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Deák András György                       A Gazprom árpolitikája a világpiacokon

Bevezető

Az utóbbi években nyugati szakmai körökben három állítást szokás megfogalmaz-
ni a Gazprom által kötött – és általában a hosszú távú olajindexált (a kőolaj árát 
követő) exportszerződésekre vonatkozóan: indokolatlanul költségesek, ellen-

tétesek a világpiaci trendekkel, hosszabb távon fenntarthatatlanok.1 Ebben a kérdésben 
majdhogynem Európán átívelő egyetértés van. Míg az előző évtizedben a magas gáz-
árakra vonatkozó vádak inkább a kelet-közép-európai országok siránkozásai voltak, akik 
úgy érezték, hogy a Gazprom visszaél a piaci fölényével, az elmúlt években már a német, 
olasz, francia piaci szereplők is igyekezték csökkenteni az orosz szerződésekből fakadó 
kockázataikat. Maga az Európai Bizottság is céljául tűzte ki, hogy minél több exportőrrel 
elfogadtassa az európai tőzsdei jegyzésárakat és a likvidebb gázkereskedelmi formákat.2 
Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy az orosz gázexport kontextusa radikálisan átalakult: 
nemcsak a megváltozott gázpiaci fundamentumok, hanem az azokra vonatkozó európai 
percepció vonatkozásában is.

Ez a tanulmány a másik oldalról próbálja megvilágítani a problémát: milyen megfon-
tolások játszhatnak szerepet a Gazprom árpolitikájának alakulásakor? A kérdés nyilván 
indokolt, hiszen egy szerződéses rezsim elvileg két partner egyezkedésének az eredmé-
nye, ahol jelen esetben az egyik a Gazprom. Azonban a kérdésfeltevés azért is időszerű, 
mert az utóbbi négy esztendőben negyven éve nem tapasztalt radikális változások sora 
kezdődött el a világ gáziparában. Ezek értékelése, az összkép kialakítása, s akár a közel-
jövőre vonatkozó percepciók is olyan gyökeresen eltérő várakozásokat indukálhatnak, 
amelyek megnehezítik a korábban viszonylag olajozottan működő nemzetközi gázkeres-
kedelmet. Jelenleg senki sem állíthatja, hogy nála lenne a „bölcsek köve” – annak ellenére 
sem, hogy az – akár a fundamentális kérdésekről is vallott – esetenként egymással szöges 
ellentétbe kerülő álláspontok gyakran kikényszerítik az ilyen viselkedést. Vonatkozik ez 
éppúgy a nyugati, mint az orosz szereplőkre. A Gazprom esetében az érintettség annyival 
nagyobb, hogy a cég számára ez az alkalmazkodási kényszer egy különösen érzékeny 
fázisban, a regionálisból globális termelővé fejlődés elején érte. Egy olyan időszakban, 
amikor az európai után jelen kíván lenni a cseppfolyós földgáz (LNG) nemzetközi piacán 
is, meg akarta kezdeni távol-keleti exportprojektjeit, és ez óhatatlanul más megvilágításba 
helyezi az Európában tanúsított viselkedését is.

1 Jonathan Stern és Howard Rogers egyenesen „hanyatló iparágnak” látja az európai gázipart, ha nem 
csökken annak általános árszintje. Jonathan Stern – Howard Rogers: „The Transition to Hub-Based 
Pricing in Continental Europe: A Response to Sergei Komlev of Gazprom Export”. The Oxford 
Institute for Energy Studies, http://www.oxfordenergy.org/2013/02/the-transition-to-hub-based-
pricing-in-continental-europe-a-response-to-sergei-komlev-of-gazprom-export/. 2013. február 12. 7. o.

2 „Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Making the Internal Energy 
Market Work /*COM/2012/0663 final*/”. EurLex, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=COM:2012:0663:FIN:EN:HTML. Letöltés ideje: 2013. május 14.
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Az írás során terjedelmi okokból nem tárgyalom sem a nemzetközi gázpiaci trendeket, 
sem a szerződéses rezsimek jellemzőit. Bár igyekszem nem elveszni a technokrata és tech-
nikai részletekben, a tanulmány olvasása megkíván bizonyos fokú gázpiaci ismereteket.

A GAzprom enGedményei – mi történt eddiG?

A 2008-as válság egyszerre több ponton helyezte nyomás alá a Gazprom szerző-
déses portfólióját. A radikálisan visszaeső kereslet miatt a legtöbb importőr, 
értelemszerűen, távolról sem volt képes lehívni a szerződésben előírt, kötelezően 

átveendő mennyiségeket (take-or-pay, TOP), illetve a kibontakozó túlkínálat viszonyai 
között a Gazprom olajindexált árszintje túl magasnak bizonyult. Az importőrök előszere-
tettel váltották ki a korábbi orosz importjukat az olcsóbb norvég és LNG-szállítmányokkal; 
növelték a tőzsdei beszerzések arányát, illetve nyomás alá helyezték a Gazpromot, hogy 
az tegyen rendszerszintű engedményeket. A cég végül 2010 februárjában két ponton eny-
hített a szerződéses rendszerén:

1. Mintegy 15%-nyi volument az olajindexáltnál alacsonyabb, európai tőzsdei árakon 
kínált partnereinek. (Ezt a megoldást a norvég Statoil már egy évtizeddel korábban 
kezdte alkalmazni.) Különálló, rendszerint pár éves szerződések keretében juthattak 
hozzá az importőrök ehhez a volumenhez;3

2. Bár nem explicit formában, de tulajdonképpen csökkentette szerződéseiben a kifize-
tendő TOP mértékét.

Mindkét megoldás forradalmi volt a maga nemében, kiváltképp, hogy a Gazprom 
széles körben, a legtöbb nyugati partnere számára felkínálta ezt a lehetőséget. Korábban 
is exportált tőzsdei árakon – a válság előtt volt olyan év, hogy a teljes volumenének nagy-
jából 6-7%-át ilyen módon forgalmazta. Azonban ezek inkább eseti, illetve különleges 
(pl. a brit) piacokon kötött ügyletek voltak. Ehhez képest 2010-ben már a teljes német 
exportforgalom 16%-a tőzsdei árazású volt, és ez beépült az árazási gyakorlatba, nem az 
olajindexált ügyletektől elkülönülten jelentkezett. A lépés ennyiben nyugodtan tekinthető 
a hibrid (olajindexált –tőzsdei vegyes) árazásra való áttérés kezdeti szakaszának. Talán 
ennél is nagyobb horderejű döntés volt a TOP-ok csökkentése, ami nemcsak tabu volt 
korábban, de tilalma a Gazprom magatartásának egyik alapkövét is jelentette.

Ugyanakkor az engedmények jelentőségét jócskán csökkentette az a tény, hogy azok 
csak átmenetiek voltak, jellemzően 1–3 éves időtartamra szóltak. A Gazprom egyszeri, 
kényszerű lépésként fogta fel ezeket a könnyítéseket, mint amelyek a válság után regene-
rálódó európai gázpiacon a lejáratukat követően majd érvényüket vesztik. A vállalat, nem 
véletlenül, elzárkózott attól, hogy rendszerszintű problémaként tekintsen a kialakult hely-
zetre, inkább halogató-kiváró stratégiát folytatott. Azonban 2011 végére egyértelművé 
vált, hogy még ezen átmeneti engedmények mellett is tovább növekednek a szerződéses 

3 Thane Gustafson: Russia’s Gas Exports – Weathering the Perfect Storm. Cambridge, MA: CERA, 
2010. 3. o. A gyakorlatban ez a TOP-on felüli, az importőr által opcionálisan lehívható flexibilitás 
(swing) tőzsdei árazását jelentette akkoriban. Hosszabb kitekintéssel azonban indokolt arra a hibrid 
(tőzsdei–olajindexált vegyes) árazás felé tett első lépcsőként tekinteni.
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rendszer feszültségei. Az európai gázfogyasztás alacsony szinten maradt, illetve később 
újra jelentősen csökkent, miközben a kínálat a fukusimai baleset ellenére is nyomás alatt 
tartotta az óvilág piacait.

