
 

 

 

 

 

 

Oroszország jelenlegi és jövőbeni szerepe az Európai 

Unió energiaellátásában 

 

Közismert tény, hogy nem csak haz{nk, hanem a teljes Európai Unió is 

jelentős mértékű importra szorul energiaigényének kielégítése érdekében. Az EU 

esetében az import ar{nya csaknem 50%, és ennek legnagyobb h{nyada 

Oroszorsz{gból sz{rmazik, mely ez{ltal megkerülhetetlen szereplő Európa 

energiaell{t{s{ban. Fontos teh{t, hogy mélyebben is megismerjük a vil{g 

legnagyobb területű orsz{g{nak energetikai szektor{t. Erre való tekintettel került 

sor 2012. {prilis 12-én, a Szil{rd Leó emlékfélév keretében, az Energetikai 

Szakkollégium {ltal szervezett „Oroszorsz{g jelenlegi és jövőbeni szerepe az 

Európai Unió energiaell{t{s{ban” című előad{sra. Az előadó, Dr. De{k Andr{s az 

EU és Oroszorsz{g között fenn{lló viszonyt a termelő fél szemszögéből mutatta 

be, részletezve az orosz energiaszektor fejlődésének történetét, az azt 

meghat{rozó adotts{gokat, a jelenlegi g{z- és olajipari trendeket, valamint a 

jövőbeni kil{t{sokat. 

 

Az orosz g{z- és olajtermelés földrajzi és klimatikus adotts{gai 

Az előad{st De{k Andr{s azon földrajzi és klimatikus adotts{gok 

ismertetésével kezdte, amelyek döntően befoly{solj{k az orosz g{z- és olajipart. 

Az oroszorsz{gi kitermelés súlypontja egyértelműen Nyugat-Szibéria: az olaj 2/3-

a, a g{z több, mint 85%-a sz{rmazik innen. A régió éghajlati saj{toss{gai azonban 

komoly kihív{sokat jelentenek a termelő sz{m{ra. Elsősorban az extrém éghajlati 

viszonyokat kell megemlítenünk: a terület jelentős részén permafroszt alakult ki, 

azaz a talaj tartósan fagyott {llapotban van. A magas hőmérsékletű olaj- és 

g{zvezetékek azonban megolvaszthatj{k a permafrosztot, ami a kutak 

összedőlését, a felszíni vezetékek elsüllyedését eredményezheti. Problém{t jelent 

tov{bb{, hogy a hóolvad{skor keletkező vizet a fagyott talaj nem tudja felvenni, 

ezért a régió jelentős része az év meghat{rozott időszakaiban víz alatt {ll – ez az 

úgynevezett arktikus mocs{r jelensége. 



 

1. .{bra: Megsüllyedt vezeték a permafroszton 

Kihív{st jelent a terület földrajzi fekvése is: Nyugat-Szibéria rendkívül nagy 

t{vols{gban – Berlin és Peking között nagyj{ból félúton - helyezkedik el a 

piacoktól, egy sz{razföldi tömb közepén, hiszen a sarkvidéki tengerek hajóz{sra 

nem alkalmasak. Az olaj- és g{zmezők fejlesztése mellett teh{t alapvető 

fontoss{gú a vezetékrendszer folyamatos fejlesztése is. Nehezíti ezt az a tény, 

hogy – b{r az 1960-as és 70-es években 3,5 – 4 millió embert telepítettek Nyugat-

Szibéri{ba – a régió tov{bbra is meglehetősen civiliz{latlan, lakatlan vidék. Az 

említett területi jellegzetességek természetesen magas beruh{z{si költségeket, 

magas önköltséget eredményeznek. Fontos következmény emellett a 

keresletbiztons{gi érzékenység is: a termelés a vezetékes sz{llít{s miatt nem 

{tir{nyítható, ezért a termelők garanci{t v{rnak az importőröktől arra, hogy 

valóban megveszik tőlük a komoly önköltséggel kitermelt g{zt, illetve olajat. A 

szerződéseket ezért jellemzően még azelőtt megkötik az importőrökkel, mielőtt 

egy{ltal{n megkezdődne a kitermelési beruh{z{s, ezzel biztosítva, hogy 

mindenképpen legyenek vevői a kitermelt energiahordozóknak. 

