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2021 OKTÓBER

2021 márciusától a nagykereskedel mi gázárak fol yamatosan nőttek és soha nem l átott magas-
ságokba emel kedtek, ami a vi l l amosenergia-termel ésben gázról szénre történő tüzel őanyag-
átál l ást és az ipari termel és nagyarányú csökkenését idézte el ő. A jel enség mögött ál l ó l ehet-
séges okokat el emezve azt tal ál tuk, hogy a jel enl egi gázár-krízis az ázsiai keresl et
COVI D-járványt követő növekedésének, val amint az európai kitermel és visszaesésének kö-
szönhető, ami növel i Európa kitettségét a gl obál is ársokkoknak. A “tökél etes vihar” nevű piaci
hel yzet l ehetővé teszi Európa l egnagyobb gázszál l ítója, Oroszország számára, hogy piaci ere-
jét fel használ va manipul ál ja az európai gázárakat úgy, hogy a hosszú távú szerződéses
mennyiségeken fel ül nem szál l ít pótl ól agos mennyiségeket Európába. M odel l ezési eredmé-
nyeink azt mutatják, hogy az ukrán szál l ítási útvonal használ atának a mel l őzése mesterséges
szűkül eteket eredményez a gázrendszerben, mel ynek következtében az egyes országok gáz-
árai el vál nak egymástól , ugyanakkor pótl ól agos mennyiségek bármil yen irányból képesek je-
l entős ármérsékl ést el érni .

http://rekk.hu/rolunk/rekk_alapitvany
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Európai piacokon el érhető spot LN G szál l ítmányok szűkös-
ségéhez vezetett. Amint azt a 2. ábra is mutatja, az Európá-
ba érkező LN G mennyisége 2021 -ben jel entősen visszaesett
az azt megel őző két évhez képest. Ugyanakkor ez a
mennyiség még mindig magasabb, mint amit 201 9 el őtt
l áthattunk. Eml ékeztetőül : a 201 9-20-ban érkező nagy
mennyiségű LN G szál l ítmányt egyrészt a gl obál is LN G pia-
con kial akul ó túl kínál at eredményezte, másrészt pedig az,
hogy az európai piacok a nagy mennyiségűben rendel ke-
zésre ál l ó gáztárol ói kapacitásoknak köszönhetően képesek
vol tak fel szívni a gl obál is piacon megjel enő többl et kínál a-
tot. 3

Amint azt a 3. ábra is mutatja, a tárol ókba történő nettó
betárol ás mértéke 201 8-ban és 201 9-ben kiugróan magas
vol t, hosszú ideje nem l átott, közel 1 00%-os tárol ói töl tött-
ségi szintet eredményezve. A betárol ás a rendkívül al acsony
árak mel l ett geopol itikai motivációval is bírt: a piaci környe-
zet megl ehetősen bizonytal an vol t a tranzitszerződés meg-
hosszabbításával kapcsol atos sikertel en orosz-ukrán
tárgyal ások miatt.4 Abból a cél ból , hogy csökkentsék az

HÁTTÉR

Az el múl t két év során minden korábbinál nagyobb vol ati l i -
tást tapasztal hattunk a gázárak al akul ásában.

201 8-ban a REKK  el emezte, hogy mil yen okai l ehettek a
201 8 február végén, i l l etve március el ején korábban nem
tapasztal t magasságokba szökő 70 €/M Wh-s európai spot-
piaci gázáraknak. A következtetéseink szerint az átmeneti
ártüske kial akul ását a következő tényezők eredményezhet-
ték:

(i)   a norvég offshore gázmezők kitermel ésének váratl an
csökkenése

(i i)   a – bár nem túl extrém, de az átl agosnál magasabb –
tél i gázkeresl et,

(i i i )   a brit tárol ói kapacitások hiánya

(iv)   továbbá megeml ítendő az a tény is, hogy az ukrán
kereskedőknek hirtel en kel l ett vál toztatniuk a portfó-
l iójukon 1