A kialakult helyzet fényében a Gazprom 2012 folyamán – pár kivételtől eltekintve – a 
teljes szerződéses portfólióját újratárgyalta, az esetek többségében immár végleges jelleg-
gel. A cégen folyamatosan nőtt a nyomás, tekintettel arra, hogy értékesítési volumenei, 
ha lassan is, de folyamatosan csökkentek, illetve több vállalat (Edison, RWE) pert nyert 
ellene a TOP-klauzulák vonatkozásában.4 A változásokat – nem publikus voltuk, illetve a 
módosított szerződések nagy száma miatt – ma még nem lehet tényszerűen ismertetni, de 
a főbb trendek világosak:

1. A korábbi árszint tovább csökkent, noha a szerződések java valószínűleg továbbra 
is olajindexált maradt. Az elmúlt öt év folyamán durván 15%-os csökkentésről be-
szélhetünk – ahhoz a helyzethez képest, ha nem történt volna semmi a szerződéses 
struktúrában. Azonban ma sem világos, hogy egyes importportfóliók esetében a 
csökkenés mekkora hányada köszönhető a tőzsdei árazásra való részleges áttérésnek 
és mekkora a korábbi olajindexálás csökkentésének.

2. Feltehetőleg törölték a korábbi, le nem hívott TOP kapcsán meglévő fizetési kötele-
zettségeket. Ennek technikai lebonyolítása nem teljesen egyértelmű, de az a tény, 
hogy a Gazprom – jellemzően 2010 negyedik negyedévéig szóló – visszamenőle-
ges árengedményeket adott a nagyobb partnereinek, egyértelműen erre utal. Ennek 
ugyanis nem lenne semmi értelme, ha közben a le nem hívott gázra vonatkozó fize-
tési követeléseket fenntartotta volna.

3. Csökkent a szerződéses volumen, főleg a versenyzőbb piacokon. Így pl. az E.ON tel-
jes, a 2030-as évek végéig szóló portfóliója az elmúlt öt évben mintegy 20-25%-kal 
csökkent. Ennek egy része a természetes fogyás (jelen fázisban évente bő 2%-kal 
csökken, ha nem kötnek új szerződéseket), de a többi származhat egyes aktívák 
eladásából is, legfőképpen pedig a Gazprommal kötött szerződések újratárgyalásá-
ból. Bár elvileg elképzelhető, hogy ez ne érintse az éves kötelező átvételi szinteket, 
valójában ennek aligha lenne értelme.

4. Rövidültek a szerződéses periódusok. Ellentétben a korábbi, pl. a 2006-os gya-
korlattal, a Gazprom ma már nem ragaszkodik 20-25 éves szerződések kötéséhez. 
Szerbiával, Lengyelországgal 10 éves, Bulgáriával 6+4 éves szerződéseket kötöttek, 
a nagyobb partnerek pedig egy sor rövidebb, 3–5 éves szerződéssel gazdagodtak.

Összességében, a Gazprom sokkal rugalmasabb exportpiaci magatartást tanúsít 
ma, mint öt éve. Ez Európa egészére kiterjedt: a kelet-közép-európai országok is hason-
ló engedményeket kaptak – még ha ez kicsit később is következett be, és valószínűleg 
fenntartotta az árdiszkrimináció bizonyos szintjét.5 Mindez jelentősen csökkentette a 

4 A felperes cégek főként a „megváltozott piaci körülmények” szerződéses klauzulára hivatkoztak, s 
az alapján a bíróság törölte a le nem hívott volumenekre vonatkozó fizetési kötelezettségeiket. A gya-
korlatban ez a TOP-klauzula törlését jelenthette volna, ezért a Gazprom inkább választotta ebben az 
esetben és máskor is az előremenekülést, a TOP-ok csökkentését.

5 Ez történhet úgy – mint pl. a magyar esetben –, hogy az adott piacra vonatkozó engedmények csak 
átmenetiek, vagy egyszerűen úgy, hogy az azonos arányú engedmény a magasabb kiinduló árszint 
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Gazprom nyugati piacokon meglévő árhátrányát, bár nem szüntette azt meg teljesen. 
A Platts North Western Europe (NWE) Gas Contract Indicator – amely a hagyományos, 
jellemzően az észak-európai piacokra vonatkozó, tulajdonképpen a régi, engedmények 
nélküli, orosz hosszú távú szerződéses (HTSZ) komponensre kidolgozott modellszámítás – 
és az európai tőzsdei árak (jelen esetben a holland TTF) közötti különbség 2012 folyamán 
átlagosan nagyjából 10 EUR/MWh volt (ez több mint 25%-os eltérés).6 Ehhez képest a 
német átlag importár (BAFA) 2012 júniusa utáni változásaiból – amelyekben megha-
tározott hányadot az orosz HTSZ képvisel – indokolt arra következtetni, hogy normál 
esetben a valós orosz HTSZ-árak és a tőzsdei jegyzésárak közötti különbség az év 
második felében 5 EUR/MWh körül mozgott; téli időszakokban és az orosz exportszer-
ződések esetleges tőzsdei árazású komponenseinek figyelembe vételével még kevesebb is 
lehetett. Ez nagyjából megegyezik azzal a 70 USD/ezer m3 értékkel, amelyet a Gazprom 
jelöl meg nagyságrendileg az HTSZ-ek olajindexált árai és a tőzsdei árszint közötti indo-
kolt különbözetként.7

A kérdés, hogy ez mire elég, illetve hogyan fog a Gazprom viselkedni a továbbiakban. 
A helyzetet némileg átértékeli az a tény, hogy a korábban adott engedmények jellemzően 
egy gáz–gáz verseny logikájában születtek, amikor a Gazprom a többi beszállítóval és a 
tőzsdei árakkal „versenyzett”. Ma már azonban egyre inkább előtérbe kerül az a kérdés, 
hogy vajon az európai gázárszint egésze fenntartható-e. A fűtőanyagok közti versenyben 
még a mai tőzsdei gázárak is nagyon magasnak bizonyulnak, a helyettesítő iparágak-
ban (jellemzően a villamosenergia-termelés) csökken a gázkereslet a többi energiaforrás 
(szén, megújulók) javára. Így az európai tőzsdei gázárak globális összehasonlításban sem 
biztos, hogy versenyképesek – ami különösképp kikezdheti a Gazprom exportvolumenét 
a távolabbi jövőben.

retorikA és GyAkorlAt A GAzprom mAGAtArtásábAn

Az orosz magatartás értelmezésének egyik nehézsége, hogy a Gazprom az árazási 
gyakorlatát illetően a többi termelőnél is intenzívebb kritikával szembesül, és 
„válaszol” is azokra. Ennyiben a konfliktusnak van egy retorikai szintje, amely-

ben a Gazprom makacsabbnak mutatkozik, mint azt a valós piaci gyakorlat mutatja. 
A cég a harcos kommunikációja ellenére sokkal nagyobb rugalmasságot mutatott, mint pl. 
a Sonatrach (Algéria), és viselkedése több ponton is a Qatargashoz (Katar) és a Statoilhoz 
hasonló alkalmazkodási folyamatra utal. Az előbbi – különösebb ideológia nélkül – annyi-
ért exportálja a gázát, amennyi a régiós referenciaár. Így a katari gáz 2011-ben nagyjából 
kétszer annyiba került Japánban, mint Nagy-Britanniában, de az EU-n belüli mediterrán 

miatt eleve magasabb árat eredményez.
6 Mivel a Gazprom a kontinens egészén jelentősen csökkentette a volument is, és az árváltozások egy 

része is csak folyamatosan lép életbe, legalább egy gázév kell, hogy a piac újra egyensúlyi árakon 
álljon be. 2013 elején volt olyan időszak, amikor a váratlanul hideg idő miatt a TTF-árak rövid ideig 
meghaladták az HTSZ komponens szintjét, ami megnehezíti a hosszabb távú kitekintést.