 

Tartalékok, történeti előzmények és fejlesztési ciklusok 

Az orosz fosszilis energiahordozó-készletek vizsg{latakor, a g{zra és az olajra 

vonatkozóan eltérő meg{llapít{sokat tehetünk. Az olajtartalékokat tekintve 

Oroszorsz{g rendelkezik a vil{g orsz{gai közül a hetedik legnagyobb készlettel, a 

vil{g tartalékainak 5,6%-{val. Az R/P mutató – azaz a jelenleg gazdas{gosan 

kitermelhetőnek tartott készlet ar{nya a jelenlegi kitermeléshez – értéke 20,6, azaz 

az olajkészletek korl{tozottak, b{r az arktikus övezet, vagy a szahalini régió 

felt{ratlan készletei valószínűleg kiterjeszthetik ezt a korl{tot. A g{zkészletek 

esetében azonban gyakorlatilag nem beszélhetünk korl{tról: az R/P mutató értéke 

76, a jelenlegi kitermelés ak{r 50%-kal, 900 milli{rd m3/év volumenre is növelhető. 

A vil{g g{zkészleteinek 25%-a tal{lható Oroszorsz{g területén, mely az összes 

{llam közül a legnagyobb készletet jelenti. 



B{r az oroszorsz{gi kitermelés m{r a XIX. sz{zadban megkezdődött, a 

nyugat-szibériai olajmezők felt{r{s{ról csak 1966-ban született döntés, a 

g{ztermelés pedig az 1970-es években kezdődött meg. A kitermelés eleinte a 

belső, szovjet igények kielégítésére ir{nyult, az export a kezdetekben csak 

m{sodlagos szempont volt. Az 1970-es és 80-as évek folyam{n az 

olaj{rrobban{sokkal p{rhuzamosan az olajexport fokozatosan egyre nagyobb 

jelentőségre tett szert, a g{z pedig 5-8 éves f{ziseltolód{ssal követte ezt a trendet. 

A Szovjetunió összeoml{sa komoly v{ltoz{sokat eredményezett az 

energetikai szektorban. A GDP 40%-kal esett vissza 1991 ut{n, mely egyben a 

belső olaj- és a g{zfogyaszt{s drasztikus csökkenését is maga ut{n vonta. A 

szükséges exportinfrastruktúra hi{ny{ban azonban a külső piacokra sem juthatott 

el a g{z és az olaj (termelési „puffer” alakult ki), az amortiz{lódott infrastruktúra 

pedig nem tette lehetővé új beruh{z{sok létesítését. Megv{ltozott a tulajdonosi 

struktúra is: a szovjet g{zipari minisztériumból kialakult a – tov{bbra is {llami 

tulajdonban maradó – Gazprom v{llalat, míg az olajiparban ezzel szemben az 

egységes v{llalati struktúra feldarabol{sa és privatiz{ciója ment végbe. 

 

 

 

 

 

 

2. {bra: A Szovjetunió és utód{llamainak g{z- és olajtermelése és fogyaszt{sa 1986-tól 

2005-ig 

 

Az olaj- és g{zipari tranzit alakul{sa a 2000-es években 

Az 1990-es évek recessziój{t követően a g{z- és olajiparban az exportvolumen 

növelése v{lt elsődleges céll{. Ennek első lépése a termelési b{zis rekonstrukciója 

volt, mely az olaj esetében m{r a 2000-es évek első felében végbement, a g{zn{l 

pedig jelenleg is folyamatban van. Megtörtént a nyugat-szibériai termelési 

technológia moderniz{ciója, valamint új mezőket t{rtak fel. A g{z esetében, mivel 

a termelési {llom{ny jobb {llapotban volt, kiv{ró stratégi{t követtek, illetve a 

meglévő mezők melletti kisebb mezőket fejlesztették – csak 2008-tól, a Jamal-

félszigeten, az Északi Áramlat g{zvezeték végpontj{n{l történtek a g{ziparban is 

jelentősebb beruh{z{sok. 
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A SZU/FÁK gáztermelési dinamika (milliárd m3, 1985-2005)
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Az exportvolumen növelésének fontos területe volt emellett az új 

