátozás megléte. Könnyen lehetséges azonban, hogy Putyin nem kívánt 
túl sok frontot nyitni a pozícióiért amúgy is aggódó régi elit ellenében. Vjahirev tevé-
kenysége nem jelente� közvetlen kihívást, a Gazprom akkori vezetői nem politizáltak, 
és nem fenyege�ék közvetlenül a putyini konszolidációt. Éppen ezért ez a feladat a kon-
szolidáció napirendjén hátrébb volt sorolható. A legvalószínűbb szempont azonban az, 
hogy Putyinnak nem volt megfelelő jelöltje a Gazprom élére. Bár a putyini környezetben 
több gazdasági tevékenységgel foglalkozó politikus is volt, az energiaiparban és azon 
belül a gáziparban nem alakultak ki alternatív vezetői garnitúrák. Mivel a népgazda-
sági vonal a Szovjetunió felbomlása után töretlenül érvényesült a Gazprom menedzs-
mentjében, nem épültek ki párhuzamosságok az iparágban, nem volt senki, akire nyu-
godtan rábízha�a volna a céget. A kisebb gázipari cégek vagy az oligarchikus olajipari 
menedzsment értelemszerűen politikailag elfogadhatatlanok voltak Putyin számára. 
Minden elhamarkodo� lépés megnehezíte�e volna a Vjahirev-vezetés által széthordo� 
vagyon visszaszerzését, rosszabb esetben szétzilálta volna az iparág egészét.

Sokáig a Gazprom vezetésében bekövetkező egyetlen komolyabb, bizonyos mértékig 
szimbolikus változás 2000 júniusában Dmitrĳ Medvegyevnek az igazgatótanács elnöki 
székébe való megválasztása volt. Viktor Csernomirgyint válto�a ezen a poszton, aki 
nem sokkal később kĳevi nagykövetként folytatha�a pályafutását. Medvegyev ekkor 
az Elnöki Adminisztráció helye�es vezetője volt, és Putyin bizalmi emberének számí-
to�. Éppen ezért szerepe az elnöki hatalmi vertikum megerősítésére és a vagyonvesztés 
lassítására, esetleg megállítására korlátozódo�.12 

A Gazprom fele�i tényleges hatalomátvétel egy évvel később, 2001 közepén követke-
ze� be. Rem Vjahirev ötéves mandátuma május végén lejárt, és Alekszej Miller, egy addig 
ismeretlen fiatal menedzser válto�a őt a vezérigazgatói poszton. Az energetikához nem 
fűzte ugyan semmilyen szorosabb kapcsolat, viszont 1996-ig – mint oly sokan mások – kü-
lönböző gazdasági feladatokat láto� el Putyin regnálása ala� a pétervári önkormányzatnál. 
Feltételezhető, hogy Putyin tudatosan készíte�e fel a Gazprom vezetésére: 2000 közepén, a 
balti kőolajvezeték-rendszer (BTSZ) kiépítése körüli bő féléves ténykedése után váratlanul 
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energetikai miniszterhelye�esnek nevezték ki. Bár feltételezhetően ez az egyéves „gyorstal-
paló” nem te�e gázipari szakértővé, az elő�e álló feladatoknál korántsem erre volt szükség. 
Küldetése egyértelműen a Gazprom lojalitásának biztosítása és a kiszerveze� vagyon visz-
szaszerzése volt. Ennek megfelelően a nyári közgyűlés után az igazgatóságban többségbe 
kerültek a Medvegyev–Miller-csoporthoz kötődő személyek, és a Vjahirev fémjelezte régi 
vezetés egyszer és mindenkorra kiszorult a döntéshozatalból.

A Gazprom „összegyűjtése” – a berendezkedés évei 

Bár az új menedzsment egységes volt a régi vezetés kiszorításában, valójában nagyon 
is sokszínű társaságot alkoto�. Alekszej Miller érthető okokból „minden gazdagság 
forrására”, a pénzügyi folyamatok fele�i kontroll megszerzésére koncentrált. A szűk 
értelemben ve� Miller-csapat mind nagyon fiatal, negyvenévesnél fiatalabb vezetőkből 
áll, akik szinte kivétel nélkül a vezérigazgatóval együ� dolgoztak 1996 és 1999 közö� 
a pétervári tengeri kikötő irányításában.13 Jellegzetesen pénzügyi menedzserek és a 
Gazprom pénzügyi folyamatait tartják a kezükben. Közéjük tartozik Andrej Kruglov, 
a pénzügyi-gazdasági részleg vezetője, Mihail Szereda, az igazgatósági titkárságot ve-
zető, sokáig meghatározó befolyású vezető, Jelena Vasziljevna, a főkönyvelő és Kirill 
Szeleznyov, akinek döntő szerepe volt a belföldi eladások pénzügyi rendszerének ren-
dezésében. Ez a viszonylag kicsi gárda pillanatok ala� leválaszto�a a korábbi vezetést 
a pénzügyi folyamatokról, és saját kezébe ve�e azok irányítását.

Éppen ellenkezőleg alakultak a folyamatok a termelésirányítás területén. I� csak 
annyi történt, hogy egy fontos kitermelő régióból, Jamburgból hoztak Moszkvába egy 
menedzsert, Alekszander Anyanyenkovot. Őt te�ék meg ezen részlegek koordinátorá-
vá. Természetszerű volt, hogy ezen a területen a folytonosság legyen a meghatározó. 
A Miller-csapat aligha le� volna képes jelölteket állítani ezekre a posztokra, nem is na-
gyon ambicionálta. Ugyanakkor hiba lenne pusztán műszaki-végrehajtó feladatot látni 
a Gazprom termelésirányításában. Valójában a Vjahirev-időszakban alig-alig sikerült 
megváltoztatni az orosz belső piac „sejkség” jellegét. A helyi ipari és politikai csopor-
tok sok helyü� nem tarto�ák be a központi utasításokat, és rendszeresen különutas 
politikát folyta�ak a területükön áthaladó vezetékek és fogyasztás vonatkozásában.14

A termelésirányítás szerepe ilyen helyzetben korántsem korlátozódhato� pusztán a 
műszaki feladatokra. Helyre kelle� állítani a belföldi rendszerek fele�i kontrollt és a 
rendszerirányítás egységét, újra be kelle� illeszteni a megszerze� regionális szolgál-
tatókat a Gazprom műszaki struktúráiba. A regionális vezetések vonatkozásában a 
központi kormányzat hagyományosan meghatározó nyomásgyakorló eszköze az éves 
gázszállítási tervek egyeztetése. Ezekben a kérdésekben Anyanyenkovnak, ha nem is 
döntéshozó, de intelligens végrehajtó szerepet kelle� betöltenie.
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További, a Gazprom szempontjából meghatározó kérdésként vetődö� fel a nyugat-
európai földgázexport fele�i felügyelet kérdése. Tekinte�el arra, hogy sem a belföldi, 
sem a FÁK-térségben eszközölt értékesítés nem járt haszonnal, a gázipar egyetlen bevé-
teli forrása a nyugat-európai export maradt. Az export presztízse meredeken emelke-
de� a Szovjetunió felbomlása után, és az elsőbbsége már a Vjahirev-korszakban is meg-
fellebbezhetetlen volt. Nehezíte�e a terület fele�i kontroll kiépítését, hogy a korábbi 
vezetés jelentős exportszerződéseket telepíte� külföldre. Így szerződések, illetve bizo-
nyos, nem lebecsülendő pénzügyi folyamatok és vagyonelemek kerültek az orosz hatá-
rokon kívülre. Ez érthető stratégia volt az orosz közállapotok ismeretében. A Gazprom 
a kilencvenes években csak bonyolult engedélyeztetési folyamatok révén, nehézkesen 
szerezhete� nyugat-európai aktívákat, ezért célszerűnek tűnt az o� megszerze� pénz 
egy részét haza se vinni. A késő jelcini korszakban a kiszervezés szempontjai i� is ér-
vényesültek ugyan, azonban semmi kétség sem fért ahhoz, hogy az új menedzsment 
is igényt tart erre a gyakorlatra. Viszont a kiszerveze� tevékenységek átvételére vo-
natkozó, Oroszországon belül alkalmazható forgatókönyvek i� nem jöhe�ek szóba, és 
óvatos, kompromisszumkész, bizonyos fokig a területet ismerő gárdára volt szükség.

A Vjahirev-vezetés három központba koncentrálta nyugati kinnlevőségeit. Bécs és 
a Rahimkulov fémjelezte Budapest folyamatosan versenge� egymással a közép-euró-
pai piacokért, míg a Gazprom kapcsolatrendszerében berlini közpon�al kialakult egy 
hangsúlyos német szál is. Ez utóbbiban szerepet játszo�, hogy vegyesvállalati keretek-
ben ugyan, de a német piacra 1990 után beengedték a Gazpromot, illetve kétségtele-
nül meghatározó volt a Ruhrgas részesedése magán a Gazpromon belül.15 A válasz-
tás végül Alekszander Medvegyevre ese�, aki korábban külgazdasági tevékenységet 
folytato�, és a kilencvenes évek legjavát bécsi pénzügyi vállalkozásoknál töltö�e. Az 
expor�evékenység koordinálása melle� ma már az ő nevéhez kapcsolható a bécsi köz-
pontú Centrex cégcsoport is. Rahimkulov túlságosan intenzíven ve� részt a Vjahirev-
menedzsment tevékenységében, és bár a Gazprom ezt követően te� még egy kísérletet 
magyarországi aktíváinak visszaszerzésére, ez kudarccal zárult. Ennyiben a Gazprom 
magyarországi nexusa a putyini korszakban jelentősen leértékelődö�.

Alekszander Medvegyevet követve, hozzá hasonló há�érrel érkeze� a Gazprombank 
élére Andrej Akimov. Az energetika és a pénzügyi szféra összefonódására hagyomá-
nyosan két fontosabb modell alakult ki Oroszországban. A kilencvenes évek közepé-
nek klasszikus, a „zálogos privatizáció” idején megjelenő formája, amikor pénzügyi 
csoportok különösebb előélet nélkül vásároltak fel olajipari aktívákat. Így „csöppent” 
Hodorkovszkĳ a Jukosz élére és Berezovszkĳ a Szibnye� tulajdonosai közé. A másik 
jellemző út ennek fordíto�ja, amikor energetikai cégek alapvetően saját pénzügyi igé-
nyeik kielégítésére hoztak létre bankokat. Ilyen volt példának okáért a Lukoil körül 
szerveződő Nikoil, ma Uralszib, illetve a Kapital csoport. A Gazprombank is ebbe az 
utóbbi kategóriába tartozo�. Kezdetben csupán a Gazprom pénzügyi osztályának 



12 Külügyi Szemle

Deák András György

egyfajta megnyújto� karjaként tevékenykede�. Azonban méretei már így is imponá-
lók, a Gazprom jelentőségéhez mérhetők voltak. Oroszország harmadik legnagyobb 
bankjaként, a gázipari monopóliumot a háta mögö� tudván jelentős befolyást jelen-
te� Akimov új vezérigazgatói pozíciója. Alekszej Miller hamar elfoglalta ugyan a bank 
igazgatótanácsának elnöki székét, mégis  Alekszander Medvegyev–Andrej Akimov-
tandemről mint külön döntéshozatali centrumról beszélhetünk. Alátámasztja ezt az 
elképzelést az is, hogy Miller eredetileg Jurĳ Lvov pétervári bankárt nevezte ki erre a 
posztra, és Akimov csak őt követően, esetleg éppen Millertől függetlenül szerezte meg 
a bank fele�i irányítást.16

A belföldi piacon meglehetősen szerteágazó értékesítési rendszer rendbetételét és ki-
alakítását szintén egy külsősre, Alekszander Rjazanovra bízták. Bár nem tartozo� egyik 
komolyabb klánhoz sem, kinevezésével pótolták az ezen a területen jelentkező akut 
szakismereti hiányt. Rjazanovnak továbbá személyes leszámolnivalója is volt a Sziburt 
kiszervező Jakov Goldovszkĳjal. Ideális személyiség volt minden, nem szorosan a gáz-
zal kapcsolatos tervhez. Nem véletlen, hogy rábízták a kollektív feladat, a kiszerveze� 
vagyon visszaszerzésének jelentős hányadát, főleg a vegyipari szegmens esetében. Az 
iparágban való jártassága sokáig ellensúlyozta politikai elkötelezetlenségét, így 2005-
ben, jobb híján, ő lehete� az Abramovicstól megve� Szibnye� vezérigazgatója is. 