7 Sergei Komlev: „Pricing the »Invisible« Commodity”. Brussels Energy Club, http://brusselsenergyclub.
org/publications/, 2013. június 11. 55. o.

http://brusselsenergyclub.org/publications/
http://brusselsenergyclub.org/publications/
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országokba is drágábban adta az LNG-t, mint a szigetországba. A Statoil gyorsabban 
áttért a tőzsdei árazásra az exportszerződéseiben, és ez jelentős kommunikációs előnyt 
biztosított számára. Azonban exportvolumenének még ma is a fele olajindexált, és ez az 
arány viszonylag lassan csökken. Ugyanakkor az árak vonatkozásában mutatott nagyobb 
rugalmasság a TOP-ok szintjén való rugalmatlansággal járt együtt, ami pl. az olasz pia-
con éles versenyhelyzetet okozott a Gazprommal.8 Az orosz cég, talán piaci súlyából és 
Európához való kötődéséből fakadóan is, vegyes és lassabban alkalmazkodó magatar-
tást választott, amelyben nehezebb azonosítani a stratégiai célját, de az összes paraméter 
figyelembe vételével kétségtelen, hogy a hangoztatott érvélésénél rugalmasabb az alkal-
mazott gyakorlata. Az európai piacon bizonyosan az alkalmazkodás középmezőnyében 
helyezkedik el. Ennyiben a rázúduló kritika inkább szól piacbefolyásoló méretének, sem-
mint valós tevékenységének. Éppen ezért érdemes pontról pontra végignézni, mik is e 
nézetkülönbség súlypontjai, és melyek a Gazprom magatartását meghatározó tényezők.

A Gazprom érvrendszerének viszonylag friss és teljes áttekintését adja Szergej 
Komlev, a Gazpromexport illetékes főosztályvezetőjének 2013. januári írása.9 Maga a dol-
gozat egy három-négyéves vita közbülső állomását jelenti. A vitairat nyíltan felvállalja, 
hogy az a nyugati szakértői körökben megfogalmazott felvetésekre adott orosz reflexió, és 
így meglehetősen olvasmányos formában, rendkívül explicit módon tárja elénk az orosz 
álláspontot. A következőkben e vita legfőbb állításaira hivatkozva mutatom be a Gazprom 
retorikáját és gyakorlatát, s igyekszem megvilágítani a mögöttes szempontokat.

Bizonytalan globális trendek

Többéves folyamat eredményeképpen ma már nyugati szakértők és cégek is nyíltan 
felvetik az európai tőzsdei árazásra való áttérés szükségességét. Mint a 1. ábrán is 
látható, az európai tőzsdék forgalma dinamikusan növekedett az elmúlt években, 

az egyes kereskedelmi platformok közti árkülönbségek nagyságrenddel csökkentek.10 Az 
uniós szakpolitika egyik kiemelt célja e referenciaárak és kereskedelmi gyakorlat elfo-
gadtatása az exportőrökkel és az olajindexálás minél nagyobb mértékű kiküszöbölése. 
A nyugati érvelés szerint az itt kialakult árak pontosabb képet festenek a gázpiacon ural-
kodó kereslet-kínálati helyzetről, mint az olajpiaci árképzés alapján mozgó, negyven éve 
alkalmazott gázárképzés. Ezért az utóbbi további megtartása indokolatlanul torzítja a 
piacot, az ott kialakult árak egy másik termék egyensúlyi árát vetítik ki a gázpiacra. 
Mivel mára e tőzsdék forgalma egyes becslések szerint megközelítette a teljes európai 
volumen harmadát, létezik egy megbízható alternatíva, amely lehetővé teszi az olajinde-
xálás kiváltását. Fontos kiemelni, hogy ez a látszólag semleges intézményi vita a jelenlegi 
gáztúlkínálat mellett jelentős árengedményt feltételezne az orosz és az algériai féltől. 

  8 Az olasz importőrök mindkét cégtől a TOP-ok módosítását kérték, ami azok egymásra mutogatásába 
torkollott.

  9 Komlev: i. m.
10 Ezen állítást némileg gyengíti, hogy módszertanilag erősen kritizálható, minthogy nem világos, 

mennyiben szűri ki az egyes tőzsdék közötti fizikai forgalmat. Az arbitrázs csökkenése és az árszin-
tek kiegyenlítődése intenzív hub-hub alapú kereskedelmet feltételezhet, főleg az északnyugat-európai 
régióban, amit ezek a statisztikák nem biztos, hogy megfelelően kezelnek.
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Ettől függetlenül, elméleti, illetve hosszabb távú kitekintéssel érdemes különválasztani 
az árazás módjára és az árszintre vonatkozó kérdést, minthogy az a szakmai szereplők 
gondolkodásmódjában is részlegesen különválik. Jelenleg pl. mind az olajindexált szer-
ződések, mind a különböző kontinentális tőzsdék árai között gyakran 50%-ot meghaladó 
különbségek vannak. Továbbá, amennyiben a gázpiacon az olajpiachoz képest relatív 
túlkereslet jelentkezik, akkor a tőzsdei árak tartósan meghaladhatják az olajindexált gáz 
árát. Ilyen esetek jelenleg is előfordulnak rövid időre, jellemzően váratlan hideg idején.11

Akárcsak az európai álláspont, a Gazprom véleménye is sokat változott az elmúlt 
öt évben. A cég továbbra is indokoltnak tartja az olajindexálást mint intézményi árazási 
gyakorlatot, még akkor is, ha annak mértékéből jelentős engedményeket adott is az utóbbi 
években. Ugyanakkor, a fent leírtaknak megfelelően, indokolt feltételezni, hogy az orosz 
cég a legtöbb európai piacán végleges jelleggel áttért a vegyes, ún. hibrid árazásra, és az 
olajindexált szerződéses TOP-ok meghatározott százalékában kínál tőzsdei árazású föld-
gázt is (vagy némileg más megoldásként a szerződéses árformulába illeszthetnek tőzsdei 
jegyzésárakat). Mindenesetre úgy tűnik, hogy a tőzsdei árak erőteljes kritikája mellett a 
hibrid árazás elfogadott gyakorlattá vált. Sőt, mint alább bemutatom, nem zárja ki a teljes 
tőzsdei árazásra való áttérést sem, ami azonban a meglévő kapcsolatrendszer radikális 
újragondolását feltételezné.

1. ábra: Az európai gáztőzsdéken forgalmazott volumen

Forrás: Quarterly Report on European Gas Markets, No. 4. (2012).

Ugyanakkor a termelői logikában még egy különválasztott gáz- és olajárazás esetén 
is jelentősen összefügg a két kitermelési trend. Az olaj és a gáz termelése ugyanis sem 

11 Összességében tekintve a globális gázpiaci dinamikára, hosszabb távon sem valószínű, hogy ott olyan 
mértékben szűkülne a globális likviditás, amely az OPEC által árirányított dinamikát meg tudná 
haladni.
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a befektetési költségek, sem a geológiai sajátosságok tekintetében nem független egymás-
tól. Egy gáz- és egy olajlelőhely kiaknázása technológiailag hasonló költségstruktúrájú, 
így az acélárak, a fúrási költségek trend- és mértékszerűen együtt mozognak. A lelőhe-
lyek szintén ritkán adnak csak gázt vagy csak olajat, még ha a befektetői és szabályozói 
döntések ezeket az „átváltásokat” befolyásolhatják is (pl. a gáz visszasajtolható a föld alá 
egy serkentési eljárás keretében vagy elfáklyázható a kútnál). Mindenesetre az a tény, 
hogy az olaj és a gáz ma már nem helyettesítő termékek a fogyasztói oldalon, nem változ-
tat azon, hogy upstream (termelési) oldalon a kettőt bizonyos mértékig együtt kezelik, és 
egy különválasztott árazási mechanizmus feltétlenül megváltoztatja, bizonyos értelemben 
megnehezíti a befektetői döntések meghozatalát. Így pl. jól látható, hogy az upstream 
oldalon hangsúlyeltolódás megy végbe a magas kondenzátum kihozatalú mezők javára. 
Ma már egyes drága mélytengeri projekteknél a megtérülést a csökkenő gázárak elle-
nére az olajpiacon jó áron értékesíthető kondenzátumok biztosíthatják, gyakran a teljes 
bevétel negyedét-harmadát adva. Ennyiben értelemszerűen a termelők számára a beruhá-
zási kockázatok kényszerű növekedését jelenti a két árazási trend megléte, filozófiaváltást 
kényszerítve rájuk.