Később, 2020 júl iusában a COVI D-1 9 járvány miatt beveze-
tett megszorító intézkedések következtében a gl obál is
energiapiaci keresl et csökkent, mel ynek köszönhetően az
Egyesül t Ál l amokban negatív ol ajárakat figyel hettünk meg.
Fel merül t a kérdés, hogy a gázpiacon is várhatóak-e hason-
l óan szél sőséges hatások. Következtetéseink szerint az eu-
rópai gázkeresl et nem esett vissza drasztikusan a pandémia
következtében (mindössze 3-5%-kos csökkenés vol t ta-
pasztal ható évente). Az Európa-szerte rendkívül i mértékben
magas tárol ói készl etszintek és a korábban soha nem ta-
pasztal t al acsony (5 €/M Wh-ás) TTF árak sokkal inkább a
gl obál is gázpiaci túl kínál at következményeinek tekinthetők.

2021 márciusától kezdve a TTF árak fol yamatos, a 201 9-es
COVI D-járvány el őtti szintek föl é történő emel kedését l át-
hatjuk. (1 . ábra) 2021 szeptembere óta már egyenesen “gáz
krízisről ” beszél hetünk, a médiumok pedig a magas szintű
pol itikai reakciókra fókuszál nak Washingtontól Brüsszel en
át egészen M oszkváig. 2

A KÍNÁLATI SZŰKÖSSÉG LEHETSÉGES OKAI

Az áremel kedés fő oka vél hetően az ázsiai keresl et COVI D-
járványból val ó ki l ábal ást követő növekedése l ehet, ami az
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JANUÁR-SZEPTEMBER

Forrás: AGSI

1 . ÁBRA: MÁSNAPI NEMZETKÖZI FÖLDGÁZ ÁRINDEXEK, EUR/MWH

1 A Gazprom kihátrál t abból a megál lapodásból , mely a Stockholmi választott bíró-

ság első döntését követően 2017 decemberében született. Eszerint a Gazprom 2018

március 1 -étől közvetlenül látta volna el Ukrajnát gázzal . A visszalépés hátterében

az ál l t, hogy a stockholmi bíróság második, orosz-ukrán szerződéssel kapcsolatos

döntése a Gazprom számára nem volt kedvező.

2 Reuters:   Group  of  EU   lawmakers  seeks  probe  of  Gazprom's  role  in   gas  price  surge;

Euractiv:   EU   prepares  ‘toolbox’   of  measures  to  tackle  energy  price  spike

3 Az EU27 mobi lgáz-kapacitása 1000 TWh, ami több,mint az éves 4500 TWh

kereslet 20%-a - ez bőségesen elegendő az EU szezonál is rugalmasságának

fedezésére. Ezen túl 2020 óta Ukrajna is kedvező fel tételekkel ajánl tárolói

szolgál tatást, további 300 TWh nagyságban.

4 A szerződést 2019 december 30-án írták alá, 24 órával a korábbi szerződés lejárta

előtt.
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2. ÁBRA: AZ EURÓPÁBA ÉRKEZŐ LNG SZÁLLÍTMÁNYOK MENNYISÉGE, 2018-

2021 , JANUÁR-SZEPTEMBER

https://www.reuters.com/business/energy/group-eu-lawmakers-seeks-probe-gazproms-role-gas-price-surge-2021-09-17/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-prepares-toolbox-of-measures-to-tackle-energy-price-spike/
https://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_02_2018_en.pdf
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M ivel az európai gázfogyasztás jel entősen nem vál tozott
meg, az európai kitermel és csökkenését az import növeke-
désének kel l ene el l ensúl yoznia. Ez a többl etmennyiség
LN G-ből nem tudott érkezni , hiszen az LN G szál l ítmányok
Ázsiát cél ozzák. N orvégia nem tudja növel ni az értékesítést,
hiszen már így is a kapacitáskorl átját el érve termel . A
Transz-Adria gázvezeték, amel y ez év el eje óta azeri gázt
szál l ít Ol aszországba, jel enl eg 1 00 TWh/év kapacitással
rendel kezik, mel y középtávon bővíthető, de azonnal nem.
Al géria növel te a szál l ításait Dél -Európába az el őző évekhez
képest, mivel az a viszonyl ag magas árakkal dol gozó hosszú
távú szerződés, ami nem vol t versenyképes az el őző évek-
ben, a jel enl egi magas árkörnyezetben vonzóvá vál t. M egl e-
pő módon az Európába irányul ó importból l egnagyobb
részesedéssel rendel kező Oroszország nem növel te a szál l í-
tásait annak el l enére, hogy a spot piaci árak akár hétszer
nagyobbak 2021 -ben, mint 2020-ban vol tak, sőt, 2021 ok-
tóberében a Gazprom egyál tal án nem kötött l e kapacitást
az Ukrajnán keresztül történő spot szál l ításra, kinyi l vánítva
ezzel , hogy nem szándékozik pótl ól agos mennyiségeket
szál l ítani az európai piacokra.7 (5. ábra)