Természetesen Dmitrĳ Medvegyev is biztosíto�a pozícióit a Gazprom vezetésében. 
Két kulcsfontosságú posztot tarto� meg közvetlen ellenőrzése ala�, amelyekből át le-
het látni szinte az egész Gazprom rendszerét. Az egyik a jogi főosztály, amelynek élé-
re Konsztantyin Csujcsenko került. A másik a Gazprom vagyonkezelő főosztálya, aho-
vá 2003-ban, a Gazprom tulajdoni viszonyainak hozzávetőleges rendezése után Olga 
Pavlovnát nevezték ki. Mindke�en Medvegyev embereinek számítanak. Ezen területek 
személyes kontrollja természetes velejárója a Gazpromért viselt politikai felelősségének.

A Gazprom menedzsmentje 2001 második felében nagyon gyorsan cserélődö�, de 
az i� felvázolt vezetési rendszer csak 2003 közepére konszolidálódo�. Érdemes fel-
hívni a figyelmet néhány érdekességre. Egyrészt, mint arról már szó ese�, a korábbi 
népgazdasági technokraták kikerültek a vállalat operatív irányításából, és a szerepük 
másodlagossá vált. Ez részben kényszer eredménye, mivel a putyini elitben nem volt 
kellő számú szakértő, de nem is bízo� ezekben a csoportokban. Ez oda vezete�, hogy 
élesen ke�évált a gázipari, technológiai szint és az irányító, pénzügyi menedzsment. Ez 
nem volt új jelenség, hasonló következe� be a legtöbb oligarchikus olajcégnél a kilenc-
venes évek közepén. Azonban jellemző, hogy 2005-ben, a Szibnye�nek a Gazprom által 
történő átvételekor ez az átmenet már sokkal fokozatosabban ment végbe. 

Másrészt – minden ilyen jellegű várakozás ellenére –, nem jelent meg az erőszak-
szervezeti lobbi a Gazpromban. Leszámítva a biztonsági részleg vezetését, szinte csak 
Csujcsenko rendelkeze� rövid KGB-s múl�al. Ez már azért is meglepő, mert a Vjahirev-ve-
zetés tevékenysége értelmezhető le� volna büntetőjogi kategóriákban is. Azonban Putyin 
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ezt az ügyet hangsúlyosan üzleti kérdésként kezelte, amelybe kétségtelenül vegyültek 
ugyan büntetőjogi nyomásgyakorlási eszközök, de az üzenet végig egyértelmű volt: „Ha 
visszaadjátok a vagyont, nem lesz bántódásotok.” A szilovik blokk hiánya két további té-
nyezővel is összefügg. Egyrészt Putyinnak ekkor még fokozo�an szüksége volt a hozzá 
lojális erőszakszervezeti káderekre mind a saját szakmájukban, mind a politikai fronton. 
A Gazprom mindvégig mellékhadszíntér volt, ahol legfeljebb csak a győzelem mértéke 
és kivívásának ideje volt kérdéses. Másrészt azáltal, hogy Dmitrĳ Medvegyevre, egy nem 
szilovik há�erű politikusra bízta a Gazpromot, a monopóliumba való erőszakszervezeti 
beszivárgás egyáltalán nem vált automatikussá. Ez lehet a fő oka, hogy a későbbiekben is 
csak nagyon korlátozo�an tűntek fel volt KGB-sek a Gazprom vezetésében.

A Gazpromra vonatkozó két legfontosabb kinevezésről, Dmitrĳ Medvegyevéről és 
Alekszej Milleréről szinte semmit sem lehet tudni. Legfőképpen azt nem, hogy a ke�ő 
összefüggésben volt-e egymással, esetleg Medvegyevnek volt-e szerepe Miller kine-
vezésében. Az azonban tény, hogy 2003-ra szemmel láthatóan egészséges munkakap-
csolat alakult ki ke�ejük közö�. Ezt nemcsak az bizonyítja, hogy minden ellenkező 
találgatás ellenére Miller mind a mai napig posztján maradhato�, hanem az is, hogy a 
két csoport közö� kialakult egyensúly mind a mai napig fennáll. Márpedig az utódlási 
harc aligha teszi majd lehetővé, hogy ezt a bizalmas munkamegosztást bármelyik fél 
felrúgja. Ennyiben nyugodtan beszélhetünk Medvegyev–Miller-tandemről, amelyben 
egyértelmű, hogy kinek a kezében van a kormány.

A Vjahirev-vezetés által „elkótyavetyélt” eszközök visszaszerzése oroszországi vi-
szonylatban simán ment. Bár aligha érdemes és lehet ennek minden epizódját felidéz-
ni, a kiszerveze� vagyonelemeket vagy kisebb összegekért cserébe, vagy a közvetlen 
rokonság egyes tagjai ellen indíto� büntetőjogi és adóhatósági eljárások keretében 
sikerült jórészt visszaszerezni. Az Oroszországon belüli cégek vonatkozásában egye-
dül a Vjahirev-menedzsment „menekülési útvonalaként” használt Szibur kapcsán ala-
kult ki jelentősebb küzdelem. I� végül a Miller fogadószobájában letartóztato� Jakov 
Goldovszkĳ hat hónapos fogság után döntö� a cég visszaadása melle�. Ez volt az 
egyetlen, bár jelentőségében a Guszinszkĳ-ügytől messze elmaradó, jelentős erőszak-
szervezeti nyomásgyakorlás a Gazprom esetében. A ma már talán még szelídnek is ne-
vezhető megoldások többé-kevésbé illeszkedtek az első putyini ciklus konszolidációs 
gyakorlatához. Egyet lehet érteni Burkhard Bergmannak, a Ruhrgas vezérigazgatójá-
nak 2001. szeptemberi szavaival: „Miller úr – fiatal, dinamikus és nagyon fegyelmeze�. 
Nagyon gyorsan beilleszkedik, és megérti, hogy egy olyan vállalat, mint a Gazprom, 
nem bír ki semmilyen »salto mortalét«. Világos számára az is, hogy a konszernben sok 
jó szakember van. Ezért Miller evolutív és nem forradalmi változásokra törekszik.”17

Ennél jelentősebb kihívásokkal szembesült a Gazprom azokban a kérdésekben, ami-
kor a konfliktusait a határokon kívülre kelle� vinnie. A Rahimkulovval vívo� csatát 
lényegében elveszte�e, bár ennek jelentősége a pénzügyi csatornák átirányítása révén 
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bagatellizálódo�. Jelentősebb kihívás volt az Itera. Ez a cég egyfelől alaposan megdézs-
málta a Gazprom tartalékait, másfelől viszont egyfajta megoldást kínált a gázexport 
legfőbb problémájának tekinte� ukrán és fehérorosz tranzit problémájára. Az nyil-
vánvaló volt, hogy az Itera nem maradhat ebben a szerepkörben, és a Gazprom nem 
fogja tolerálni, hogy a létfontosságú posztszovjet tranzit kérdésében külső szereplőtől 
függjön. Ebben a kérdésben azonban Kĳevnek és bizonyos értelemben Ashabadnak és 
Minszknek is döntő szava volt.

Nem feladatom a problémakör történetének részletes leírása.18 A helyzetet némi-
leg leegyszerűsíte�e, hogy talán a Vjahirev-menedzsment megrendült pozícióitól sem 
függetlenül az Itera ukrán kapcsolata, Julĳa Timosenko is kegyveszte� le� Kĳevben. 
Ennek megfelelően egy nagyobb „csomag” részeként új alkut lehete� kötni az ukrán 
vezetéssel. Ennek első kísérlete, a Magyarországon bejegyze� Eural Trans Gas még ku-
darcot vallo�. Azonban a 2004 nyarán kötö� jaltai egyezmény keretében létrehozo� 
Rosukrenergo cég még ma is képes alapvető feladatát betölteni. A cégben részesedéssel 
bír mind a Gazprom, mind a közelebbről nem ismert ukrán partner.19 Ebben a konst-
rukcióban az ukrán fél a tranzitért cserébe többek közt a Gazprom által ellenőrzö� 
formában reexportálha�a a nyugat-európai piacokra az olcsó türkmén és orosz gáz 
meghatározo� mennyiségét. Így tűnt fel az európai piacokon a Rosukrenergo „orosz–
ukrán” gáza, amelyet például Magyarországon az EMFESZ kereskedő cég értékesít. 
Ez az egyezség nem zárta ki ugyan a későbbi konfliktusokat, de a Gazprom a tranzit 
problémáját sikeresen leválaszto�a a belső, oroszországi piac viszonyairól. Éppen ez 
volt az egyik stratégiai célkitűzése, így egyedüli orosz tárgyalófélként léphete� fel az 
ukránokkal szemben. 

Az útkeresés és a globális nagyvállalati program

2003 közepére a Gazprom belső konszolidációja véget ért. A legtöbb kiszerveze� aktí-
vát visszaszerezték, az új vezetés elfoglalta a kulcspozíciókat, a cég többségi tulajdona 
fele� újra Putyin rendelkezhete�, még ha ez nem teljes mértékben összpontosult is 
közvetlenül a kormányzat kezében. A Miller-vezetés egyre inkább szembesült a „Ho-
gyan tovább?” kérdésével. Végre a távlati, stratégiai célokra lehete� összpontosítani, és 
ehhez megfelelő programot kelle� kidolgozni.

A nemzetközi környezet kifejeze�en kedveze� az ambiciózus célok megfogalmazásá-
nak. A világpiaci olajárak az 1998-as 10 USD/hordó szintről dinamikusan megindultak 
felfelé, 2003-ban már elérték a negyven-ötven dolláros szintet,20 és azóta sem mentek 
ez alá. Ez váratlan forrásbőséget jelente� mind az olajiparnak, mind a korábbi években 
kiéheztete� Gazpromnak. Nem véletlenül a 2003. évi közgyűlésen Miller előadása már 
A stabilizációtól a növekedés felé címet viselte, óvatos optimizmusról téve tanúbizonysá-
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got.21 Ez a program még csak a gáziparon belül ugyan, de felvázolta a fokozo�abban ön-
erőre alapozo� forrásmegújítás és bővíte� újratermelés stratégiáját. Már ez is eredmény 
volt, tekinte�el arra, hogy pár évvel korábban minden ilyen jellegű elképzelést kétkedve 
fogado� volna a szakmai közönség. A máig érvényes stratégiát azonban csak egy év-
vel később hirde�ék meg. A 2004. évi közgyűlésen elmondo� Úton az energetikai vállalat 
felé beszédében Alekszej Miller már egy globális és nem csupán a gáziparra szorítkozó 
vertikális nagyvállalat kialakítását tűzte ki célul.22 A Gazpromot a legnagyobb nyugati 
cégek közé, az ExxonMobil, a ChevronTexaco és a BP súlycsoportjába kívánta emelni.

Ez több okból is rendkívül ambiciózus célkitűzés volt. A meghirdete� stratégia 
önmagában véve is kihívás volt egy sor külső és belső szereplő számára. Eleve a ter-
melő országokban még a monopolvállalatok is ritkán futnak neki hasonló feladatnak. 
A Gazpromnak is a hátán kelle� cipelnie a belső piac jelente�e szociális és népgazdasá-
gi terhek egész garmadáját. Bár a putyini politika sokat te� ezen tehertételek enyhíté-
sére, arra semmiképpen sem lehete� számítani, hogy a kormányzat teljes egészében le-
mond az alacsony belső gázárak jelente�e állami szubvenciókról.23 Így eleve nem volt 
világos, hogy a vizionált globális nagyvállalati szerep milyen kapcsolatban áll a meg-
lévő monopolisztikussal. Feltételezi-e egyik a másikat, megférnek-e egymás melle�, 
avagy egy bizonyos ponton választani kell-e majd köztük. Ugyanakkor az energetika 
más szegmenseire, az olajiparba és villamos energetika területére irányuló befektetések 
nyílt kihívást jelente�ek az ezekben az iparágakban tevékenykedő belföldi csoportok-
nak. Millerék ezen törekvései szinte csak érdeksérelmeket okoztak minden más ipari 
csoportnak, és a kritikák könnyű célpontjává te�ék a Gazpromot. 