Fontos kiemelni továbbá, hogy az olajindexálás jövője globális szinten kevésbé van 
veszélyben, mint az európai színtéren. Mint az a 2. ábrán is látható, jelenleg nehéz becs-
lést adni a nemzetközi egyensúlyi árszintre, minthogy az egyes régiók közti különbségek, 
a várakozásokkal ellentétben, 2008 óta nemhogy csökkentek volna, de radikálisan nö-
vekedtek. Tekintettel az LNG-szállítmányok arányának emelkedésére, szinte bizonyos, 
hogy a jövőben ezek a regionális árak konvergálni fognak, de nehéz meghatározni azt 
az egyensúlyi szintet, amely felé ez megtörténik, és azt a globális árazási modellt is, 
amely rövid távon meghatározóvá válik majd az LNG-piacon. Jelenleg is egy olyan, a 
nemzetközi energetikában talán nem is annyira egyedinek számító helyzetben vagyunk, 
amikor bizonyos kérdésekben nagyobb bizonyossággal adható válasz tízéves kitekintés-
sel, mint két vagy három évre előre. Hosszabb távon valószínű a tőzsdei árképzés további 
térnyerése (pl. a japán exportszerződésekre vonatkozó tárgyalásokon a Gazpromot ilyen 
kérésekkel bombázza Tokió), de jelenleg a két árazási modell globális szinten kiegyensú-
lyozott. Mindez a Gazprom számára még egy elvi beleegyezés mellett is felveti az áttérés 
időzítésének, illetve a kivitelezés és az átmenet módjának a kérdését, és választásként 
teljesen reális stratégiává teheti a rövid távú kivárást.

A Gazprom kiváró álláspontját több megfontolással is alátámasztja. A rendkívül ala-
csony amerikai árszintet nem tekinti hosszú távon fenntarthatónak (ebben a kérdésben 
tulajdonképpen szakmai konszenzus van), mivel az egy technológiai forradalom (pala-
gáz-kitermelés) felívelő szakaszának a következménye. Bár kétségkívül érzékeli, hogy 
az már most is, a jövőben pedig fokozottan befolyásolni fogja a globális és az európai 
árakat, jelen pillanatban számára is nehéz e hatás mértékét megbecsülni. Egyrészt nem 
egyértelmű, hogy Észak-Amerika mikor, milyen volumenekkel és milyen árral lép be az 
exportpiacokra (ez jelenleg még csak a kezdeti fázisban van). Továbbá az sem világos, 
milyen mértékben vonz magához pótlólagos keresletet (pl. a vegyipar és az acéltermelés 
„átköltözése” a világ többi régiójából az Egyesült Államokba csak most kezdődik), va-
lamint mennyire és meddig szorít ki más fűtőanyagokat az exportpiacokra (pl. az olcsó 
amerikai szenet Európába). Ezek ma még nagyságrendileg sem eldöntött kérdések, és a 
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Gazpromnak a versenytársak iránti kincstári szkepszise aligha bizonyul teljesen megala-
pozatlannak az elkövetkező két-három évben.

2. ábra: Regionális gázárak, 2007–201

Forrás: „Natural Gas Prices around the World”. http://fantazzini.narod.ru/gas.html#natgas.

Ennél is kedvezőbbek a kilátásai a Távol-Keleten, amely az elmúlt tíz évben – a 
fukusimai balesettől függetlenül is – átvette Európától a globális gázimport-növekedés mo-
torjának a szerepét. A régió országaival ma még szinte kizárólag olajindexált szerződések 
vannak érvényben, és a Gazprom távol-keleti exportárai majdnem 50%-kal magasabbak, 
mint az európai színtéren. Ezeket fogyasztói oldalról és a globális gázipari trendek is nyo-
más alá helyezik, de a kiinduló pozíciók aligha teszik lehetővé a gyors áttérést. Továbbá 
nem világos, hogy ezek az országok milyen forrásból tudják majd fedezni a keresletnöve-
kedésüket. Az évtized folyamán felépítendő LNG-exportterminálok termelésének javára 
már megkötötték a szerződéseket (kivétel Észak-Amerika). 2015-ig bizonyosan alacsony 
marad a le nem szerződött termelésű új terminálok száma az LNG-piacon, ami legalábbis 
nem helyezi a Gazpromot rövid távú döntési kényszer alá. Így a Távol-Kelet felszívja a 
globális LNG-t, és ez csökkenti az európai piaci likviditást. Például: 2012 folyamán majd-
nem a felére esett a brit piacon az LNG-import, mivel a távol-keleti kereslet egyszerűen 
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elszívta a mérleg nyelveként szolgáló katari, de még az atlanti medencében lévő trinidadi 
szállítmányok legjavát is.12

Összességében: a mai rövid távú globális piaci dinamika iránya legalábbis kétesélyes, 
így egy gyors döntés nyilván elhamarkodottnak bizonyulhat. A távol-keleti importnö-
vekedésnek köszönhetően az olajindexálás súlya a nemzetközi kereskedelemben sokkal 
lassabban csökken, mint azt az európai dinamika láttán gondolnánk. Más, a Gazpromhoz 
képest ifjoncnak számító exportőrök (Katar csak 1996 óta exportál gázt) máris nála jóval 
magasabb átlagáron értékesíthetik a gázukat, ami nyilván bőszíti az orosz céget. Az importőrök 
irányába tett bármilyen engedmény, illetve a stagnáló Európában az olajindexálástól való 
ellépés megnehezíti a dolgát a felívelő távol-keleti piacokra történő belépésekor – pl.: 
jelentős érveket ad Peking és Tokió kezébe a régóta tárgyalt orosz–kínai, illetve a pers-
pektivikus japán gázszerződések árklauzuláinak vonatkozásában. Így, ha a Gazprom nem 
egy szűken értelmezett regionális logikában szemléli a trendeket – márpedig egyre in-
kább ez a helyzet –, akkor hiba lenne sietnie. Az árképzés átalakítása ugyanis egyirányú 
folyamat, egy szerződéses struktúra komplikált, több évig tartó átállási folyamata aligha 
visszafordítható: nyomós indokok kellenek ahhoz, hogy egy olyan árbefolyásoló szereplő, 
mint a Gazprom, rászánja magát.

3. ábra: LNG-export Európába, forrás szerint (2008–2012)

Forrás: Quarterly Report on European Gas Markets, No. 4. (2012).

12 Jellemző, hogy maga Komlev sem ítéli meg ellenségesen egy esetleges hibrid (olajindexált–tőzsdei) 
árazás kialakítását a Távol-Keleten, minthogy a keresleti viszonyok így is biztosítanák a magas ár-
szintet. Komlev: i. m. 43–44. o.
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Gáz vs. gáz+szolgáltatás

Az orosz cég ugyanakkor több szempontból sem tekinti az európai tőzsdei árazást 
függetlennek, továbbra is az olajindexált árszintek derivátumaként kezeli azt. 
Mint a 4. ábrán látható, a holland tőzsdei jegyzésárak (TTF) számára a nagyará-

nyú orosz HTSZ-t tartalmazó BAFA (német átlagos import) árszintje empirikusan felső 
korlátként funkcionál, s azt az előbbi képtelen tartósan meghaladni.

4. ábra: Az európai tőzsdei árak „aszimptomatikus” viselkedése

Forrás: Sergej Komlev: „Pricing the »Invisible« Commodity”. Brussels Energy Club,
http://brusselsenergyclub.org/publications/, 2013. június 11.