exportkapacit{sok létrehoz{sa is – a cél az ukr{n és belarusz tranzit kiiktat{sa 

volt. A 90-es években ez még nem okozott problém{t, mivel a rendszerben 

jelentős „puffer” volt jelen, megengedhető volt, hogy a szovjet utód{llamoknak 

olcsón adj{k el a g{zt, cserébe a tranzitért. A puffer lecsökkenésével azonban 

termelési szűkösség lépett fel, így szükségessé v{lt a tranzitdiverzifik{ció, amit az 

olaj esetében a primorszki olajtermin{l, g{z esetében az Északi és az épülő Déli 

Áramlat vezeték valósít meg. 

Diverzifik{ció történt a piacok tekintetében is: az olajipar a T{vol-Kelet, 

elsősorban Kína felé fordult. Megkezdődött a kelet-szibériai olajvezeték 

fejlesztése, valamint a region{lis termelői b{zis kiépítése, mely 2020-ig valósulhat 

meg (ez egyben azt is jelenti, hogy kevesebb hangsúly esik a nyugat-szibériai, 

Európ{t érintő fejlesztésekre). A g{z esetében még nem született konkrét döntés, 

csak kisebb LNG-projektek valósultak meg, de v{rhatóan a közeljövőben a t{vol-

keleti g{zexport is fel fog futni. Mindennek komoly hat{sa lehet az európai 

kil{t{sokra. (LNG: Liquefied Natural Gas, azaz cseppfolyósított földg{z) 

Az elmúlt évtizedben jelentős mértékben növekedett a belső hatékonys{g is. A 

kihozatal növekedése és a hazai villamosenergia-termelésben történő felhaszn{l{s 

csökkenése miatt Oroszorsz{gban egyre nő az export{lható fűtőolaj mennyisége,  

melyet azonban csak {ron alul tudj{k eladni. Az {llam ezért a finomítók 

fejlesztésével, illetve – mivel az olajfinomítókat nem exportcélokra építették – új 

vezetékek építésével igyekszik t{mogatni az olajtermék-kivitelt, b{r ezek valódi 

hat{sa egyelőre kérdéses. 

A 2000-es években az exportból sz{rmazó {rbevétel mind az olaj, mind a g{z 

esetében a többszörösére nőtt. Ez részben betudható az {rhat{snak, az egység{r 

dr{gul{s{nak is (a földg{zn{l pedig szinte csak ez érvényesül), de tény, hogy 

emellett az exportvolumen is növekedett. Jelenleg a teljes orosz 

exportjövedelemnek több, mint 50%-a az energetikai ipar{gból sz{rmazik. 

 

Jövőbeni kil{t{sok 

Az olaj esetében a jövőre nézve a fő cél a jelenlegi kitermelés szinten tart{sa. 

Ha a kelet-szibériai fejlesztések megvalósulnak, ez 2020-ig tartható fent, ezt 

követően azonban kérdéses a jövő: az arktikus off-shore kitermelés mindenképp 

szükséges lesz hosszút{von a szinten tart{shoz, ezt viszont Oroszorsz{g csak 

nyugati technológi{val tudja megoldani. A „kis mező” menedzsment szintén 

nagy mértékben növelheti ugyan a kitermelést, de ez önmag{ban nem lehet 

elegendő a jelenlegi volumen fenntart{s{hoz. Az exportdiverzifik{ció 

következményeként csökkenni fog az európai exportpotenci{l, de ez v{rhatóan 

nem jelent majd problém{t Európa sz{m{ra. 



A g{zn{l a cél az export növelése, a kor{bbi szűk keresztmetszetek felold{sa, 

és ez lehetséges is. A Jamal-félszigeten új termelési régió kiépítése van 

folyamatban, jelentős a termelési mozg{stér, így elő{ll az az új helyzet, hogy a 

g{ziparban sem lesz termelési szűkösség, a – terv szerint – 2020-ig elkerülő Déli 

Áramlat g{zvezeték pedig a tranzitszűkösséget is megszüntetheti. Az export 

lehetősége teh{t adott, az azonban bizonytalan, hogy az EU mennyire lesz partner 

ebben, keresleti kock{zatok léphetnek fel. A Gazprom – mely kiz{rólagos 

export{l{si joggal rendelkezik – így igyekszik új piacok felé is nyitni, az {zsiai 

LNG piacok perspektív{t jelenthetnek, b{r az eddigi gyakorlattól alapvetően 

eltérő fejlesztési logik{t követelnek meg.  