Nem tűnt egyszerűnek a külső piacokra való betörés sem. Éppen ebben az időszak-
ban változo� meg jelentősen a putyini rezsim nyugati megítélése. Hodorkovszkĳ 2003. 
októberi letartóztatása, a kézivezérelt parlamenti és elnökválasztások levezénylése 
után felerősödtek az Oroszországot és hatalmi ambícióit érő kritikák. A Gazprom alig-
ha vonha�a ki magát ennek következményei alól. A gázipari vertikum kialakítása, a 
nyugati elosztó és kereskedelmi rendszerekbe való beépülése üzleti konfliktusokat és 
állandó politikai gyanúsítgatásokat vetíte� előre. Mindezek alapján nem túlzás azt állí-
tani, hogy a globális nagyvállalatok ismérvei közül a Gazprom ekkor még csak egy, bár 
egyáltalán nem lebecsülendő elemmel rendelkeze�: az impozáns, a globális tartalékok 
mintegy 10-12 százalékára rúgó gázkészletekkel.

Az új stratégia kiemelt pontja volt a cég piaci kapitalizációjának a növelése. E nélkül 
a Gazprom nem juthato� volna hozzá a fejlődéséhez szükséges kölcsönökhöz. A cég 
részvényforgalma azonban távolról sem volt liberalizált, több korlátozás is sújto�a. 
A kilencvenes évek két elnöki ukáza és a gázszolgáltatásról szóló törvény is korlátozta a 
külföldi tulajdonosi hányadot, a korszakra jellemző módon az előbbiek 14 százalékban, 
utóbbi húsz százalékban. Ezek az adminisztratív intézkedések bizonyos értelemben 
létjogosultak voltak a Vjahirev-menedzsment tevékenységére tekinte�el, illetve ma-
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gyarázhatók az általános, a Gazpromra vonatkozó nemzetbiztonsági szempontokkal. 
Minden ellenkező esetben a Gazprom fele�i irányítás a jelentőségéhez mérten potom 
áron le� volna megszerezhető. Éppen ezért ez a rendszer végeredményben ke�évá-
laszto�a a Gazprom tőzsdei piacát. Külföldön, a kvóta erejéig letéti jegyek formájá-
ban lehete� Gazprom-részvényeket venni, míg belföldön, sokkal olcsóbban, magukat 
a részvényeket. Ennek az alacsony hatásfokú rendszernek Miller már a beiktatásakor 
hadat üzent, beígérve a teljes liberalizációt. Azonban ekkor még nem volt a kormányzat 
kezében a Gazprom többségi pake�je, amelynek hiányában az természetszerűleg hal-
lani sem akart ilyesmiről. Csak 2003 elejére sikerült a Gazprom-leányvállalatok révén 
megszerezni a hiányzó hányadot. Ez elvileg megnyitha�a volna az utat a régen várt 
piaci egységesítés elő�, de a kormányzat a korábbi tapasztalatokból okulva ragaszko-
do� a kincstár kezén való felhalmozáshoz. 

Ez a folyamat elhúzódo�, és csak 2005 közepére sikerült konszolidálni a Vagyon-
ügynökség (38,3 százalék), az állami Rosznye�egaz (10,7 százalék) és a Roszgazifikacĳa 
(1 százalék) kezén a többségi részesedést. Ennek megfelelően 2005 vége óta minden 
korlátozástól mentes a Gazprom-részvényekkel való tőzsdei kereskedés. Hozzá kell 
tenni, hogy a cég konszolidációjának és az emelkedő energiaáraknak köszönhetően a 
Gazprom piaci kapitalizációja meredeken nő� az egész putyini időszakban. 2006 máju-
sában meghaladta a háromszázmilliárd dollárt, a világ harmadik legnagyobb vállalatá-
vá téve a Gazpromot. Tekinte�el arra, hogy ez a mutató 2001-ben még csak 11,3 milli-
árd USD volt, 2005-ben pedig 91,1 milliárd USD, az eredmény nem lebecsülendő.24

Ennél sokkal súlyosabb problémát okozo� a nagy rivális, a Rosznye� megjelenése. 
A Gazprom egész eddigi tevékenysége során meglehetős érdektelenséget tanúsíto� 
az olajipar iránt. A két szférát a szovjet iparpolitikában hermetikusan elválaszto�ák, 
ami nem mellesleg tömeges gázpazarlást okozo� az olajmezőkön és a különböző 
gázkondenzátumok iránti megvetést a Gazprom esetében. Miller már idéze� 2004-es 
beszédének egyik alapvető újdonsága volt a gázmezőknél kitermelt, éves szinten mint-
egy tízmillió tonna gázkondenzátum és olaj mint piaci árucikk megemlítése, illetve 
egy olajvállalat alapítása ezen termelés megtöbbszörözésére. Valójában ennél sokkal 
agilisebb törekvésekről volt szó. 2004 szeptemberében bejelente�ék, hogy a gázipari 
monopólium a leányvállalatok kezén felhalmozo� mintegy tízszázaléknyi Gazprom-
részvényért cserébe megkapja az egyik utolsó, állami kézen lévő olajvállalatot, a 
Rosznye�et. Az ügyletet eldönteni és visszafordíthatatlanná látszo� tenni az a tény, 
hogy Putyin látványosan elkötelezte magát a fúzió melle�.

A Rosznye� a kilencvenes évek végén a feloszto� és privatizált orosz olajipar ma-
radéka volt. Nem volt több, mint egy halom, egymással nem túl szerves kapcsolatban 
álló kis olajcég gyűjtőhelye. Még egységes részvénye sem volt, és viszonylag kicsiny 
mérete, 2002-ben is csak 4,5 milliárd USD-s forgalma elvileg kizárta volna bármilyen 
értelmes fejlődési perspektíva felmutatását. Az új putyini elit jelentős része azonban be-
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folyásának erősítésére gazdasági kapaszkodókat kerese�. Nem véletlen, hogy az egyik 
meghatározó orosz politikus, a Dmitrĳ Medvegyevhez hasonlóan az Elnöki Adminiszt-
ráció helye�es vezetőjeként tevékenykedő Igor Szecsin felkarolta az elese� kis céget. 
Igor Szecsin, mintegy Medvegyev komplementereként klasszikus KGB-s életpályát 
futo� be, majd 1991-től az akkor pétervári polgármester-helye�es Putyin titkáraként 
dolgozo�. Pályájuk összekapcsolódo�, és ez lehetővé te�e neki, hogy a putyini időszak 
egyik legbefolyásosabb klánját hozza létre.

Nem tudható, hogy Szecsin és a Rosznye�, illetve annak vezérigazgatója, Szergej 
Bogdancsikov mikor találtak egymásra. Tény, hogy a Rosznye� 2002 végétől kezdve 
méretéhez képest agresszív terjeszkedésbe kezde�. Ennek két módja volt. Egyrészt 
szinte minden meghirdete� olajmezőt megvásárolt, iszonyatosan magas árakon, fi�yet 
hányva saját eladósodo�sági mutatóira. Másrészt minden, jogilag vitato� olajipari aktí-
vára bejelente�e az igényét, és általában nyertesen került ki ezekből a konfliktusokból. 
Főleg ez az utóbbi képessége jelezte egyértelműen, hogy jelentős politikai hátországgal 
rendelkezik.25

A Gazprom–Rosznye� fúzió há�ere a korszak egyik legtöbbet vitato� kérdése volt. 
Nem világos, hogy ki kezdeményezte. Látszólag a Gazpromnak nem volt semmi vesz-
tenivalója, és logikusnak is tűnt más, állami cégek bekebelezése. Azonban makacsul 
tarto�a magát az a verzió is, hogy Szecsin a Rosznye� „trójai falovában” kívánta be-
venni a gázipari monopóliumot. Erre utalt az is, hogy 2004 júliusában Szecsin elfoglal-
ta a Rosznye� igazgatótanácsának elnöki posztját, egyértelművé téve a cég politikai 
kötődéseit. Még az sem zárható ki, hogy maga Putyin próbálta ekképp elsimítani a 
két fontos támasza közö� érlelődő konfliktust. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy ekkor már napirenden volt a Jukosz felosztása, amelyben mindkét csoport részt 
kívánt venni. A Rosznye� i� helyzeti előnyben volt, hiszen minden jel arra utal, hogy 
Szecsinéknek „elévülhetetlen” érdemei voltak nemcsak Hodorkovszkĳ letartóztatásá-
ban, hanem az egész büntető és polgári per lebonyolításában is. A Medvegyev–Miller-
párosnak pedig semmi sem hiányzo� jobban, mint egy állami struktúrákba ágyazo� 
olajipari versenytárs.

Bárhogy történt is, némi hezitálás és az egyesült cégben felosztandó hatáskörök 
vonatkozásában folytato� terméketlen viták után a Rosznye� kihátrált a fúzióból. 
A Jukosz legnagyobb leánycégének, a Juganszknye�egaznak az árverése olyan lehe-
tőséget kínált a Rosznye�nek, amelynek révén felemelkedhete� a „nagyokhoz” és be-
biztosítha�a önállóságát.26 Ez jelentős vereség volt a Gazprom számára, amely végül 
csak 2005 szeptemberében, a Roman Abramovics birtokolta Szibnye� 72 százalékának 
13 milliárd USD-ért való megvásárlása révén hozha�a létre komolyabb olajipari leány-
vállalatát. 

A Gazpromnak a Rosznye� felemelkedése több keserű tanulsággal szolgált. Először is 
kiderült, hogy nem tarthatja meg automatikusan kényelmes pozícióját mint az egyetlen 
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jelentős állami energetikai vállalat. Az orosz politikai rendszer sokkal fragmentáltabb 
volt annál, semmint hogy mindegyik csoportja belefért volna a Gazprom képezte kere-
tekbe. A gazdasági pozíciókért való politikai konkurencia kizárólag a Gazprom bázisán 
nem volt kezelhető. A gázipari monopóliumot – minden ellenkező törekvése ellenére 
– sokan eleve Dmitrĳ Medvegyev „hűbérbirtokaként” kezelték, és nem kívántak be-
épülni ebbe a rendszerbe. Vagy a�ól független energiaipari konszernek létrehozására 
törekedtek, vagy a mostani vezetés pozícióinak kárára kívántak befolyást szerezni a 
Gazpromban. Ennek a következményei a teljes orosz energetika szempontjából három 
évvel az események után is beláthatatlanok. Oroszországban megjelent a „verseny” 
egy bizarr formája. Ez az államigazgatásba beágyazo� vállalati menedzsmentek kí-
méletlen versengését jelenti, korántsem csak piaci eszközökkel. Minden elképzelhető, 
és nem létezik bebiztosíto� pozíció. A Gazprom sem lehete� többé biztos a gázipar-
ban meglévő kvázi-monopolisztikus helyzetének automatikus megőrizhetőségében. 
A Miller-menedzsmentnek újra végig kelle� gondolnia, hogy megfelelő védelmet és 
befolyást biztosít-e neki a mostani helyzet, vagy célszerűbb-e inkább újabb csoportokat 
részeltetni a Gazprom áldásaiban, megerősítve ezzel politikai pozícióit.

Ez a kérdés azért is aktuális volt, mert 2004 közepére lezárult a putyini konszolidá-
ció első szakasza. Alekszander Volosinnak, az Elnöki Adminisztráció vezetőjének és 
Mihail Kaszjanov miniszterelnöknek a leváltásával a korábbi, Jelcin idején felemelke-
dő „ómoszkvai” csoportok kikerültek a hatalomból, és pozícióikat már a putyini elit 
képviselői foglalták el. Ezzel a létező összes fontosabb politikai poszt az egymástól 
is különböző pétervári klánok kezére került. Joggal volt feltételezhető, hogy a követ-
kező években a politikai-gazdasági pozíciókért folytato� versenyfutás felerősödik, és 
megbomlik a putyini gárda kezdeti egysége. Míg tehát Miller és Medvegyev bizton 
számíthato� Putyin és a pétervári csoportok támogatására a Gazpromban való beren-
dezkedésükkor, ez a jóindulat korántsem volt garantált a következő évekre.

Különösen kellemetlenül érinte�e a Gazpromot, hogy nem voltak komoly pozíciói 
az erőszakszervezetek körében. Igor Szecsin kiterjedt kapcsolatrendszere, Vlagyimir 
Usztyinov akkori főügyésszel meglévő rokoni kapcsolata27 több olyan kaput megnyi-
to� a Rosznye� elő�, ami a Gazpromnak ilyen közvetlen formában nem állt a rendel-
kezésére. A Juganszknye�egaz árverése bebizonyíto�a, hogy a Gazpromnak csak pén-
ze volt, míg egy ilyen ügyletnél nem feltétlenül ez a legfontosabb.28 Az egész Jukosz-
ügy folyamán a Gazprom például inkább csak futo� az események után, miközben a 
Rosznye� végig kézben tarto�a a folyamatot, és jó eséllyel pályázik a Jukosz legfonto-
sabb vagyonelemeire. Ezt a hiátust feltétlenül pótolni kelle�, különben feltételezhető 
volt, hogy a gázipari monopóliumot rendre „megelőzik” erőszak-szervezeti vonalon.