Ennek legfőbb oka, hogy az orosz HTSZ-eknek az olajindexálás csak az egyik, de 
nem az egyetlen olyan eleme, amely különbözik a ma jellemző tőzsdei ügyletektől. Három 
olyan elemmel is bírnak, amelyek szignifikánsan megkülönböztetik a kétféle árképzést. 
E különbségekre a Gazprom előszeretettel hivatkozik:

1. az orosz HTSZ-ek a különböző időszakokra különbözőképp meghatározott kötelező 
átvételi szint felett kínálnak egy rugalmassági volument is (swing), amelyet az im-
portőr rendelkezése alapján lehívhatnak;

2. a HTSZ ellátásbiztonságot nyújt, amennyiben itt nem egy egyszeri ügyletről van 
szó, hanem a szállítónak hosszabb távon is ellátási kötelezettsége van az importőr 
felé;

3. az orosz HTSZ-ek – a pénzügyi elszámolás részleteitől függően – nagyvonalúbbak, 
mint a rövidebb elszámolási ciklusokkal működő tőzsdei kereskedés.
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Mindhárom tétel csökkenti az importőr tárolási kötelezettségeit és költségeit, legfő-
képpen pedig jelentősen apasztja a kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó, viszonylag 
magas forgótőkeigényt. Ezen túlmenően, korlátozott mértékben arbitrázsra is lehetősé-
geket ad, mind az elszámolási időszakokon belül, mind az éves szezonális mozgásokat 
illetően. Az előbbi esetben az importőr az elszámolási időszak elején eladhatja az amúgy 
kötelezően átveendő gázát a tőzsdén, és az így nyert forrásokat az elszámolási időszak 
végéig ingyen használhatja. A másik ilyen tétel, hogy amennyiben a tőzsdei árak megha-
ladnák az orosz HTSZ-árakat, az importőrök nagy volumenben hívhatják le a Gazpromtól 
a swing volumeneket, hogy azokat magasabb áron eladhassák az európai piacon (főleg téli 
időszakban). A 4. ábrán is az látható, hogy az európai tőzsdékre rendszeresen új likviditás 
érkezik, amint az ottani ár megközelíti vagy meghaladja a német BAFA árszintjét – ami 
aligha jöhet érdemben máshonnan, mint a Gazpromtól.

Mindezek alapján a Gazprom egy olajderivatíva (az olajindexált gázár) derivátumaként 
tekint a tőzsdei árakra, és előszeretettel mutat rá, hogy azok mai formájukban nem te-
kinthetőek a gáz egyensúlyi árának. Amellett, hogy – mint a termelőket általában – a 
Gazpromot is a valóságos veszteségénél jobban bőszíti az, ha mások a termékével arbit-
rázs ügyleteken profithoz jutnak, az említett tételek miatt indokoltnak tartja az HTSZ-eken 
meglévő felárat, mint amolyan „szolgáltatási díjat”. Ezzel szemben az importőrök ezt a 
prémiumot nyilván sokallják, a Gazprom pedig előszeretettel hallgat az HTSZ-ekben 
meglévő TOP-ok sok gondot okozó problémájáról.

Ennél egy fokkal érdekesebb kérdés e jelenség inverze: hogyan lehet akár az olajinde-
xált árakat is csökkenteni egy ilyen párhuzamos környezetben, illetve milyen mértékben 
és formában menthetőek át ezek a szolgáltatások egy, a tőzsdei árazásra való esetleges 
teljes orosz áttéréskor. A Gazprom az előbbi esetében csakis egységesen, kínálatszűkítés-
sel egybekötve hajlandó eljárni, míg az utóbbi lehetőséget egyelőre teljességgel kizárja.

Amennyiben a Gazprom a fennálló átvételi kötelezettségek mellett csökkenti az 
olajindexált árait, azok lejjebb szorítják a tőzsdei árak felső korlátját, ami ugyanolyan 
kereslet-kínálati viszonyok mellett lenyomja az éves átlagos európai tőzsdei árszintet is. 
A Gazprom számára tehát nem nagyon éri meg, hogy az olajindexált árait csökkentse, 
kiváltképp nem külön-külön, hiszen egy alacsonyabb olajindexált árazású importport-
fólió swingje pillanatokon belül utat talál a tőzsdei piacokra, kiszorítva onnan többek 
között más orosz szerződések gázát. Nem véletlenül, a Gazprom mind 2010-ben, mind 
2012-ben egységesen csökkentette az európai versenypiaci árait és azok TOP-jait, tehát 
az összeurópai kínálatot is, nehogy indokolatlanul alacsonyra nyomja a tőzsdei árszintet 
és újratermelje a problémát. Igazi árirányítóként viselkedik az európai piacon, ellentétben 
a Statoillal vagy a Gasunie-vel, amelyek inkább az általa teremtett piaci réseket támadták 
meg.

Ennél is messzebb mutat az a paradoxon, hogy ezek a rugalmassági-fizetési szolgál-
tatások nehezen átmenthetők egy tőzsdei árazású rendszerbe. Ugyanis hiába számít fel 
értük a Gazprom a tőzsdei árhoz képest valamilyen pótdíjat, amennyiben az áruk nem el-
rettentően magas, mind a rövid távú kínálatot, mind az annak eredményeképpen kialakuló 
árszintet az importőrök döntései fogják megszabni. Márpedig hiába magas az európai 
tőzsdei forgalom, a gázpiac – jellegénél fogva – meglehetősen rugalmatlan, és az oroszok 
által kínált, mai rugalmassági volumenek mellett már bizonyítottan könnyedén meg 
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lehet mozgatni az árakat. Például: amennyiben az E.ON swing volumene tőzsdei árazású, 
megfelelő piaci helyzetben lehívhatja azt, és a tőzsdékre zúdítva átmenetileg lenyomhatja 
az árszintet. Így az egész importárszintjét csökkentheti, ami értelemszerűen veszteség az 
exportőröknek. Aligha áll bármi távolabb a Gazpromtól, minthogy egyoldalúan az euró-
pai importőrök kezébe adja az exportárak meghatározásának módját, lemondva ezáltal az 
ebben a vonatkozásban mégiscsak semleges olajindexálásról.

Nem véletlen, hogy míg az európai cégek a meglévő szerződéses struktúra árklauzulá-
ira koncentrálnak, a Gazprom a tőzsdei árazásra való áttérést csak a teljes exportportfólió 
újratárgyalása, tulajdonképpen annak érvénytelenítése esetén tartja elképzelhetőnek. 
Ebben az amerikaihoz hasonló rendszerben pedig nincs sem TOP, sem hosszú távú szer-
ződés, sem rugalmassági klauzulák. A Gazprom eldönti, mennyi gázt hajlandó eladni az 
európai piacokra azonnali vagy rövid távú jelleggel, és minden másról az importőr gon-
doskodik.13 (Azaz kategorikusan elutasítja a norvég vagy a holland gyakorlatot, amelyben 
az ottani gáztermelő cégek tőzsdei árazással kötöttek hosszú távú szállítási szerződé-
seket.) A Gazprom ebben az esetben legfeljebb rövidebb és középtávú szerződéseket 
kötne, ezáltal – piaci súlyánál fogva – aktívan befolyásolhatná az európai gázárszintet. 
Függetlenül attól, hogy ez mennyire reális forgatókönyv, érdemes a Gazprom ezen ér-
velését figyelembe venni, mert aligha lenne hajlandó ezt a kérdést olyan szűken kezelni, 
mint ahogy azt ma Nyugat-Európában sokan remélik. Márpedig az európai piac negyedét 
az elkövetkező 20-25 évre lefedő portfólió átalakításáról van szó, ami már csak lebonyo-
lításában, jogi hátterét tekintve és a fejlesztési stratégiákra vonatkozó következményeket 
számba véve is hatalmas és ma még nehezen felmérhető feladatot jelentene.

Megmenti-e a Gazprom az európai gázerőműveket?

Gyakori kritika a Gazprom magas áraival szemben, hogy azok ellehetetlenítik az 
európai gázalapú villamosenergia-termelést, így magát a gázipart is válságba so-
dorják. Az érvelés szerint a Gazprom és a magas áron exportálók miatt a földgáz 

eleve vesztes helyzetbe kerül a helyettesítő iparágakban, és ez súlyos volumenveszteséget 
fog okozni minden szereplőnek, magának az orosz cégnek is. Így ez a Gazpromnak is 
rossz, csak még nem fogja fel. Komoly hiányossága ezen érvelésnek, hogy abból indul ki, 
hogy a vállalat meg kívánja menteni az európai gázalapú árampiacot. Pedig ez távolról 
sem evidens.

Az orosz cég már viszonylag korán, 2010 körül érzékelte, hogy az Európában kialaku-
ló áramárak mellett még a legmodernebb gáztüzelésű erőművek is nehézségekkel fognak 
szembesülni, és átmenetileg befagyasztotta az ilyen aktívák vételére irányuló korábbi tö-
rekvéseit. Mindez azt is jelentette, hogy a Gazprom rövid távon nem nagyon lesz hajlandó 
az európai villamosenergia-ipar megmentését az árpolitikájának alakításakor figyelembe 
venni. E magatartás mögött azonban feltehetően racionális megfontolások állnak.