Oroszország gazdasági érdekeit az szol gál ja, ha sikerül az
európai árakat magasan tartania. A jel enl egi forrásszűkös-
ség és a magas árkörnyezet növel i az orosz értékesítés pro-
fitabi l i tását, kül önösen azért, mert az árazási formul a a
l egtöbb orosz hosszú távú szerződés esetén TTF indexál á-
súvá vál tozott a vevők kérésére (az Európai Bizottság ezirá-
nyú erős nyomása mel l ett). A tőzsdei árakhoz indexál t
szerződések ára évekig az ol aj indexál t árak al att maradt, és
ezt a keresl et-kínál at egyensúl ya határozta meg. Jel enl eg a
hel yzet épp fordított. Oroszország ritkán van ármeghatáro-
zó pozícióban Európában, hiszen ál tal ában nem ő a margi-
nál is értékesítő. A túl kínál atos piacon az orosz fél nek a spot
piachoz kel l árazni , hogy fenn tudja tartani piaci részesedé-
sét. Az Oroszországot körül vevő roml ó nemzetközi megíté-
l és – el sősorban az Ukrajnával kial akul t konfl iktusának
köszönhetően – nem kedvez az energiaügyi kapcsol atok
közös tervezésének: Oroszország csak kívül ál l óként asszisz-
tál hatott az Európai Unió zöl d programjához, amel yet a
l egtöbb vevője támogat, és ami kinyi l vánította, hogy a
fosszi l is gáz 2050-re nem l ehet része az energiamixnek, ha
nem történik meg annak a dekarbonizációja. N em megl epő
tehát, hogy a gázárvál sággal kapcsol atos orosz kommuni-
káció a l egmagasabb szintről , Putyintól érkezett, aki kriti-
zál ta az Európai Unió zöl d terveit, a megújul ók el őnyben
részesítését és a hosszú-távú szerződések TTF-árazását. 8 M i
több, hangsúl yozta a hosszú-távú szerződésekhez val ó
visszatérés l ehetőségét, mint a vevők magas áraktól val ó
védel mének az eszközét.

Ukrajnán keresztül i gázszál l ítás 2020 januárjában történő
esetl eges l eál l ásának a kockázatát, a kereskedők és a kíná-
l ati szerepl ők (köztük a Gazprom) egyaránt arra törekedtek,
hogy a 2020 tel ére szükséges gázmennyiség az európai fo-
gyasztókhoz közel i gáztárol ókban rendel kezésre ál l jon. 2021
el ején a magas tárol ói készl etszintek és a kezdetben l assan
emel kedő árszint együtt azt eredményezte, hogy a tárol ók-
ba történő betárol ást el hal asztották. M ivel az árak a nyár
fol yamán tovább emel kedtek, az el múl t négy év során el ő-
ször az év el ső ki l enc hónapjában az összeurópai nettó be-
tárol ás mértéke negatív l ett. Az európai tárol ók átl agos
töl töttségi szintje a 2021 /22-es gázév kezdetekor 75%. 5 Az
egyes tárol ók készl etszintjét jobban megvizsgál va l átható,
hogy a N émetországban, H ol l andiában és Ausztriában ta-
l ál ható Gazprom tul ajdonban ál l ó tárol ók töl töttsége al a-
csonyabb a szokásosnál , a többi tárol ó pedig a megszokott
készl etszinttel rendel kezik.