A kellemetlen következmények ezzel korántsem értek véget. A Rosznye� hamar 
nyilvánvalóvá te�e, hogy nem kíván másodhegedűs lenni az állami energetikában, és 
mindent elkövet a Gazpromhoz való felemelkedés érdekében. 2005-re stabilizálta má-
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sodik helyét az olajipar vállalatai közö� (az első a Lukoil volt), és kiépíte�e iparági kap-
csolatrendszerét. A Gazprom európai jelenlétével és nexusaival szemben a Rosznye� 
hamar megtalálta az utat a kínai cégek pénztárcájához. Cserébe pár nagyobb olajcéggel, 
a Szurgutnye�egazzal és a TNK-BP-vel összefogva aktívan nekiláto� a távol-keleti olaj-
mezők és vezetékes infrastruktúra fejlesztéséhez.29 A legfőbb kihívás azonban az, hogy 
a Rosznye� szemet vete� a gáziparra, azon belül is annak exportjára. Ez korántsem 
elhanyagolható fenyegetés a Gazpromnak, főleg annak tudatában, hogy a Rosznye� 
ebben a kérdésben széles, közvetlen politikai szövetségesein messze túlmutató tábort 
tudhat maga mögö�. Részben ez vezet oda, hogy ma a két cég közö�i viszony nemcsak 
a különböző politikai elképzelések mia� tűnik kiengesztelhetetlennek. Putyin rendsze-
resen megpróbál ugyan békét teremteni közö�ük, de ezek a kísérletek általában nem 
túl hosszú életűek.30

A olajipar egyes szereplőinek gázipari ambíciói már csak azért is kellemetlenek a 
Gazpromnak, mert egyre inkább érvényesülnek érdekrendszerének belső ellentmon-
dásai. Egyfelől a Gazprom biztosan a kezében szeretné tudni a belső, legfőképpen pe-
dig a külső piacot. Másfelől viszont arra is törekszik, hogy a belföldi gázárak tartósan 
megtérülő szintre emelkedjenek. Azonban eddigi monopolista viselkedését és export-
jának az olajkivitelhez képest jóval alacsonyabb szintű vámterhét éppen a belső piacon 
elszenvede� veszteségekkel támaszto�a alá. A belföldi piac jövedelmezővé tételének 
elvileg – hosszabb távon pedig mindenképpen – a termelés liberalizálásában és a cső-
vezetékrendszerhez való hozzáférésnek a Gazpromtól a kormányzati szervekhez való 
delegálásában kellene manifesztálódnia. A helyzetet eszkalálja, hogy súlyos ellátási ne-
hézségek alakultak ki a gyorsan növekvő belső piacon.31 A Gazprom termelési bázisa 
kimerülőben van, miközben az alacsony gázárak mia� szinte mindenki ezt az energia-
hordozót választja. Ha viszont a Gazprom képtelen ellátni kvázi monopolistaként a 
belső piacot, akkor értelemszerűen teret kell engednie a tőle független vállalatoknak.

Nem véletlenül kezde� a Gazprom az utóbbi években bonyolult lavírozásba. Egy-
felől kormányzati döntés születe� az egész energiarendszer árviszonyainak felülvizs-
gálatáról, aminek lényegi célja, hogy a belföldi ipari gázárak négy év ala� megduplá-
zódjanak.32 Ez már versenyképessé tenné a szenet és egyéb energiahordozókat, távla-
tilag levéve a teher jelentős hányadát a Gazpromról. Ezzel párhuzamosan azonban a 
Gazprom mindent elkövet annak érdekében, hogy a gázpiacon minél több pozícióját 
hosszabb távon is biztosítsa. Az állami duma 2006 júliusában törvényileg is rögzíte�e 
gázexportra vonatkozó monopóliumát. Ez a nagynyomású vezetékrendszerek építése 
és üzemeltetése melle� a második valódi monopoljoga. 

A Gazprom a belföldi gázellátási anomáliákat sem kívánja a rendszer érdemi re-
formjával orvosolni. A cég egyenként egyeztet a független gáztermelőkkel és az olajcé-
gekkel, éppen annyi gáz átvételét ígérve be nekik, amennyivel le tudja fedni az aktuá-
lisan a mérlegén keletkező rést. Még ezért az engedményért is rendszerint jelentős ré-
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szesedést kér az ado� vállalatból vagy termelési egységből. Így kapo� húszszázalékos 
részesedést a legnagyobb független vállalatban, a Novatekben 2006 szeptemberében, 
biztosítva annak a vezetékekhez való hozzáférését.33 Hasonló megállapodás keretében 
szerezte meg a Gazprom az Iterától a Szibnye�egaz 51 százalékát, lényegében a saját 
rendszerébe integrálva a legfontosabb, korábban tőle független termelő egységeket.34 
Hasonló szerződések egész sora van hatályban a nagyobb olajcégekkel gáztermelésük 
és az úgyneveze� „kísérő gáz” átadására. A Gazprom mindent megte� annak érdeké-
ben, hogy úgy növelje az ország gáztermelését, hogy az ne vezessen el saját pozícióinak 
a megrendüléséhez, illetve minél kevesebb kárral járjon azokra nézve. Azonban ez a 
törekvése láthatóan csak félsikert hozo�.

Természetesen ez sok tekintetben veszélyes stratégia. Az orosz gázrendszer egyen-
súlya szinte teljes mértékben a Gazprom – nem ritkán önző módon kidolgozo� – prog-
nózisain nyugszik, és nincsenek benne érdemi tartalékok. Az alább bemutato� táblázat 
a Gazprom 2007 januárjában kidolgozo� 18 termelési forgatókönyvének összesíte� 
adatait tartalmazza.35 Figyelmet érdemel a gázmérleg „főösszegének” meredek, mint-
egy nyolcvanmilliárd köbméteres emelkedése a következő három-négy évben. Ezen 
növekmény legjava exportköteleze�ség (több mint ötvenmilliárd köbméter), és ebből 
a Gazprom aligha tud már kihátrálni. Ezt a többletet a cég elvileg más oroszországi 
termelők intenzív bevonásával és a közép-ázsiai import növelésével tudja előteremteni. 
Azonban ez a perspektíva bizonytalan, a Gazprom termelésének fenntarthatósága kö-
rüli nagyon is indokolt kétségekről és a láthatóan erősen alulterveze� belső fogyasztás-
növekedésről nem is beszélve. Ez utóbbi mia� a kormány átdolgozásra vissza is adta 
ezeket a számításokat.

Gazprom-mérleg-előrejelzések 2030-ig (18 forgatókönyv, max. és min. mennyiségek, Mrd. köbméter)
2006* 2010 2030

Forrás (termelés) 756,2 837,3–839,1 951,3–1072,2
Oroszországi termelés 638,4 683,1–710,1 788,9–921,6
 ebből:  Gazprom 548 546,3–555,9 595,3–655,6
  egyéb cégek 90,4 136,8–154,2 193,6–266
Közép-ázsiai import 60,2 63–90 57–105
Tárolókból 56 62,3 78,5
Rendszerstabilitás 1,6 2 2
Eszköz (eladás) 756,2 837,3–839,1 951,3–1072,2
Oroszországi fogyasztás 443,7 460–461,8 470–504,8
 ebből ipari és lakossági 391,1 406,3–407,8 410,8–438
Export 255,2 308 401,9–488
 ebből: FÁK és balti országok 99,2 100,2 114,9
  „Távol-külföld” 156 207,8 287–373,1
   ebből:  vezetékes gáz Európába és Ázsiába 156 194 211,3–299,3
     LNG Ázsiába és Amerikába 0 13,8 50,7–73,8
Tárolókba és cycling 57,3 69,3 79
* 2006-os prognózis. Valójában a Gazprom termelése meghaladja ezt az értéket
Forrás: Vedomosti, 2007. április 16.
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E�ől a törekvésétől nem független az energetika többi szegmensének vonatkozásában 
mutatkozó intenzív érdeklődése. A Gazprom, csakúgy mint külföldön, a belső piacon 
is érdekelt az energetikai vertikum minél nagyobb szegmensének a megszerzésében. 
Ezek egy része egyben nagyobb gázfogyasztó is, mint például a villamosenergia-mo-
nopólium (RAO JEESZ), más cégek pedig potenciális szénbányászati vagy atomenerge-
tikai versenytársak.36 Mindez nem kevés elégedetlenséget vált ki az érinte� cégek kö-
rében. Legfőképpen a liberális technokrata Anatolĳ Csubajsz, a RAO JEESZ vezérigaz-
gatója ad hangot ellenszenvének. Tekinte�el a villamosenergia-piac liberalizálására és 
a folyamatban lévő tömeges privatizációra, egyáltalán nem szeretné, ha ezt követően is 
állami monopolvállalatok határoznák meg az iparágat. A Gazprom eközben úgy költ 
milliárdokat ezekre az aktívákra, hogy a nagyfogyasztóktól, így a villamos erőművek 
jelentős részétől is, megvonja a gázt, ellátási nehézségekre hivatkozva. Mindazonáltal 
a Gazprom részéről teljesen logikus döntés az olcsó, hazai piacon felvásárolni azokat 
a nagyfogyasztókat, amelyeket külföldön csak keserves alkuk és kompromisszumok 
alapján lenne képes megvenni.

Külföldön a Gazpromot sokkal inkább látják monopolvállalatnak, mint o�hon. Ez ja-
varészt az exportban játszo� meghatározó szerepéből következik. Éppen ezért az európai 
piacon a földgáz vonatkozásában a Gazprom, illetve annak különböző belső csoportjai 
a legfőbb tárgyalófelek. Ez kétségtelenül hízelgő a gázipari monopóliumnak, amely az 
orosz kormány támogatásával szinte alternatíva nélkül tárgyalhat az európai vevőkkel. 
Ennek megfelelően lassan, de biztosan érvényesíti érdekeit a nyugati relációban. 2006–
2007 ebben a tekintetben is mérföldkő volt a globális nagyvállala�á válás útján. Sikerült 
meghosszabbítania francia, német, olasz, osztrák, cseh és bolgár hosszú távú szerződése-
it, és ezek legtöbbjében korlátozo� hozzáférést kapo� az európai fogyasztókhoz. Ezeket 
a szerződéseket egyébként a Gazprom saját rendszerén belül „szétoszto�a”. Ausztriában 
például az Alekszander Medvegyev fémjelezte Centrex kapo� pozíciókat, volt, ahol a 
Gazpromexport, míg a német leányvállalatok legtöbbje külön csoportot alkot.

A külföldi terjeszkedést azonban érdemes a monopolpozíciók fenntarthatóságának 
szempontjából is megvizsgálni. A Gazprom orosz kormányzati támogatása evidencia. 
Azonban a Gazprom szempontjából sokkal inkább az a kérdés, hogy versenytársai, 
például a Rosznye� vagy a Lukoil mennyiben képesek külföldi gáztermelési aktívák-
ra szert tenni és onnan exportpozíciókat kiépíteni. Mennyiben lesz képes a Gazprom 
az orosz külpolitika gázipari vonatkozásait kisajátítani? Ez a kérdés már csak azért is 
létjogosult, mert o�hon a saját monopolpozícióit illetően a Gazprom már defenzívá-
ba kényszerült. Ide sorolom a Szahalin–2 konzorciumban kétségbeese�en megszerze� 
többségi részesedését, illetve annak durva kikényszerítését.37 Azonban a belföldi piac 
ellátásában elszenvede� kudarca hosszabb távon kikezdheti a vállalat exportpozícióit 
is. A gyengeség beismerése volt ezen monopoljog kodifikációja is, ami megfelelő kor-
mányzati döntés esetén könnyedén felülvizsgálható. Így semmi okunk sincs arra, hogy 
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a belföldön megkezdődö� küzdelmeket ne extrapoláljuk külföldre. I� nem érvényesül 
az orosz szabályozás, ezért a politikai, üzleti befolyás sokkal többet nyom a latban.

Az egyik ilyen terület a posztszovjet Közép-Ázsia. Miller hatalomra kerülése után 
megelégede� azzal, hogy kiűzze az Iterát ebből a régióból, átvegye i� megszerze� ter-
melési kapacitásait, és kíméletlenül érvényesítse a szovjet korszakból visszamaradt 
szinte kizárólagos tranzitmonopóliumot. A Gazprom majdhogynem tetszés szerinti 
átvételi árakat szabo� a közép-ázsiai gázért, legfeljebb vegyesvállalatokat hozo� létre 
kisebb mennyiségek nyugati exportjára.38 Ezzel meg is elégede�, és sokáig nem töreke-
de� új mezők és termelési kapacitások megszerzésére. 