Az egyik ilyen érv egyszerű haszonmaximalizálás. 2009-ben az uniós gázfogyasz-
tásnak mintegy 31%-a származott a villamos és – kisebbik fele – kapcsolt energia (áram 
és távhő) termeléséből. Ezek egy része feltehetőleg nem váltható ki könnyen, így a magas 

13 Komlev: i. m. 44. o.
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árak okozta esetleges volumenveszteség ennél jóval kisebb. Viszont egy árengedmény az 
egész exportvolumenre vonatkozna, ami összességében olyan szegmensekre is kiterjedne 
(pl. épületfűtés), amelyek amúgy a magasabb árakat is kényszerűen megfizetnék. Ebből 
fakadóan, amíg a kontinens erőművi portfóliója nem változik meg visszafordíthatatlanul, 
és selejtezik le a gázerőműveket, addig a Gazprom bármikor dönthet egy új árszintről, 
amivel az elvesztett pozícióit részlegesen visszaszerezheti.

Ennél is meghatározóbb azonban az európai klímapolitika kapcsán meglévő bizonyta-
lanság. A Gazprom sohasem kritizálta az európai klímapolitikai törekvéseket, minthogy 
joggal számított arra, hogy azok elősegítik az uniós gázfogyasztás növekedését. Valóban, 
nehezen elképzelhető bármilyen olyan hosszú távú klímapolitikai forgatókönyv, amely 
ne támaszkodna erőteljesen a földgázra. A földgáz károsanyag-kibocsátása sokkal ala-
csonyabb, mint a széntüzelésé vagy az olajé, a megújuló energiaforrások térnyerése 
mellett pedig rendszeregyensúlyi megfontolásokból lenne szükség a földgáz nyújtotta 
rugalmas termelésre. Ehhez képest szerte Európában, de kiváltképp Németországban, a 
megújulókapacitások agresszív elterjesztése, annak szakpolitikai keretei és a gazdasági 
stagnálás egyvelege lehetetlen helyzetbe hozta a földgázalapú áramtermelést. A német 
Energiewende kidolgozásakor pl. a megújuló kapacitásokra vonatkozó szubvenciók költ-
ségének egy jelentős részét a földgázfogyasztásra, főleg annak villamosenergia-generáció 
célú felhasználására terhelték. Ez jelenleg 13,90 EUR/MWh, ami az európai árampiacon 
etalonnak számító német zsinóráramár durván 30%-a, és ez a terhelés elvileg 2018-ban 
31,80 EUR/MWh-ra nőne. Mindez a mai viszonyok közt azt jelenti, hogy a cégek nem 
hajlandóak gáztüzelésű erőműveket építeni, ehelyett a szubvencionált megújulók és az 
amerikai szénimportra épülő kapacitások terjednek el. Erősen kérdéses, hogy egy ilyen 
tendencia mennyi ideig tartható fenn, amennyiben Európa és azon belül Németország 
valóban csökkenteni akarja a szennyezőanyag kibocsátását. Nem véletlenül, az Európai 
Bizottságban intenzív vita zajlik a történelmi mélyponton lévő kibocsátásárak megeme-
lésének technikájáról, és Berlin is egyre inkább nyomás alá kerül a helyzet korrigálása 
érdekében.

Egy ilyen helyzetben bármilyen, az uniós villamosenergia-piac szempontjait elő-
térbe helyező árcsökkentés a Gazprom részéről könnyen értelmezhető úgy, hogy a cég 
az európai, illetve a német szél- és napenergiát szubvencionálja, s közben Berlin a sa-
ját – a Gazprom helyzetértékelése szerint elhibázott – szakpolitikáját finanszíroztatja 
Moszkvával. Teljesen logikus a Gazprom részéről az az álláspont, hogy ez a magatartás a 
mai klímapolitikai célok ismeretében fenntarthatatlan, és jelenleg nem érdemes lépéseket 
tennie a kontinens árampiaca védelmében. A német piacon eleve vesztésre ítélt küzdelem 
lenne egy olyan adózási technikához alkalmazkodnia, amely 2018-tól a mai zsinórárakkal 
azonos terheket helyez a termelőkre, és azt a versenytársakhoz utalja. Ez az elvonási szint 
még az olajpiacokon is magas lenne, amely pedig távolról sem annyira kompetitív, mint a 
villamosenergia-szektor. A jelenlegi német szabályozás nem nagyon kínál a Gazpromnak 
semmit, ennyiben az egyetlen lehetséges stratégia a kérdés negligálása. Nemcsak az orosz 
cég, de egyetlen szállító sem lenne képes olyan árszintet kínálni, amely egy ilyen verseny-
hátrányt ellensúlyozni tudna. Ellenkezőleg: a magas árszint fenntartása inkább gyakorol 
nyomást a német és az európai kormányokra, hogy akár a rendszeregyensúlyi kérdések-
ből fakadóan, akár a viszonylag növekvő emissziós szint miatt korrigálja a szabályozási 
környezetet, és vegye figyelembe jobban a gázipar szempontjait.
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A kérdésnek van egy tágabb kontextusa is: egy aktív klímapolitikai fellépés és an-
nak bizonytalanságai mellett a Gazprom még elviekben sem tekint az európai tőzsdei 
gázárakra politikailag semleges termékként. Az uniós szakpolitikák fent említett perma-
nens újraszabása és annak gázpiaci vetületei aligha tekinthetők semleges eseményeknek 
az európai gázkereslet szempontjából. A tőzsdei árazásra való áttérés esetén ezek az 
intézkedések közvetlenül, a Gazprom véleményétől függetlenül érintenék a cég export-
bevételeit, miközben az európai fővárosok egy fokkal nagyobb szabadságot kapnának a 
klímapolitikai szabályozási döntéseik meghozatalakor. Ezzel szemben az olajindexálás 
esetén a negatív tendenciák ellensúlyozásának lehetősége a Gazprom kezében marad, az 
általa adott árengedmények révén maga dönthet az új helyzetben alkalmazandó stratégi-
áról. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az uniós szabályozás a földgázfogyasztásra 
feltétlenül negatívan ható döntéseket hozna. (A mai helyzetnél rosszabbat például nehéz 
elképzelni.) Sőt, elvileg, ha az európai döntéshozók körében jobb lenne a földgáznak az 
„imázsa” – ennek az imázsromlásnak a Gazprom, akaratától részben függetlenül, aktív 
részese –, nagyobb eséllyel születhetnének a gázkeresletet növelő klímapolitikai dönté-
sek. Azonban az eddigi orosz tapasztalat az, hogy Európában a földgázt az indokoltat 
meghaladó mértékben tartják szennyező és kiiktatandó fűtőanyagnak, és a cég ezt az 
ellenséges környezetet ma inkább tekinti tőle független adottságnak, semmint egy befo-
lyásolható változónak.

Ezzel párhuzamosan, az orosz cég inkább a közlekedési szektorból számít új nö-
vekedési impulzusokra. Mára már az olajindexált földgáz ára is jócskán elmozdult az 
olajparitástól (egységnyi energia sokkal olcsóbb a földgáz, mint a kőolaj esetében), és a 
közlekedési szektorban nincs érdemi technológiai akadálya annak, hogy a földgáz teret 
nyerjen. Ehhez képest némileg talán meglepő, hogy a Gazprom főleg a teherfuvarozás 
cseppfolyósított gázra való átállítását képzeli el kibontakozási lehetőségként. Ez annyiban 
érthető, hogy a kamionforgalom egy viszonylag kis egyedszámú, de magas fogyasztású, 
földrajzilag erősen behatárolható és kiszámítható forgalmi rendszerű terület, ahol az átál-
lás költsége eleve alacsonyabb, és amely a gépjármű magas önsúlya miatt az elektromos 
meghajtás számára ma még elérhetetlen messzeségben van. Ugyanakkor az európai sza-
bályozás kibocsátáskorlátozásai ezen a területen is érvényesek, és míg a személyautóknál 
elvileg megoldható az új határértékek elérése, a tehergépjárművek esetén mindez szinte 
kizárt fűtőanyagváltás nélkül. Ezzel szemben az európai teherforgalom csupán 10%-ának 
átállítása is évi 60 milliárd köbméteres keresletnövekményt jelentene a gázpiacon. Nem 
mellékesen pedig ez a keresleti szegmens új érveket adna az olajindexálás mellett. Persze 
mindez egy szép ajánlat, amelynek megvalósításához a fragmentált európai cégek és sza-
bályozók döntésére lenne szükség.
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Az exportpiAci árAzás kérdése A GAzprom üzletpolitikájábAn