M ár korábban is számítani l ehetett arra, hogy Európa l eg-
nagyobb gázmezőjén, a hol l andiai Groningenben fol yama-
tosan csökken a kitermel és, mivel az okozott föl drengések
és az épül etekben kel etkező komol y károk miatt a mező
2022-ig történő bezárásáról szül etett döntés.6 A 4. ábrán
l átható, hogy az el múl t két évben a kitermel és 1 00 TWh/év
al att maradva hetedére esett vissza 201 3 óta. M ás mezők
kimerül ésével együtt mindez azt eredményezte, hogy az
EU27 országok importfüggősége 70%-ról 90%-ra nőtt 201 3
és 2020 között.
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5. ÁBRA: OROSZ FÖLDGÁZIMPORT EURÓPÁBA, TWH/ÉV, JANUÁR-SZEPTEMBER

5 EU27 tárolói töl töttség 2021 október 1 -én (AGSI).Előző években ez a szám 82-96%

volt.

6 Marshal l Hal l : Dutch Gas Production from the Smal l Fields:Why extending their l i fe

contributes to the energy transition; OIES  Energy  Comment  Ju ly  2021

7 A lekötések követhetők az rbp.eu platformon

8 Russia   insight:   Putin   on   Record   H igh   Gas  Prices

The  Moscow  Times:   Putin   blames  Europe  for  Gas  Price  Crisis

The  New  Your  Times:   As  Europe  Faces  a   Cold   Winter,   Putin   Seizes  on   the  Leverage

From  Russia’s  Gas  Output

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2021/07/Dutch-Gas-Production-From-the-Small-Fields.pdf
https://www.themoscowtimes.com/2021/10/06/putin-blames-europe-for-gas-price-crisis
www.nytimes.com/2021/10/07/world/europe/putin-russia-natural-gas-europe.html
https://www.youtube.com/watch?v=7uh1JY9ke8A
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MI VÁRHATÓ A TOVÁBBIAKBAN?

A 2021 szeptemberi és októberi piaci fej l emények al apján
tesztel tük azt a fel tétel ezést, hogy vajon bizonyos piaci fel -
tétel ek mel l ett, mel yeket gyakran “tökél etes vihar”-ként
eml egetnek, Oroszország tudja-e manipul ál ni az európai
gázárakat. A továbbiakban a REKK Európai Gázpiaci M o-
del l -je (EGM M ) segítségével végzünk szcenárióel emzést. A
ki indul ásként szol gál ó referencia hel yzet a jel enl egi magas
árú, “tökél etes vihar” piaci környezetet írja l e, ahol magas
ázsiai keresl etet és szűkös LN G piacot fel tétel ezünk, val a-
mint azt, hogy az oroszok nem szál l ítanak spot gázt Ukraj-
nán keresztül . (6. ábra) I l yen fel tétel ezések mel l ett a
model l ezési eredmények azt mutatják, hogy Európa három
jól el kül öníthető árzónára oszl ik, mel yek a következők:

T N yugat-Európa, ahol az LN G-szál l ítmányok határozzák
meg az árat

T Közép- és Kel et-Európa, ahol a határkeresztező kapa-
citások szűkössége a nyugat-európainál magasabb árat
eredményez

T Dél -Kel et-Európa, ahol az Bal kánon keresztül i új szál l í-
tások még a nyugat-európainál is al acsonyabb árakat
eredményeznek.

Következő l épésként megvizsgál tuk, hogy mil yen hatása
l enne az árakra, ha Oroszország pótl ól agos spot mennyisé-
geket értékesítene. Az Északi-Áraml at 2 vezeték technikai-
l ag készen van, a német hatóságok szabál yozói jóvá-
hagyására vár. 9 A jel enl egi hel yzetet l eíró referencia esethez
képest az Északi-Áraml at 2 vezetéken keresztül értékesített
pótl ól agos mennyiségek jel entősen csökkenthetnék az ára-
kat (7. ábra bal ol dal ). N agyon hasonl ó – kicsit még na-
gyobb – árcsökkentő hatással járna, ha a Gazprom
egyszerűen továbbra is értékesítene Ukrajnán keresztül (7.
ábra – jobb ol dal )

Összességében el mondhatjuk, hogy nem az Északi-Áraml at
mentené meg az európai fogyasztókat a magas áraktól , ha-
nem bármil yen útvonal on érkező pl usz forrás. A kérdés,
hogy ez a pótl ól agos mennyiség rendel kezésre ál l -e Orosz-
országban, val amint, hogy Oroszország haj l andó l esz-e
pótl ól agos mennyiségeket értékesíteni . Az orosz fél nem
kötel es ezt a hosszú-távú szerződésekben szerepl ő
mennyiségeken fel ül . Stratégiai döntés l ehet a részéről a kí-
nál at visszafogása, hogy magasan tartsa az árakat, ugyan-
akkor pénzügyi l eg is megérheti a pótl ól agos kitermel ést a
magasabb árú ázsiai piacokon értékesíteni , ha a szál l ítási
l ehetőségek (csővezetékes, LN G) ezt megengedik.