Ugyanakkor ezeket az országokat az ilyen helyzet aligha elégíte�e ki. Kiváltképpen 
Kazahsztánban, amelyben a külföldi befektetők szélesebb körű hozzáférést nyertek az 
erőforrásokhoz, hamar felvetődö� az olaj- melle� a földgáztermelés felfu�atásának a 
vágya is. Kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, hogy ezekbe a projektekbe okosabb va-
lamilyen szinten orosz cégeket is beengedni, elnyerve ezáltal Moszkva jóindulatát és 
befolyását. Az orosz cégek jelenléte összeegyeztethetővé te�e a Gazprom-ellenességet 
a Moszkva iránti lojalitással. Az orosz cégek legtöbbje kapva kapo� az alkalmon, és 
megszabadulva végre a Gazprom nyomásától, szabadon terjeszkedhete� a gázpiacon 
is.39 Innentől kezdve ezek az orosz cégek a helyi kormányzatokkal karöltve azért küz-
dö�ek, hogy a Gazprom átvételi árai minél inkább megközelítsék a nyugat-európai 
szintet, és lehetőleg ők is exportálhassanak oda. 

Ez persze önmagában még aligha le� volna elég. Azonban a belső ellátási nehézsé-
gek, illetve néhány energiaéhes nagyhatalom, legfőképpen Kína és az Egyesült Álla-
mok csővezeték-építési terveinek felbukkanása jelentősen átrendezte az erőviszonyo-
kat. Ma már a Gazprom nem egyszerűen a közép-ázsiai importra, hanem legalábbis 
rövid távon annak dinamikus növekedésére is rászorul. Ez azonban óhatatlanul is ezen 
kormányzatok és párhuzamosan az érdekelt orosz cégek, legfőképpen a Lukoil alku-
pozícióit erősíti. A Gazpromnak az utóbbi években elkezde� intenzív feltárási tevé-
kenysége ezen dimenzió korábbi elhanyagolásának közvete� beismerése.

A gázipari monopólium ennél is kevesebb nyomásgyakorlási lehetőséggel rendel-
kezik a posztszovjet térségen kívüli államokban. A Maghreb-országokban vagy Latin-
Amerikában az energetikai terjeszkedésben az orosz fél pozíciói három pilléren nyu-
godnak. Vannak kitermelési technológiái és tapasztalatai, politikai támogatást nyújthat 
ezeknek az államoknak, illetve a helyi kormányzat jelentősen megugro� bevételeiből 
finanszírozo� fegyverkezésnél meghatározó beszállító lehet.40 Az, hogy az orosz fél 
mit – és legfőképpen kinek – kér helyi energetikai aktívákat ezért cserébe, értelemsze-
rűen politikai kérdés. Márpedig a putyini konszolidáció gyakorlata éppen arra épült, 
hogy mindenki, aki lojális és akar valamit, az kap is. Ennyiben a Gazprom fölénye nem 
volt feltétlenül meggyőző az észak-afrikai vagy a venezuelai, ecuadori mezőkre aspirá-
ló orosz cégekkel szemben.
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Ennek megfelelően kisebb tülekedés kezdődö� ezeknek a lehetőségeknek a kiakná-
zásáért. A nemzetközi porondon kétségtelenül leginkább rutinos, a külügyi döntésho-
zatallal demonstratívan együ�működő Lukoil már korábban megvete�e a lábát Egyip-
tomban, és most sem mulaszto�a el a lehetőséget, hogy néhány latin-amerikai kutatási 
engedélyt beszerezzen.41 Ugyancsak bejelentkeze� a nagy rivális Rosznye�, de még 
olyan kis cégek is, mint a Mihail Gucerĳev fémjelezte Russznye� is szerencsét próbáltak. 
2005–2006 folyamán a Gazprom több kísérletet is te� észak-afrikai aktívák megszerzésé-
re, amit Dmitrĳ Medvegyev és Alekszej Miller látogatásai bizonyítanak. Ezek nem jártak 
kimutatható eredménnyel. A felek swap ügyletek lebonyolítására vonatkozó szándék-
nyilatkozatokat írtak alá, kifejezték együ�működési készségüket, de ebből eddig nagyon 
kevés realizálódo�.42 Éppen ezért a Gazprom mostanra más utat választo�, és a nyu-
gati partnereivel kötö� szállítási, befektetési ügyletek keretében próbál részesülni azok 
észak-afrikai kapacitásaiból. Így 2006-ban 49 százalékot kapo� a Wintershall líbiai mező-
iből (évi nyolcmillió tonna olaj), és hasonló kérdésben jelenleg is intenzív tárgyalásokat 
folytat az Enivel. Ha a Gazprom megfelelő aktívákat kínál Oroszországon belül, akkor 
akár az olyannyira hőn áhíto� LNG-terminálokban is részesedést szerezhet. Ezen a terü-
leten a Gazpromnak éppen nem a kormányközi kapcsolatrendszer, hanem az energetikai 
nagyvállalatok közti üzleti kontaktusok bizonyultak kifizetődőbbnek.

Összességében a Gazprom globális nagyvállalati stratégiája cél és hivatkozási alap 
is egyben. A Miller-menedzsment erre hivatkozva „mazsolázgat” a monopolpozíció je-
lente�e felelősségből. Értelemszerűen egyre inkább lemond a neki kellemetlen felada-
tokról, míg az előnyöseket szeretné megtartani. Még nem kívánja felvállalni a belföldi 
konkurenciát, miközben már nem akarja – és nem is képes – ellátni korábbi feladatait. 
A Gazprom monopoljogai felelősségből privilégiummá le�ek. Ez dupla vagy semmi 
stratégia. A Gazprom korábbi, szociális és gazdasági jelentőségére vonatkozó hivat-
kozási alapja lassan elenyészik, miközben az abból származó kiváltságok nagy részét 
továbbra is élvezi. Nagy kérdés, hogy a mai állapot meddig tartható fenn, illetve nem 
kell-e majd az egyre liberalizálódó gázpiaci feltételek melle� megpróbálnia a külpiaci 
megkapaszkodást. Ezek a kérdések elválaszthatatlanok a Gazprom, pontosabban szól-
va Dmitrĳ Medvegyev jövőbeli politikai befolyásától. Éppen ezért a putyini utódlás sok 
tekintetben meghatározó lesz a Gazprom életében.

A putyini utódlás és a Gazprom

A Gazpromnak az utódlás nagy lehetőség és egyben hatalmas kockázat. Dmitrĳ 
Medvegyev mára nyugodtan nevezhető a utódlási verseny favoritjának, még ha nincs is 
semmilyen konkrét garancia az örökösi poszt elnyerésére.43 Medvegyev esetleges elnöki 
kinevezése hosszabb távra is bebetonozhatja a Miller-vezetés pozícióit és ezzel együ� 
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feltételezhetően a Gazprom helyzetét. Ugyanakkor fel kell készülni arra is, hogy a Putyin 
elnöki ciklusának leteltét követő nem kevés feszültség jelentős része Medvegyev – és 
óhatatlanul a Gazprom – környékén fog lecsapódni. A Gazprom Medvegyev lehetséges 
utódlásával a nagypolitika sűrűjébe került, és e�ől kezdve már korántsem csak az üzleti 
rosszindulat célpontja. Mindezek alapján a lojalitás ma már csak szükséges, de nem elég-
séges politikai stratégia a Gazprom részéről. Mind az örökösi pozíció megszerzésekor, 
mind a támadások kivédésekor újabb szövetségesekre van szüksége.

A Gazprom helyzetét bizonyos szempontból megkönnyíti, hogy Putyin egyelőre 
nem engedi az utódjelöltek saját csapatainak berendezkedését. Mindkét jelölt előlép-
tetésekor ragaszkodo� ahhoz, hogy a korábban meglévő hatásköre egy jelentős részét 
más, eddig a politikában csak korlátozo�an szereplő, de Putyinhoz feltétlenül lojá-
lis csoportokkal ossza meg. Úgymond „építi az örökösök csapatait”, amivel egyben 
a saját informális hatalmát is extrapolálja 2008 utánra.44 A Rosznye� feltűnése mia� 
a Gazpromnak amúgy is szüksége volt bizonyos, a cégnél hiányzó politikai profillal 
rendelkező, lehetőleg erőszak-szervezeti nexusokkal is bíró csoportok beengedésé-
re. A kérdés az volt, mennyire választhat a Gazprom maga ilyen szövetségest, avagy 
Putyin elnök „tukmálja rá” azt a cégre, illetve hogy miként lehet helyet szorítani neki a 
Gazprom érdekrendszerében. 

A Gazprom környékén feltűnő új klán a Jurĳ Kovalcsuk fémjelezte Rosszĳa csoport 
le�. A Rosszĳa csoport története sok vonásában tanulságos a mai orosz kapitalizmus 
megértésének szempontjából. A Rosszĳa egy ma is működő, kisebb pétervári bank, 
amelynek legtöbb tulajdonosa a szovjet időszakban a Tudományos Akadémia egyik fi-
zikai kutatóintézetében dolgozo� együ�. A késő-szovjet időszakban hamar üzleti tevé-
kenységbe kezdtek, és Jurĳ Kovalcsuk Vlagyimir Jakunyinnal (utóbbi jelenleg az Orosz 
Államvasutak – RZSD vezérigazgatója) együ� 1991 végén átve�e a Rosszĳa bank fele�i 
ellenőrzést. Feltételezhető, hogy már ekkor kapcsolatban álltak néhány, korábban Né-
metországban dolgozó titkosszolgálati há�erű személlyel, és legkésőbb ekkorra datál-
ható Putyinnal való megismerkedésük is. Azonban ellentétben Dmitrĳ Medvegyevvel 
és Igor Szecsinnel, ennek a csoportnak a legtöbb tagja távolmaradt a pétervári politiká-
tól, és főleg külgazdasági és üzleti tevékenységgel töltö�e az idejét.45

A kilencvenes évek második felében, az oligarchikus rendszer kialakulásával párhu-
zamosan kialakult az olajjövedelmek disztribúciójának másodlagos piaca. Az oligarchi-
kus csoportok és a politikai befolyás közö�i viszony megint csak nem a tulajdon, hanem 
az annak kapcsán jelentkező pénzügyi folyamatok megosztásában manifesztálódo�. 
Ennek egyik korai, viszonylag primitív, de még ma is működő formája az olajvállalatok 
kereskedelmi és expor�evékenységének politikai színezetű vállalatokhoz való kiszer-
vezése. A kilencvenes évek elejétől kezdve ez a csoport kontrollálta az északnyugati 
térség olajkereskedelmét, legfőképpen pedig az e térségben érdekelt Szurgutnye�egaz 
finomítói és expor�evékenységét. 
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Vlagyimir Putyin elnökké választása után a Rosszĳa csoport legtöbb képviselője 
Péterváron maradt. A kapcsolat aligha szakadt meg ugyan közö�ük, de Putyinnak el-
sősorban az államigazgatásban jártas szakemberekre volt szüksége, és csak másodsor-
ban, illetve később a gazdasági garnitúrára. Éppen ezért ennek a klánnak a tagjai csak 
lassan és korlátozo� mértékben szivárogtak fel Moszkvába. Ilyen volt a már említe� 
Vlagyimir Jakunyin, aki 2005 júniusa óta az RZSD vezérigazgatója, a jelenleg oktatá-
si és tudományos miniszter Andrej Furszenko (jellemző módon testvére 2003 júliusa 
óta a Lentranszgaz vezérigazgatója). Ekkor néhányan már a Gazpromba is kerültek. Így 
például Vitalĳ Szaveljov, a Rosszĳa korábbi vezérigazgatója 2001 és 2002 közö� magas 
szinten felügyelte a pénzügyi irányítást, de később gazdasági miniszterhelye�es le�. 
Érdekes módon ennek a klánnak az emberei ekkor még nem voltak képesek megka-
paszkodni a Gazpromon belül.46 

Mindazonáltal a Rosszĳa csoport továbbra is megőrizhe�e Putyinra gyakorolt befo-
lyását. Erre utal, hogy nagyon hamar népszerű le� a legtöbb nagy ipari klán körében. 
Egyre több csoport helyezte el pénzügyeinek kisebb-nagyobb részét ebben a bankban, 
a Szeversztal acélkombinát horribilis hatszázmillió dollárért ve� hétszázaléknyi része-
sedést benne. A Gennagyĳ Timcsenkohoz köthető Gunvor olajkereskedő cég a piac há-
rom meghatározó vállalatának egyikévé emelkede�, és alapos a gyanú, hogy mindmáig 
részt vállal a Rosznye� tevékenységében. Nem véletlenül nevezte a Borisz Berezovszkĳ 
által pénzelt Ivan Ribkin 2004-es különös elnökválasztási kampánya idején ezen cso-
port egyes tagjait „Putyin pénztárosainak”.47 

Putyin második ciklusára a Rosszĳa olyan formális politikai és tulajdonosi pozíciók-
kal ugyan alig rendelkező, de mégis befolyásos csopor�á vált, amely a legkülönbözőbb 
klánok irányában vállalta a magas szintű érdekkĳárás nehéz feladatát. Előfordulhat 
akár az is, hogy maga a Miller-vezetés gondolta úgy, hogy érdemes lenne a többieknél 
jobban lekötelezni ezt a csoportot, beengedve képviselőit a Gazprom belső köreibe. 
A kérdés sokkal inkább az volt, hogyan lehet úgy adni valamit, hogy a Gazpromban 
meglévő törékeny érdekegyensúlyt ne borítsák fel. A változás első eleme Valerĳ 
Golubjov 2005. márciusi kinevezése volt.48 A Putyinnal egyidős volt KGB-tiszt a befek-
tetési osztály, illetve az egyik legfontosabb kiszolgáló vállalat élére került, és csillaga 
gyorsan emelkede� a cégen belül. 