A Gazprom üzleti stratégiájának már több mint negyven éve két fontos input vál-
tozója van: az olajár és az orosz kormány szabályozói-tulajdonosi tevékenysége. 
Nagyjából 2007–2008-ig az olajár kérdése kizárólag az exportpiaci bevételek 

körét érintette. Minden más kérdés – beleértve az exportot összességében többszörösen 
meghaladó volumenű orosz belső és FÁK-piacokat, illetve az iparág egészére vonatkozó 
árszabályozási, adózási és tulajdonosi kérdéseket – az orosz kormányon belüli, illetve bi-
zonyos esetekben a Moszkva és a FÁK-fővárosok közti politikai természetű konzultációk 
eredménye volt. Mindemellett a cégnek az exportpiacokon elért, olajindexált bevételei 
messzemenően meghaladták a többi részpiac forgalmi mutatóit – még a legsanyarúbb, 
a ’90-es évek végi 10 USD/hordó árszint esetén is. Nem csoda tehát, hogy a Gazprom 
hosszú ideje vágyakozva tekintett az exportpiacaira, és arra törekedett, hogy a szabályozó 
csökkentse a politikai kockázatait, és minél inkább az olajárakhoz igazítsa az árképzést.

Mára a cég ilyen természetű törekvései részleges sikerrel jártak. Az orosz belső 
ipari gázárakat az exportpiaci árakhoz kötötték (a gyakorlatban ez egy hosszú közelítési 
folyamatot jelent),14 míg a FÁK-piacokon az ismert tranzitkonfliktusok során sikerült 
hosszabb távú, európai típusú, olajindexált szerződésekre váltania a korábban évenként, 
politikai alkudozások révén egyeztetett szállítási gyakorlatot. Mindez azt jelenti, hogy 
– ellentétben a Gazprom európai exportpiacával – a cég teljes értékesítési portfoliója ma 
hosszabb távra kötött és olajindexáltabb, mint öt éve volt. Nem mellékesen, mint az az 5. 
ábrán is látszik, a vállalat bevételei is erőteljesen nőttek: 2008-at követően már éppen az 
említett két piaci szegmens járult hozzá leginkább az újabb bevételi rekordokhoz.

Ugyanakkor úgy tűnik, a cég túl van a csúcson. Mind az olajár, mind a szabályozói 
magatartás vonatkozásában ma már túlsúlyban vannak a negatív hatások, kockázatok. 
Előbbi esetében a piaci fundamentumok egy mérsékelten ereszkedő ártrendet valószínű-
sítenek. Mindez most fokozottan éreztetné a hatását a cég bevételén, pont azért, mert az 
olajár és annak derivatívái (orosz belső ipari árak) fokozottabban érvényesülnek a bevételi 
oldalon. Ennél is meghatározóbb az orosz kormány jelentette szabályozói fenyegetés. Az 
állami költségvetés a magas olajárak ellenére is viszonylag feszített, így az olajtermelést 
követően előtérbe került a többi kitermelő iparág, elsősorban a gázipar fokozottabb meg-
adóztatása. Sőt, a mai kilátások mellett a termelési volumenre kirótt royalty típusú adók 
kerülnek egyre inkább előtérbe, a csak az exportra kivetett vámok helyett. A royalty 
meghatározásakor azonban az olajárak alapján kiszámított belső árakat veszik alapul, ami 
egyben azt is jelenti, hogy a Gazprom exportárai csökkentésekor azok fajlagos adótartal-
ma fokozottabban nő, mint a belső értékesítésnél.

14 2012-ben a belső átlagos értékesítési ár (lakossági és ipari együttesen) a vámmal növelt exportárak 
24%-át érte csak el. Ugyanakkor a belső árak meghatározásakor a külső tényezők közül csak az 
olajárakat veszi figyelembe a belső szabályozás. Így paradox módon belső árak ma formálisan kötöt-
tebbek az olajhoz, mint a Gazprom exportárai.
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5. ábra: A Gazprom nettó bevétele egyes részpiacairól, millió USD

Forrás: Guruló Hordó, http://gurulohordo.blog.hu/2013/04/09/keleten_a_helyzet_valtozoban.
Letöltés ideje: 2013. május 14.

Mindez két jelentős következménnyel jár. Egyfelől, ha a Gazprom a továbbiakban 
is növekedni, terjeszkedni akar, akkor kulcsfontosságú új piacokat találnia. Ez felérté-
keli a távol-keleti exportprojektjei jelentőségét, amelyek fejlesztésébe a cég hosszasabb 
hezitálás után tavaly belevágott. 2017-ig a 3200 kilométernyi új vezetékes hálózaton az 
első fázisban 25 bcm földgázt szeretnének LNG formában a távol-keleti piacra juttatni, 
és további 30-35 bcm exportjáról folytatnak tárgyalásokat Kínával. Ez most a Gazprom 
fő csapásiránya, és a többi piac némileg alárendelődik e terveknek. Az európai árazás 
kérdésének bolygatása csökkenti alkuerejét a Pekinggel, Tokióval vagy Szöullal folyta-
tott ártárgyalásokon, jelentősebb árengedmények nyújtása megnehezítheti a beruházások 
finanszírozását. Így, bár az új távol-keleti hálózat sokáig független lesz az európai részek 
rendszereitől, bizonyos mértékű összefüggés van a két piaci szegmens között.

Másfelől mind a várható olajárcsökkenés, mind a kormányzattal meglévő járadék-
elosztási konfliktus és – mint fent bemutattam – az adónövelés módja az exportárak 
csökkentése ellen hat. Az olajárak ereszkedő trendje kivárásra csábít, mivel az automa-
tikusan is csökkentené majd a Gazprom exportárait. Így a piaci folyamatok maguktól is 
korrigálják a magas árszint jelentette probléma egy részét. A kormányzattal folytatott 
„adóalkuban” pedig a Gazpromnak nyilvánvalóan nehezebb a forrásai szűkösségével 
érvelnie, ha közben csökkenti az exportárait. Ésszerű elvárás, hogy az itt elszenvedett 
veszteségeit valamiképp érvényesítse a kormányzattal szemben, ami, a mostani költség-
vetési folyamatokat elnézve, egyre nehezebb.

Pedig jelenleg a Gazprom az európai piac egyetlen olyan szereplője, amely rövid tá-
von jelentős mennyiségű többletgázt tudna piacra vinni. Ez új jelenség még a Gazprom 
számára is, hiszen a cég a ’90-es évek elejétől kezdve vagy a szállítási, vagy a termelé-
si kapacitások tekintetében olyan szűkületekkel szembesült, amelyek megakadályozták, 
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hogy szabadon dönthessen az exportvolumen kérdésében. Történetileg az orosz gáz az 
olcsóbb beszerzési források közé tartozott, és az egyik ok, amiért 2008 után a Gazprom 
nem adott árengedményt, épp az volt, hogy az akkor meglévő szerződései (a rugalmassá-
gi volumenekkel együtt) lefedték a teljes exportvezetékes portfóliót. Így nem volt fizikai 
lehetősége arra, hogy további piacokat szerezzen, és a bevételmaximalizáció szempont-
ja értelemszerűen a magasabb árszegmens elfoglalására kényszerítette. Ehhez képest 
2011–12 óta, az Északi Áramlat üzembe helyezése és a Jamal-félsziget mezőinek feltárá-
sa révén, mindkét szegmensben felesleges kapacitásai keletkeztek, és a Gazprom régóta 
ígérte, hogy egy ilyen helyzetben újra a „volume-over-value”, tehát a volumennövelési 
értékesítési stratégiára vált. A kérdés, hogy ezt mennyire gondolja komolyan: a 2012-es 
árcsökkentés csak egy korrekció, vagy egy stratégiaváltás első lépése?