6. ÁBRA: MODELLEZETT NAGYKERESEKEDELMI GÁZÁRAK A REFERENCIA

ESETBEN, €/MWH

7. ÁBRA: BAL: AZ ÉSZAKI-ÁRAMLAT 2 BELÉP, DE UKRAJNÁN KERESZTÜL NINCS SZÁLLÍTÁS;

JOBB: UKRAJNÁN KERESZTÜL VAN SZÁLLÍTÁS, DE NINCS ÉSZAKI-ÁRAMLAT 2 (VÁLTOZÁS AZ 5. ÁBRÁHOZ VISZONYÍTVA, EUR/MWH)

9 Euractiv:   Germany  has  four  months  to  certi fy  Nord   Stream  2  pipel ine

https://www.euractiv.com/section/energy/news/germany-has-four-months-to-certify-nord-stream-2-pipeline/
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N em kétséges tehát, hogy a Gazprom azon döntése, mel y
szerint nem értékesít pótl ól agos mennyiséget Ukrajnán ke-
resztül hiányt okozva ezál tal a piacon, eszköz l ehet a kezé-
ben, hogy nyomást gyakorol jon N émetországra az
Északi-Áraml at engedél yeztetésének fel gyorsítása érdeké-
ben.1 0

Oroszország a képességét, hogy kontrol l t gyakorol jon az
európai árak fel ett a magas ázsiai keresl etnek köszönheti ,
ami fel szívja az el érhető spot LN G szál l ítmányokat. Az el -
múl t két évben Európának vol t szerencséje él vezni a gl obá-
l is LN G túl kínál at el őnyeit, ami versenynyomást hel yezett
Oroszországra, és az európai spot piaci árakat az amerikai
árakhoz közel ítette.

A 8. ábra azt i l l usztrál ja, hogy mil yen hatással l enne az
árakra, ha az Európába irányul ó LN G kínál at visszatérne a
2020-as szintre. Az árak jel entősen csökkennének azokban
az országokban, amel yek közvetl enül hozzáférnek az LN G-
hez, ugyanakkor az ukrán rendszer mel l őzése és az Északi
Áraml at 2 üzembe l épésének késl el tetése miatt jel entős há-
l ózati szűkül etek al akul nak ki , mel ynek Közép-és Kel et-Eu-
rópában jóval magasabb árakhoz vezetnek. A hel yzet tehát
nagyban kül önbözne a 2020-as hel yzettől , amikor az euró-
pai árak konvergenciáját figyel hettük meg.

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS
SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK

Fontos megjegyezni , hogy az el őttünk ál l ó tél en el l átásbiz-
tonsági krízishel yzet nem fenyegeti Európát. A jel enl egi ár-
vál ság a COVI D-járványból val ó ki l ábal ást követő ázsiai
gázkeresl et növekedésből eredeztethető. A hel yzet ugyan-
akkor némil eg el tér a korábbi ázsiai gázártüskéket okozó
szituációktól , mivel most az európai árak is követték az
ázsiai árindexeket. A kül önbség fő oka egyrészt a csökkenő
európai kitermel és, ami növel i Európa gl obál is ársokkoknak
val ó kitettségét, másrészt az al acsonyabb tárol ói készl etek.