Ennél még egyértelműbb fejlemények következtek be a Gazprom pénzügyi tevé-
kenységének második vonalában. 2006 áprilisában a Rosszĳa bank közvete� kezelé-
sébe került a Gazprom nyugdíjalapja, a Gazfond, benne mintegy háromszázaléknyi 
Gazprom-részvénnyel. Így legalább hétmilliárd dollárnyi vagyon került a bank keze-
lésébe, nem hagyva kétséget a felől, hogy ez csak a kezdet.49 Pár hónappal később a 
Miller-menedzsment és a Rosszĳa csoport tulajdonképpen újraoszto�a egymás kö-
zö� a Gazpromot. 2006 októberében egyrészt eltávolíto�ák az amúgy is klánon kívü-
li Alekszander Rjazanovot a Gazpromnye�nek átkeresztelt Szibnye� éléről. Ennek 
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vezetését Miller egyik „kikötői” embere, Alekszander Gyukov kapta meg, míg a már 
említe� Valerĳ Golubjov örökölte a független termelőkkel és a FÁK-piacokkal járó fele-
lősséget. Ezzel párhuzamosan jelentősen leszűkíte�ék a Gazprom második legerősebb 
csoportjának, az Alekszander Medvegyev–Andrej Akimov-tandemnak a mozgásterét. 
A Gazfond megkapta a Gazprombank 49,9 százalékát, egyértelművé téve, hogy ki az 
úr a házban.50 A Gazprombank nemcsak a méretei, de kiterjedt és meglehetősen vegyes 
befektetései mia� is érdekes az új tulajdonosoknak.

A két klán közö�i közeledés ezzel egyáltalán nem állt meg, és távolról sem kor-
látozódo� pusztán az üzleti életre. Jurĳ Kovalcsuk fiát, a 28 éves Boriszt 2006-ban a 
Medvegyev ala� működő, többmilliárdos éves büdzséjű nemzeti projekteket felügyelő 
kormányzati főosztály vezetőjévé te�ék. A Rosszĳa csoport dinamikusan terjeszkedik 
az elektronikus médiában és a távközlésben, mindkét területen perspektívákat nyitva a 
további összefonódás elő�.51 Összességében azt mondhatjuk, hogy a Gazprom szintjén 
létrejövőben van a Dmitrĳ Medvegyev esetleges elnökké választása utáni Medvegyev–
Putyin-tandem. A Gazpromban már a vége felé közeledik a putyini utódlási folyamat. 
A gázipari monopólium minden általa megtehetőt elkövete� annak érdekében, hogy 
zökkenőmentesen vészelje át a következő év politikai megpróbáltatásait.

Féljünk-e a Gazpromtól?

Ezen tanulmánynak nem volt célja, hogy a Gazprommal kapcsolatos nyugat- és ke-
let-közép-európai félelmek okainak részletes elemzését adja. Összefoglalásképp mind-
azonáltal érdemes néhány fontos észrevételt tenni a Gazprom nyugati megítélésének 
vonatkozásában.

Elsőként érdemes leszögezni, hogy a Gazprom európai terjeszkedésétől való fé-
lelmet nem annyira a cég meglévő monopolisztikus pozíciói, hanem inkább globális 
nagyvállalati ambíciói váltják ki. Ha a Gazprom a jövőben engedne is belső monopol-
jogaiból, ez aligha hozna döntő változást európai versenyjogi megítélésében vagy a 
nagy nyugati oligopóliumok protekcionista magatartásában. A Gazprom egymaga ren-
delkezik az orosz gáztartalékok 61 százalékával, termelése meghaladja az egész uniós 
fogyasztást.52 A cég egyszerűen túl hatalmas ahhoz, hogy az európai piacon való befek-
tetései ne váltsanak ki aggodalmakat az üzleti és politikai szereplők körében. A méret 
az igazi probléma, nem a monopolisztikus há�ér.53 Az európai szereplők a Gazprom 
felosztását nem véletlenül tekintenék nagyobb horderejű döntésnek, mint monopol-
jogainak egyszerű felszámolását. Előbbi eset majdnem kizárt, míg az utóbbi könnyen 
megtörténhet ugyan, de szinte kizárt, hogy a Gazprom Európában profitálna belőle. 
A Gazprom befektetési ambícióit ugyanaz az óvatos nyugati fogadókészség várja nem-
zeti monopóliumként, mint nemzetközi oligopóliumként.
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Ez utóbbi forgatókönyv már csak azért is valószínűbb, mert nagy vonalakban a 
nyugat-európai energiacégek is ezt az utat járták be. Szinte mindegyikük nemzeti mo-
nopóliumként, állami vállalatként működö� húsz-harminc évvel ezelő�, és vált mára 
nemzetközi oligopóliummá. Az európai gázpiaci liberalizáció, az „unbundling”54 még 
a az Európai Bizo�ság szerint sem válto�a be eddig a hozzá fűzö� reményeket. A nagy 
nemzeti monopóliumok nem veszte�ék el befolyásukat saját nemzeti piacaik fele�, 
megőrizték kulcspozícióikat, viszont sikeresen lenyelték a kisebb európai cégeket. Nem 
véletlenül került be a legújabb uniós reformcsomagba az „unbundling” tulajdonosi 
szinten való véghezvitele is. Ennyiben a Gazprom mai helyzetét fel lehet fogni ezen fo-
lyamat nulladik lépéseként, az átalakulás szükséges feltételeként is. Természetszerűleg 
a Gazpromot aligha fogják formális monopolpozícióinak a feladására kényszeríteni az 
uniós liberalizációs folyamatok, mint te�ék azt Nyugat-Európában. Azonban a gázpi-
acért beindulóban lévő „politikai verseny” alkalmas hatalmi konstellációban könnyen 
pótolhatja a bizo�ság ilyen irányú törekvéseit. Az orosz elit küzdelmei sokkal vadabbak 
annál, semmint hogy higgyünk a politika és a gazdaság „szent teheneiben”. A Gazprom 
monopoljogai ma Nyugaton érinthetetlennek tűnnek ugyan, de láthatóan sem a cég me-
nedzsmentje, sem a többi nagy orosz klán nem osztja ezt az álláspontot. A Gazprom 
monopolpozíciójának esetleges megrendülése nem felülről, hanem alulról, a megoszto� 
orosz elit érdekérvényesítéseként mehet végbe. A politikai „unbundling” pedig sokkal 
élesebb versenyhelyzetet is teremthet, mint a bizo�ság technokrata megoldásai.

Másrészt érdemes elgondolkodni azon, hogy mit is jelent a Gazprom állami tulaj-
dona. Természetszerűleg ma Oroszországban sok előnnyel jár állami vállalatnak len-
ni. A magánvállalatok még lojalitásuk rendszeres demonstrálása révén sem képesek 
egyenlő elbírálást kiharcolni az oroszországi aktívákért folytato� küzdelemben. Orosz-
országban a pénz önmagában aligha elégséges eszköz a fejlődés biztosításához. Ez Eu-
rópa számára a Gazprommal kötö� szállítási szerződések egyfajta állami garanciáját is 
jelenti, ami megnyugtatólag hat. Ezen túlmenően azonban az állami jelző már egy sor 
kellemetlenséggel is jár. A menedzsment szemszögéből a politikai pozíciók folyamatos 
fenntartásának a kényszerét is magában hordja. Ha egy állami cég nem képes a gyorsan 
változó politikai erőviszonyokkal lépést tartani, akkor a vezetését kíméletlenül lecse-
rélik. Véleményem szerint ez sokkal nyomósabb ok arra, hogy a politika és a gazdaság 
közö�i összefüggés mia� óvakodjunk egy orosz állami cégtől, semmint hogy azokat 
„politikai fegyverként” fogjuk fel. Ez utóbbi gyakran igaztalan vád, a legtöbb állami 
cég vezetése kifejeze�en kapitalista módon, profitorientáltan működik. Az előbbi sajá-
tosság azonban fenntarthatja ezen vállalatok zavaros viszonyait, a vezetés gyakori ro-
tációját, a nem szakszerű döntéshozatalt, és a politikai konszolidáció megingása esetén 
közvetlen hatással lehet az állami cégek viszonyaira is.

Éppen ezért európai terjeszkedésénél a Gazprom csapdahelyzetbe került. Ha orosz 
állami vállalatként mutatkozik, akkor el kell szenvednie a Moszkva és a nyugati fővá-
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rosok közti egyre feszültebb kapcsolatok minden következményét. Ha viszont nagy 
globális játékosként, a downstream aktívákra pályázó nyugati típusú cégként pró-
bálja bemutatni önmagát, akkor a méreteiből fakadó ódzkodással szembesül. Pedig a 
Gazprom-menedzsmentnek a hosszú távú túlélés ma csak a nyugati befektetések révén 
képzelhető el. Mint az a magántulajdonú nagyvállalatoknál megfigyelhető, a hosszú 
távú politikai védelmet csakis külföldi eszközök megszerzése, a multinacionális sajá-
tosságok erősítése jelentheti. A mai Oroszországban egyedül ez tarthatja vissza hosz-
szabb távon is a feltörekvő, „vagyontalan” politikai csoportokat egy-egy ilyen cég letá-
madásától és kizsigerelésétől.55 A Kreml nem szívesen viszi belső konfliktusait nemzet-
közi színtérre, aligha tudná ezen cégek külföldi aktíváira is rátenni a kezét, és az esetek 
többségében kifejeze�en megbecsüli ezen vállalatait. Feltételezhető, hogy a Gazprom-
vezetés is nagyobb biztonságban érezné magát, ha globális vállalatként saját ügyeit a 
nemzetközi üzleti élet eminens kérdéseiként mutathatná be a Kreml irányában. 

Jegyzetek
 1  A Gazprom melle� több független gáztermelő, illetve olajcég hoz felszínre földgázt és adja el a 

belső, nyomo� áras piacon. Ez a tétel csaknem a teljes oroszországi termelés 15 százalékára rúg, és 
részesedésük alkalmas körülmények közö� egyes vélemények szerint 2010-re akár harminc száza-
lékra is nőhet. A Gazprom eddig meglehetősen cudarul bánt ezekkel a termelőkkel, csak nagyon 
korlátozo�an engedte őket csatlakozni a nagynyomású vezetékrendszerhez, és csak aránytalanul 
olcsón hajlandó megvenni a földgázukat. Tekinte�el az Oroszországon belüli kritikus energiahiány-
ra, az utóbbi időben érvényesülő lassú trend mégis a piacnyitás, a független termelők szerepének 
növekedése. Az utóbbi öt évben 69 milliárd köbméterről 95 milliárdra nő� termelésük és a további-
akban is a Gazprom visszaszorulása várható a belföldi piacon. Anatoly Medetsky: „For Indie Gas 
Firms, Access Is Crucial”. Moscow Times, 2007. március 13.

 2  A magyar lakosság kétharmada úgy véli, hogy a politikai, diplomáciai kapcsolatok nagy hatással 
vannak az ország gázellátásának biztosításakor, és a megkérdeze�ek több mint nyolcvan százaléka 
kapcsolatot vélt felfedezni a kapcsolatrendszer állapota és az importált gáz ára közö�. „Már nincse-
nek a spájzban?” h�p://median.hu/object.40e9f5d4-2861-41c5-bd5c-3f82ece3374f.ivy. 