Mindenesetre az a tény, hogy a Gazprom 2008 óta jelentős pénzt áldozott mind a 
vezetékes kapacitásai, mind a termelési bázisa megújítására, nyomás alá helyezi a céget. 
Jelentős forrásai állnak lekötve ezekben az aktívákban, amelyek kihasználatlanul hagyása 
– az európai szabályozás miatt kényszerűen leállított kapacitásokat (pl. OPAL vezeték) 
is beszámítva – folyamatosan, saját döntéséből fakadóan termelnek veszteséget számára. 
Hovatovább úgy tűnik, hogy a Gazprom némileg mérsékeltebb módon, de mindennek el-
lenére hajlandó lenne tovább is befektetni az európai piacon, ami közvetett jelzése annak, 
hogy a mai, borús gázipari kilátások ellenére fantáziát lát az óvilág piacában. Mindez 
azt sejteti, hogy a Gazprom tervei közt, legalábbis korábban, szerepelt egy komolyabb 
stratégiaváltás.

E stratégia azonban nem számolt kellőképpen az európai dinamikával. Ma nehéz 
lenne megmondani, hogy a minden téren csökkenő fogyasztású Európa, illetve a földgáz-
keresletet aránytalanul sújtó klímapolitikai szabályozás mellett miért is nőne a Gazprom 
exportja, ha csökkentené az árait. A villamosenergia-szektor biztosan nem lenne fogé-
kony a mainál akár radikálisan alacsonyabb gázárakra sem, az ipari fogyasztás legfeljebb 
mérsékelt eredményeket mutatna fel, miközben az épületfűtés és a többi szegmens hagyo-
mányosan a rugalmatlanabb keresletű területek közé tartozik. Így a Gazprom rövid távú 
hatásként legfeljebb a többi termelővel való árháborút könyvelhetné el eredményként, 
aminek volumenhozadéka jellemzően kisebb, mint amit az alacsonyabb árakon veszít.

Hosszabb távon, az évtized végére várhatók olyan változások, amelyek a Gazprom 
magatartását esetleg már korábban módosíthatják. Egyrészt a 2020-as évek elejére vi-
szonylag sok olyan, az 1973-as olajválság után épült erőművi kapacitást kell majd kivonni 
a piacról, amelyek helyettesítése, megfelelő szabályozási és technológiai környezetben, 
lehetővé tenné, hogy a földgáz ismét teret nyerjen. Európa belső termelése addigra 
valószínűleg jelentősen csökken, és a frissen belépő, esetenként magas önköltségű ver-
senytársak (pl. az azeri, ciprusi és egyéb mélytengeri lelőhelyek) számára egy megelőző 
árcsökkentés komoly problémákat okozhat. Mindazonáltal ezek tipikusan olyan szem-
pontok, amelyek a komplex orosz döntési környezetben nehezen keresztülvihetők, nincs 
igazi rövid távú döntési kényszer. 

Mindez inkább feltételez egy trendszerűbb, fontolva haladóbb árcsökkenté-
si magatartást, amelyben a makacs retorika mellett minden egyes lépésnek kivárják a 
következményeit. A lassabb megközelítés valószínűbbé teszi a hibrid árazáshoz való ra-
gaszkodást és abban az olajindexálás bázisának a csökkentését. Ugyanakkor ez is azt 
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jelenti, hogy a Gazprom exportszerződéseinek struktúrája folyamatosan átalakul és köze-
lít a mai európai realitásokhoz. Valószínűtlen, hogy a jövőben bárki hosszabb távú, magas 
árbázisú olajindexált szerződést kössön vele. Leszámítva néhány rászoruló kelet- és ke-
let-közép-európai országot, csakis tőzsdei árazású, rövid távú szerződésekkel tudná az 
exportvolumenét növelni. Ennyiben elmondható, hogy még ha az erre az évtizedre vonat-
kozó szerződéses portfoliója teljes is, aligha lesz képes azt jelen formájában újratermelni. 
Egy exportoffenzíva esetén pedig nem nagyon tehet mást, mint hogy alkalmazkodik a 
meglévő tőzsdei „divathoz”. Ez komoly dilemma a Gazprom számára, hiszen a korábban 
vizionált stratégiája megtartása fejében egy számára kedvezőtlen szerződéses trendet kel-
lene erősítenie. Márpedig az orosz alkalmazkodás feltehetőleg perdöntő lenne az európai 
piac struktúráját illetően.

összeGzés

A Gazprom eddigi árpolitikája, engedményei két dolgot biztosan bizonyítanak:
1. A cég érzékeli a gázpiaci trendeket, és a maga módján alkalmazkodik hoz-
zájuk. A Gazprom eddigi viselkedése nem teljesen elhibázott, még ha nem is 

lehetünk biztosak abban, hogy egy kiforrott stratégia áll a háttérben.
2. A Gazprom árirányítóként definiálja magát az európai piacon, és döntéseit ennek 

megfelelően hozza meg. Ebből fakad az a felismerése is, hogy legalább középtávon 
részlegesen ellensúlyozhatja a nemzetközi folyamatokat, még akkor is, ha a hosz-
szabb távú elképzeléseiről nem rendelkezünk információkkal. Mindettől függetlenül 
viszonylag magas a Gazprom jövőben követendő árpolitikája kapcsán a bizonyta-
lanság, ami önmagában is jelentős kockázati tényező a befektetői döntéseknél.

A Gazprom döntéshozatala hagyományosan távlati kitekintésű, jellemzően 8-10 évre 
születnek a befektetői döntései, s ennek következtében lomha a rövid távú alkalmaz-
kodásban. Ez a viselkedés egyformán rejt lehetőségeket és kockázatokat.15 Amennyiben 
az európai gázpiaci folyamatok stabilizálódnak, és a piacok likviditása tovább nő, csök-
kennek a belépési korlátok, és a Gazprom a későbbiekben egy agresszív árpolitikával 
könnyebben beléphet új volumenekkel. Másfelől a magas európai árszint már most is 
olyan befektetéseket indukálhat, amelyek megvalósítása a későbbiekben növeli a piaci 
kínálatot. Amennyiben a Gazprom egy volumennövelő stratégia mellett kötelezné el ma-
gát, nagyon fontos az időzítés kérdése. Ha későn lép, sokkal komolyabb versenyhátrányt 
szenvedhet el, mint amennyit veszítene egy korai alkalmazkodásnál.

Ugyanakkor, ha a Gazprom fejlesztési stratégiáját vizsgáljuk, nyilvánvaló, hogy a cég 
viszonylag jól használta ki a magas gázárak időszakát. Olyan beruházásai voltak a ter-
melési és a szállítási szegmensben egyaránt, amelyek a következő 20-30 évre biztosítják 
mind az exportvolumenét, mind a hazai piac ellátását. Ezek a beruházások lehetővé teszik 

15 Az eddigi volumenvesztesége viszonylag kicsi, és vannak olyan elemzések, amelyek számszerű-
en kimutatták a nem alkalmazkodás pénzügyi előnyeit pl. a Statoillal szemben a korai fázisban. 
„Gazprom’s Pricing Strategy Paid off in 2010”. PFC Energy, http://www.energyobserver.com/data/
GazpromPricingMemo.pdf, 2011. február 18.
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a cégnek, hogy átvészelje az elkövetkező szűk esztendőket, és akár a mainál sokkal ala-
csonyabb árszint mellett is profitot realizáljon az európai piacon. Még ha feltehetően téves 
és túlzott várakozások mellett eszközölte is ezeket, ma már egyre kevésbé van szüksége 
nagyarányú fejlesztési forrásokra, és ha rászorul, „összehúzhatja” magát. Nincs cselekvé-
si és befektetési kényszer alatt, nyugodtan kivárhat.

Magyarország számára nyilvánvalóan meghatározó, hogy a Gazprom mikor és mi-
ként határoz. Az elkövetkező két-három évben egy sor kritikus döntés előtt áll a magyar 
gázipar, amely szükségessé tenné, hogy az alapvető trendek vonatkozásában csökkenjen 
a piaci bizonytalanság. Függetlenül attól, hogy a régió árszintje számos belső és külső 
tényezőből kifolyólag némileg más dinamika és logika mellett mozog, mint a nyugat-
európai piacok, a Gazprom eddigi európai árpolitikája meghatározó volt a magyar árszint 
kérdésében is.
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