 

Az európai rel{ció főbb jellemzői 

De{k Andr{s az előad{st az európai - orosz viszonyok ismertetésével z{rta. 

Az EU-s {llamok közül Németorsz{g, Olaszorsz{g és Lengyelorsz{g import{lja 

éves szinten a legtöbb g{zt, {ltal{noss{gban pedig Nyugat-Európa több, mint 

h{romszor akkora piacot jelent, mint Kelet-Európa. Az orosz g{zszerződések 

jellemzően hosszú t{vra (15-25 évre) szólnak, kötött volumennel, {tvételi és 

sz{llít{si kötelezettséggel, melyben ±15% eltérés engedhető meg. A beépített 

”take-or-pay” klauzul{k (az importőrnek akkor is ki kell fizetnie a g{zt, ha nem 

veszi meg) keresletbiztons{gi garanci{t jelentenek az orosz fél sz{m{ra, melyre a 

m{r említett okok miatt van szükség. A g{z {r{t kor{bban az úgynevezett olaj{r-

formul{k alapj{n az olaj{r{hoz rögzítették, napjainkban azonban – mivel az olaj 

egyre kevésbé helyettesítő terméke a g{znak – a spot-{raz{s a jellemzőbb, mely 

egyfajta tőzsdei kereskedést jelent, és jól leképezi a g{z keresleti és kín{lati 

viszonyait.  

Az EU és Oroszorsz{g jövőbeni viszony{t illetően sz{mos kérdés merül fel. 

Komoly feszültségforr{st jelent a szab{lyoz{s kérdése: az EU rugalmasabb 

g{zpiaci modellre szeretne {ttérni, az orosz fél azonban ezt nem t{mogatja. 

Felmerül a g{z ki{razód{s{nak problém{ja is: az orosz g{z az egyik legdr{g{bb 

g{zforr{ss{ v{lt a 2000-es években. B{r kérdéses, hogy az {rnövekedés valóban 

tudatos stratégia eredménye volt-e, valószínűsíthető, hogy mivel a meglévő 

exportkapacit{sok le voltak kötve, a Gazprom az {rak fölcsúsz{s{val igyekezett a 

bevételeit maximaliz{lni. A közelmúltban, az új tranzitkapacit{sok kiépítésével 

p{rhuzamosan azonban a g{z{r csökkenése volt észlelhető. Végezetül, kérdéses 

az is, hogy a jövőben Európa milyen mértékben kív{n orosz g{zt venni, és ezt 

mikor, milyen feltételek mellett kív{nja megtenni. 



 

3. {bra: Az EU-tag{llamok g{zpiac-mérete és g{zfüggősége 

Z{rszóként az energiafüggőség kérdéséről beszélt az előadó. Kihangsúlyozta, 

hogy az energiafüggőség és a g{zfüggőség két eltérő fogalom: b{r az 

energiafüggőség az EU-ban elsősorban a nyugati orsz{gokra jellemző (az 

energiafüggőség mértéke szerinti list{n az első tíz helyen csak régi EU-s 

tag{llamok szerepelnek), a g{zfüggőség kelet-közép-európai kérdés, annak 

ellenére, hogy kereskedelmi szempontból a Gazprom ink{bb Nyugat- Európ{ban 

érdekelt. A Gazprom egyértelműen piaci fölénnyel rendelkezik, így komoly 

t{rgyal{si pozíciókkal bír kisebb részben a sz{llít{si feltételek, de legink{bb az {r 

kapcs{n, ez teh{t {rkock{zatot jelenthet Kelet-Európa sz{m{ra. A kérdés csup{n 

az, hogy a Gazprom piaci fölényét mire és hogyan haszn{lja majd. 
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