 3  Magyarországon legalább három-négy ilyen cég van jelen. Ha ehhez hozzáveszük, hogy Magyaror-
szágra még nagy nyugati energiacégektől is érkezik feltételezhetően orosz eredetű földgáz, akkor az 
ügyfelek száma eléri a fél tucatot.

 4  Mind az üzleti élet érinte� szereplői, mind a regionális elitek számára mindmáig meghatározó, 
hogy mennyi gázt és milyen áron kapnak. Éppen ezért nem lebecsülendő az a jelentőség, amit a 
Gazprom szállításai az orosz belpolitikai alkukban játszanak.

 5  A Gazprom elsődleges magánosítása 1993 és 1995 közö�, javarészt a vócseres privatizáció keretében 
zajlo� le. Ennek során mintegy 41 százaléknyi részvény maradt a kormányzat közvetlen kezelésében 
és tíz százalékot szerze� meg maga a Gazprom, így biztosítva az abszolút többséget. A maradékot 
szétoszto�ák a dolgozók és a lakosság közö�. h�p://www.gazprom.ru/articles/article2900.shtml. 

 6  A Szovjetunióban az olaj- és gázipart – technológiai szempontból bizonyos mértékben indokolatla-
nul – élesen különválaszto�ák. Ezért lehete� az egységes olajipari monopóliumot 1991-ben felosz-
tani, majd 1995-től kezdődően privatizálni anélkül, hogy ez érdemben érinte�e volna a Gazpromot. 
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A menedzseri kiszervezés pedig a kilencvenes években széles körben alkalmazo� gyakorlat volt. 
Mindmáig klasszikus példája a Vlagyimir Bogdanov irányíto�a Szurgutnye�egaz, de fellelhetők 
ilyen elemek a Lukoil és a Jukosz történetében is.

 7  Ilyen csatorna volt a Megdet Rahimkulov köré szerveződő magyar pénzforgalmi szál, illetve a hozzá 
kötődő cégek és legfőképpen az ÁÉB. Említésre érdemes a Sztrojtranszgaz vállalat, amely a gázipar-
ral összefüggő építkezések mintegy harmada fele� rendelkeze�, és részvényei Csernomirgyin fiai, 
Rem Vjahirev lánya és a többi igazgatósági tag rokonai közö� voltak felosztva. Hasonlóan bonyolult 
helyzet alakult ki a FÁK-térség gázpiacain, amelyen az Itera nevű cégcsoport tevékenykede� egyér-
telműen a Gazprom-menedzsment aktív részvételével. Részletesebben: Bulat Sztoljarov: „»Docski« 
i szünki »Gazproma«. h�p://www.compromat.ru/main/vyahirev/dochki.htm. 

 8  David Hoffman: „Foreign Investors Criticize Deals by Russian Gas Giant”. The Washington Post, 
2000. december 24. Ennél is lenyűgözőbb volt az Iterának a kereskedelemben való részesedése. 
A 2000-ben elért csúcson 18 milliárd köbméteres termelés melle� mintegy 85 milliárd köbméter 
gázt értékesíte�, felét Oroszországban, felét a FÁK-térségben. Az Itera szinte a teljes közép-ázsiai 
termelés értékesítési joga fele� rendelkeze�, és nemritkán a Gazprom gázát is árulha�a. Jonathan 
Stern: The Future of Russian Gas and Gazprom. Oxford: Oxford University Press, 2005. 22. o. 

 9  Többek közt csaknem ötszázaléknyi Gazprom-részvény került a már említe� Sztrojtranszgazhoz.
10  Annyiban azért bonyolultabb volt a helyzet, hogy a Vjahirevnek ado�, a 35 százaléknyi állami rész-

vényre vonatkozó kezelői jogokat csak a Gazprom igazgatótanácsa és maga Vjahirev jóváhagyásá-
val lehete� volna visszaadni más állami szerveknek. Még akkor is, ha eredetileg az 1996-os elnöki 
ukáz csak három évre biztosíto�a Vjahirevéknekezt a hatáskört.

11  Noha ezeket az eljárásokat, illetve Alekperov esetében a kihallgatást sokkal inkább a tárgyalási, 
semmint a leszámolási motívumok dominálták. 

12  Magas rangú hivatalnokok állami cégek igazgatótanácsaiba való megválasztatása és az esetek 
többségében ezen cégek egyfajta „hűbérbirtoki” kezelése 2004 után vált széles körben elterjed�é 
Oroszországban. Szergej Ivanov első miniszterelnök-helye�es az Egyesült Repülőgépipari Konzor-
ciumban, Alekszander Zsukov és Szergej Nariskin miniszterelnök-helye�esek az államvasutaknál 
(RZSD), illetve az köztévé egyes csatornájánál (ORT) töltenek be ilyen tisztségeket. A közlekedési 
miniszter Igor Levitin a Seremetyevói repülőtér, a távközlési miniszter a Szvjazinveszt, az ipari minisz-
ter Viktor Hrisztyenko pedig egyszerre négy cégnél, többek közö� az olajvezetékeket üzemeltető 
Transznye�nél lát el ilyen feladatokat. Hírhedt pozíció az Elnöki Adminisztráció helye�es vezetőjé-
nek, Igor Szecsinnek a Rosznye� olajvállalatban elfoglalt igazgatótanácsi széke, míg későn kineveze� 
főnökének, Szergej Szobjanyinnak már csak a nukleáris iparban tevékenykedő TVEL „maradt”.

13  Nem véletlenül a szakirodalom és a gázipari szaknyelv csak a „kikötőiek”-ként hivatkozik erre a 
gárdára.

14  A közhiedelemmel ellentétben a Szovjetunió felbomlása után a helyi elosztó hálózatok nem kerültek 
a Gazprom tulajdonába. Az önkormányzatok és a Roszgazifikacĳa az állami vagyonkezelőnél marad-
tak, és csak a tömeges fizetésképtelenség vezete� oda, hogy 2005-re 330 regionális szolgáltatóból 206 
fele� a Gazprom megszerezte az ellenőrzést. Stern: i. m. 38–39. o.

15  A kilencvenes évek folyamán ez elérte a hat százalékot is, egy igazgatótanácsi helyet ju�atva a né-
met cégnek.

16  Alekszej Grivacs–Andrej Gyenyiszov: „Menedzser-Putyinec”. Vremja Novosztyej, 2006. május 25.
17  Uo.
18  Deák András: „Tranzitológia a gyakorlatban – üzletpolitikai adalékok az orosz–ukrán gázvitához”. 

Élet és Irodalom, 2006. január 13.
19  A későbbiekben nyilvánosságra került ugyan az ötven százaléknyi ukrán részesedés tulajdonosai-

nak neve (a Centragas vállalat mérlegében szerepelt ez a részesedés, amelynek tulajdonosai Dmitro 
Firtas kilencven százalék és Ivan Furszin tíz százalék), de ennek jelentősége másodrendű. Feltéte-
lezhető, hogy a Rosukrenergo jövedelméből az ukrán elit viszonylag széles köre részesül, és ez a 
ju�atás korántsem korlátozódik csak az egyik politikai oldalra.
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20  1998-ban a Gazprom exportja alig-alig fedezte a működési költségeket, nem beszélve a belső pia-
cokon elszenvede� veszteségről. Ehhez képest 2003-ban már kétszer akkora bevételt, mintegy 16 
milliárd dollárt ért el az európai piacon. A számok értelmezésekor figyelembe kell venni, hogy a 
Gazprom saját számításai 1999 és 2003 közö� csak a belső piacokon mintegy 25 milliárd dolláros 
veszteséget muta�ak ki. Stern: i. m. 43. o.

21  Összefoglalója olvasható: h�p://www.gazprom.ru/news/2003/06/271137_5456.shtml. 
22  Összefoglalója olvasható: h�p://www.gazprom.ru/news/2004/06/251113_12800.shtml.
23  Az oroszországi belföldi gázárak, mind az ipar, mind a lakosság számára hatóságilag szabályozot-

tak. 1997-ben alakíto�ák ki részletesebben a hatósági árazás rendszerét, földrajzi zónákra osztva a 
piacot. 2000 és 2004 közö� nominális rubelértékben mintegy háromszoros volt az árak növekedése. 
Ez a költségracionalizáció azonban mind a mai napig nem teszi a belső piacot vonzóvá, és nem ké-
pes a kellő mértékben korlátozni a keresletet. Nem véletlen, hogy a hatósági árak melle� továbbra is 
életben vannak a mennyiségi korlátozások, amelyeken felül a regionális és ipari fogyasztók a piacról 
csak jóval magasabb árak melle� vehetnek földgázt.

24  h�p://www.gazprom.com/documents/Statistika_Eng_2001-2005.pdf. Az éves kapitalizációs para-
méterek a napi tőzsdei kereskedések súlyozo� átlagából adódnak.

25  Emlékezetes volt 2003 januárjában a Szevernaja Nye� hatszázmillió dollárért való megvétele. 
A Rosznye� teljesen váratlanul egész sor vezető olajvállalatot „előzö� meg” a problémás aktíváért 
folyó versenyben. Ennek kapcsán zajlo� le 2003 februárjában Putyin és Hodorkovszkĳ nyilvános 
szóváltása az Oroszországi Iparosok és Vállalkozók Tanácsa és az elnök találkozóján. Hodorkovszkĳ 
meglehetősen indulatosan gyanúsnak nevezte ezt az ügyletet, amire Putyin nem kevésbé szenvedé-
lyesen közölte, hogy a Rosznye� állami olajvállalat, és szüksége van termelési bázisának a növelésé-
re. Ez volt ke�ejük mindmáig utolsó találkozója. h�p://www.aksnews.ru/m/3665/. 

26  A Juganszknye�egaz 2004 decemberében meglehetősen gyanús körülmények közö�, 9,3 milliárd 
USD-ért kelt el, majd pár lépésben a Rosznye�hez került. A Gazprom is érdeklődö� a cég iránt, 
azonban mivel a Jukosz külföldi perekkel fenyege�e meg az árverésen való részvétel esetében, az 
utolsó pillanatban a hitelező nyugati bankok visszaléptek. Feltételezhető, hogy éppen a Gazprom–
Rosznye� fúzió megakadályozása állt a Juganszknye�egaz gyorsíto� árverése mögö�, hiszen a 
Jukosz többi aktívája csak évekkel később, 2007 tavaszán került kalapács alá.

27  Gyermekeik kötö�ek házasságot.
28  A Rosznye� kínai kölcsönből finanszírozta a Jugansznye�egaz megvételét, amelyet a távol-keleti 

olajexport révén törleszt a későbbiekben.
29  Ennek első elemeként épül a világ leghosszabb csővezetéke, a kelet-szibériai olajvezeték. A mint-

egy ötezer kilométeres vezeték Tajse�ől, a Bajkál-tó keleti oldalától a Csendes-óceánig vezetne, évi 
nyolcvanmillió tonnás kapacitással bírna, és az eredeti, azóta jócskán túlhalado� előirányzat szerint 
mintegy 11 milliárd dollárba kerülne. Első fázisa 2008 végére készülhet el.

30  A legutóbbi ilyen megállapodás a még felosztatlan orosz kontinentális talapzat tartalékainak el-
osztására, illetve a Rosznye� gáztermelésének átvételére vonatkozo�. Miriam Elder: „Rosne� and 
Gazprom put their feud aside”. h�p://www.gasandoil.com/goc/company/cnr70947.htm. 

31  Illetve ezek az ellátási nehézségek a belső piacon csapódnak le. Az export „szent tehén”, főképp 
a szerződésekbe foglalt „take or pay” klauzula mia�. Ez kimondja, hogy a szállítástól, illetve az 
átvételtől függetlenül fizetni kell a szerződö� mennyiségért, nem hagyva választási lehetőséget a 
Gazpromnak sem. Éppen ezért az oroszországi gázhiány nem annyira a szerződések felbontásában 
vagy nem teljesítésében fog manifesztálódni, sokkal inkább vezethet a további szerződésektől való 
ódzkodáshoz vagy a fennálló szerződések meg nem hosszabbításához.

32  A vonatkozó kormányrendelet értelmében 2011-ig az ipari fogyasztók vonatkozásában teljesen li-
beralizálnák a piacot, míg a gázárakat 125 USD/1000 köbméter szintre emelnék. Mindez a várako-
zások szerint a független termelőknek a belső piacon kivívo� mai szűk egyharmados részesedését 
45-50 százalékra növelné 2010-ig, lehetővé téve a Gazpromnak, hogy csak az exportra koncentráljon. 
Anatoly Medetsky: „Higher Electricity, Gas Prices Approved”. Moscow Times, 2006. december 1.
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33  Natalja Grib: „»Gazprom« lisajet nyezaviszimosztyi krupnyejsevo konkurenta”. Kommerszant, 2006. 
június 27.

34  Natalĳa Grib: „»Itera« pogyelila Beregovoje sz «Gazpromom»”. Kommerszant, 2006. június 30. Ennél 
is kedvezőtlenebb feltételekkel volt kénytelen beérni a Nortgaz. Anzsela Szikamova: „Peremirĳe v 
»Nortgaze«”. Vedomosti, 2006. január 24.

35  Fontos megjegyezni, hogy a Gazprom hivatalosan nem erősíte�e meg a dokumentum eredetisé-
gét. Ennyiben lehet, hogy csak a Gazprom elleni hadjárat egyik újabb állomásáról van szó, vagy 
maga a Gazprom szivárogtato� ki ilyen „pesszimista” mérleget. Mindazonáltal a táblázat legtöbb 
ellenőrizhető adata helytálló, és a többi is reálisnak tűnik. Az arányok tekintetében lehet bizonyos 
„szerkeszte�ség”, de a trendek és a deficit dimenzionális nagyságában aligha van tévedés. 

36  A szénbányászat vonatkozásában a SZUEK vállalat felvásárlása került szóba, a nukleáris energetiká-
ban két kulcsfontosságú cég van a birtokában, ezzel is jelentősen megnehezítve Szergej Kirĳenkónak, 
a Roszatom vezetőjének holdingosítási törekvéseit, míg a RAO JEESZ vonatkozásában a vállalat leg-
alább 11 százaléknyi részvényét vásárolta fel rendkívül olcsón.

37  2006 végére meglehetősen eldurvult körülmények közepe�e a Gazprom többségi részesedést szerze� 
az addig teljes mértékben a Shell, a Mitsui és a Mitsubishi tulajdonolta Szahalin–2 koncorciumban. 
Erre nagyon fájt a Gazprom foga, hiszen egy perspektivikus, majdnem kész projektről volt szó, 
ahonnan a Gazprom számára oly kívánatos cseppfolyósíto� gázt (LNG) szállítanak majd Japánba és 
Dél-Koreába. A nyugati és japán cégek így kapták meg a szükséges környezetvédelmi engedélyeket, 
és a kormányzat csak így járult hozzá a majdnem duplájára nő� költségek elismeréséhez. 

38  Ilyen például a Kazrosgaz, a Gazprom és a kazah Kazmunaigaz paritásos tulajdonában álló vállalat, 
amely kisebb, évi négy-hat milliárd köbméteres mennyiségben szállít gázt Oroszországon kívülre. 
Nem kizárt, hogy a Rosukrenergo is bír ilyen vegyesvállalati funkcióval, amennyiben közép-ázsiai, 
legfőképpen türkmén érdekeltség is lehet benne, illetve a holdudvarában.

39  Mind a Rosznye�, főként pedig a Lukoil jelentős kapacitásokkal bír már a régióban. Utóbbi üzbegisz-
táni termelése 2010-re elérheti a kilencmilliárd köbmétert, míg Kazahsztánban többek közö� 15 szá-
zalékos részesedéssel bír az 1,35 trillió köbméteres tartalékkal rendelkező Karacsaganak gázmezőben. 
Ez utóbbi 2012-re 25 milliárd köbméternyi gázt adhat, ami már komoly alkupozíció lehet Asztana kezé-
ben. Alekszander Tutuskin: „»Gazprom« szozdaszt SZP sz szoszedom”. Vedomosti, 2006. július 12.

40  Így például 2006 márciusában, Putyin algériai útja során nyolcmilliárd USD értékben kötö�ek fegy-
verszállítási szerződéseket, és további hétmilliárd dollárnyi volumenről tárgyalnak. Alekszander 
Grickov: „Alzsir operegyit Kitaj i Indĳu”. Kommerszant, 2007. március 29.

41  A Lukoil nemcsak látványos együ�működési megállapodásokat köt a külügyminisztériummal és 
az iraki mezők ügyében egyeztet demonstratívan a külügyi döntéshozatallal, de saját lobbistáit is 
igyekszik elhelyezni a neki szükséges pozíciókban. Klasszikus példa Viktor Kaljuzsnĳnak, a Kaszpi-
térségért felelős miniszter-helye�essé való kinevezése 2000-ben. A Lukoil sokáig perspektivikus le-
lőhelyként kezelte a Kaszpi-talapzatot, befektetései voltak a környező országokban, így egyáltalán 
nem lebecsülendő a térségbeli orosz külpolitikára gyakorolt hatása.

42  Mindezek ellenére nem lebecsülendő az algériai Sonatrachhal kialakíto� együ�működés. A felek 
közt szóba került a 2009-re elkészülő MEDGAZ vezetékben (Algéria és Spanyolország közö� évi 
nyolcmilliárd köbméteres szállítási kapacitás) való részvétel. Ebben a rendszerben részesedéssel bírt 
a Gazprom által kiszemelt portugál Galp cég is. Natalja Szkorligina: „»Gazprom« posztavit gaz iz 
Alzsira v Juzsnuju Jevropu”. Kommerszant, 2007. március 12. A swap-ügyletek keretében Algéria ke-
let-európai vezetékes gázkvótát kapna bizonyos mennyiségű, a Gazpromnak átado� LNG-volumen 
fejében. Erre vonatkozólag 2005-ben a Gaz de France bevonásával már te�ek néhány kísérletet.

43  Eddig a leginkább erre utaló jel Medvegyev gyakori közszereplésein túlmenően első miniszterel-
nök-helye�essé való kinevezése 2005 novemberében. A felelősséggel alig, de annál több pénzzel 
járó pozíció, amelyben Medvegyev a „prioritással bíró nemzeti projektek” megvalósításért felel, 
ideális ugródeszkának tűnik saját népszerűsítésekor. A másik lehetséges jelölt, Szergej Ivanov 2007 
feb ruárjában kapo� hasonló pozíciót és megbízatást.
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44  Hasonló stratégia bontakozik ki Szergej Ivanov környezetében a Viktor Zubkov–Dmitrĳ Ivanov 
klánhoz köthető Anatolĳ Szergyukov védelmi miniszteri kinevezését illetően. Alekszej Makarkin: 
„Novĳ minisztr dlja buduscsevo prezigyenta”. h�p://www.politcom.ru, 2007. február 19. Az igazán 
érdekes kérdés Igor Szecsin klánjának a beillesztése ebbe a folyamatba, a csoport nem rendelke-
zik „hivatalos” elnökjelöl�el, de láthatóan mégis versenyben van. Erre utal többek közö� Szergej 
Nariskin kormányzati befolyásának növekedése és az orosz pártpolitika fejleményei.

45  Egyetlen formális kapocs kötö�e Putyint ehhez a csoporthoz, mégpedig az Ozero üdülőszövetkezet-
ben meglévő tulajdona. Ebben tulajdonos volt Jurĳ Kovalcsuk, Vlagyimir Jakunyin, Nyikolaj Samalov 
és Vlagyimir Szmirnov is, mindannyian a Rosszĳa csoport befolyásos tagjai. Anna Scserbakova: „Nye 
vszje opregyeljajetszja viszokimi procentnimi sztavkami”. Vedomosti, 2005. március 1., illetve Vlagyi-
mir Pribülovszkĳ: „Proiszhozsgyenyĳe putyinszkoj oligarhii”. 

 h�p://www.anticompromat.ru/oligarhi/ppo.html. 
46  Alekszej Makarkin: „»Mologyozsnĳ otrjad« Gazproma”. Szoversenno Szekretno, 2004. június 1.
47  Ezzel a váddal még fizete� hirdetéseiben is előhozakodo�: Kommerszant, 2004. február 2.
48  Pontosabban szólva a Gazprom és a „Rosszĳa” bank közö� esetleg létezhete� már korábban egy 

bizarr üzleti szál. Ma�hias Warnig, aki korábban az NDK állambiztonsági szolgálatánál dolgo-
zo� 1991-ben létrehozta a Dresdner Bank képviseletét – meglepő módon nem Moszkvában, ha-
nem Péterváro�. Saját bevallása szerint i� ismerkede� meg Vlagyimir Putyinnal, és a „Rosszĳa” 
bankban betöltö� igazgatótanácsi szék azt sugallja, másokkal is. Nem véletlen a Dresdner Bank 
szédületes pályája Putyin hatalomra jutását követően. Többek közö� ez a cég értékelhe�e fel a 
Jugansznye�egazt, a Jukosz legfontosabb termelőegységét, ő véleményezte a Gazprom–Rosznye� 
fúziót. Jelenleg Ma�hias Warnig az Északi Áramlat vezérigazgatója. Irina Reznyik: „Csto horoso dlja 
Rosszii, horoso i dlja Germanii”, Interjú Ma�hias Warniggal. Vedomosti, 2006. október 11.

49  „Prisztroili 3 százalék »Gazproma«”. Vedomosti, 2006. március 3.
50  A tanulmány zárásának idején ezt a részesedést a Gazfond 51 százalékra növelte. Joggal feltehető, 

hogy Akimov, a Gazprombank vezérigazgatója nem népszerű a „Rosszĳa” képviselőinek körében. 
A csoporthoz tartozó Jurĳ Lvov, aki rövid ideig a Gazprombank igazgatóhelye�ese volt 2002–2003-
ban, feltételezhetően nem önszántából hagyta o� a bankot. 

51  A „Rosszĳa” csoport már megszerze� egy kisebb országos csatornát (Ren TV). A Gazprom tulajdo-
nában van, de feltehetően nemcsak onnan irányítják a több fontos médiumot is birtokló Gazprom–
Mediát. Többek közö� i� van a Guszinszkĳtól átve� NTV is. Ez némileg idegen test a Gazprom 
szervezetében, feltehetőleg politikai megbízásból tarto�a meg ezt az aktívát, így a fele�e meglévő 
kontrolltól a mostani választási periódus után akár meg is válhat. 

52  A teljes ma ismert orosz gáztartalék 47,7 trillió köbméter. Ebből 29,1 trillió van a Gazprom kezében, 
10,7 trillió más cégeknél, a független termelőknél és olajvállalatoknál, míg 7,9 trillió a még osztatlan, 
állami alapban. h�p://www.gazprom.com/documents/Statistika_Eng_2001-2005.pdf.

53  Valószínűleg az uniós versenyjognak is hamarosan szembesülnie kell a Gazprom-befektetések je-
lente�e problémával. Feltételezhetően „alacsonyabb” európai piacszerzési plafont kell majd húzni 
a termelő vállalatok esetében, mint az alapvetően a downstream üzletágakban terjeszkedő európai 
cégeknél. Kelet-Közép-Európában ez a kérdés annyiban bonyolultabb, hogy a Gazprom túlzo� pi-
acszerzése ellehetetleníti a diverzifikációs törekvéseket. Ha a domináns üzleti szereplő nem érdekelt 
új források felkutatásában, a politika önmaga aligha képes azt kikényszeríteni.

54  Ez az infrastruktúra, a vezetékeknél jelentkező természetes monopóliumok, illetve a tárolók és a ke-
reskedelmi tevékenységek szétválasztását jelenti. Három szintje ismert. Első lépcsőben a könyvelés 
szintjén választo�ák szét ezen tevékenységeket, másodikként szervezetileg, míg jelenleg tervezés 
ala� áll a tulajdonosi szintű szétválasztás.

55  A leglátványosabb ilyen stratégia a Lukoilé, amely mára jövedelmeinek jelentős hányadát nem 
oroszországi eladásaiból nyeri. Nem mellesleg az orosz cégek közül a Lukoil függ a legkevésbé a 
nemzetközi olajártól, üzletileg is legitimálva ilyen irányú törekvéseit.
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András György Deák: The Private Life of a Monopolium

The essay describes the unique features of the ’clan-capitalism’ which has taken shape 
around President Putin through the example of Gazprom. It endeavors to present the 
interlocking relations between politics and business by tracing the changes in the man-
agement of Gazprom since the late Yeltsin period. It discusses the motives of foreign 
expansion, domestic investments, and the a�itude showed towards the other Russian 
companies from the perspective of the management. The essay discusses frequently 
debated questions from this point of view, though from an absolutely new perspective 
in Hungary. The author hopes that this article contributes to the sophistication or, at 
times, the correction of the somewhat stereotypical ideas regarding the Russian energy 
sector in Hungary.