A jel enl egi , kínál ati szűkösséggel jel l emezhető európai gáz-
piaci környezetben Európa l egnagyobb gázszál l ítója,
Oroszország képes arra, hogy piaci erejét fel használ va ma-
nipul ál ja az európai gázárakat azál tal , hogy a hosszú távú
szerződéses mennyiségeken fel ül nem szál l ít pótl ól agos
mennyiségeket Európába. Az az orosz döntés, hogy nem
szál l ítanak további spot mennyiségeket a l étező ukrán
rendszeren keresztül , tekinthető úgy, mint Európa (és kül ö-
nösen N émetország) zsarol ása, hogy gyorsítsák fel a sokat
vitatott Északi Áraml at 2 vezeték engedél yeztetési fol ya-
matát. A magas szintű orosz pol itikai döntéshozók szintén
az erős pozíciójukat hangoztatják, amit az is al átámaszt,
hogy a Yamal -vezetéken kül dött pótl ól agos gázmennyiség
hatására az árak azonnal csökkentek.

A Putyin-ál tal javasol t megol dás szerint Európának el kel l e-
ne kötel eződnie amel l ett, hogy több gázt vásárol hosszú
távú szerződés keretében. Ez ugyanakkor vissza nem nyer-
hető köl tségek komol y kockázatát rejtené magában a
hosszú távú szerződés tul ajdonosa számára abban az eset-
ben, ha a piaci l ikviditás visszatér a normál szintjére, hason-
l óan ahhoz, ahogy ez a 2008-as pénzügyi vál ságot
követően is történt.

A jel enl egi gázár-vál ság vél hetően az értékl ánc minden
szerepl ője számára fontos tanul ságokkal szol gál majd a
kockázatkezel és, a szerződések árazása és a rugal massági
szol gál tatások terén a fogyasztóktól a szol gál tatókig, a ke-
reskedőkön át a hosszú-távú szerződésekről tárgyal ó a kor-
mányzatig,1 1 i l l etve nagykereskedőkig.

H osszú távú szerződésekkel , vagy anél kül , Európának nö-
vel nie kel l az el l enál l óképességét a gl obál is piaci sokkokkal
és a l egnagyobb beszál l ítója stratégiai visel kedésével
szemben. A szabál yozásnak l ehetővé kel l tennie, hogy a
tagál l amok cél zott fiskál is pol itikai és energiahatékonysági
intézkedések segítségével megvédjék a kiszol gál tatott eu-
rópai fogyasztókat az Európai Bizottság útmutatójának
megfel el ően.

Az Északi-Áraml at 2 vezeték szabál yozási környezetét kö-
rül tekintően kel l kidol gozni : minden Európai fogyasztó kö-
zös érdeke, hogy az európai szabál yozás szigorúan
betartassa kül önösen a szétvál asztási és a harmadik fel es
hozzáférési szabál yokat, ezál tal csökkentve a l egnagyobb
beszál l ító piaci erejét.1 2

Szintén az európai fogyasztók érdekeit szol gál ja, hogy az
ukrán rendszert használ ja az orosz fél , mivel enél kül az eu-
rópai hál ózaton kial akul t bel ső szűkül etek az európai nagy-
kereskedel mi árak között jel entős kül önbségeket
eredményezhetnek.

10 Bloomberg:   Russia   Offers  to  Ease  Europe’s  Gas  Crisis,   With   Strings  Attached

1 1 Bulgária első reakciói az orosz nagykövet ajánlatára, hogy köteleződjenek el egy

hosszú távú szerződésre mindenesetre inkább szkeptikusak és óvatosak:

Euractiv:   Russia   offers  ‘poor’   Bulgaria   new  long-term  contract  with   Gazprom

12 Az orosz gázpiacon a Gazprom monopól iuma megtörni látszik. A Novatek és a

Rosneft már 2013-ban kapott LNG export jogosultságot. A közelmúltban a Rosneft

folyamodott exportlehetőségekért az Északi Áramlat 2 kapacitásokon:

Offshore  Technology:   Rosneft  vying   to  export  gas  to  Europe  via

Nord   Stream  2  pipel ine

8. ÁBRA: MAGAS LNG KÍNÁLAT SZCENÁRIÓ, ÉSZAKI-ÁRAMLAT 2 ÉS UKRÁN

TRANZIT NÉLKÜL

https://www.offshore-technology.com/news/rosneft-export-nord-stream-2-pipeline/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/russia-offers-poor-bulgaria-new-long-term-contract-with-gazprom/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=14548&pnespid=7Od_CSgYN6FH0aWcvC25DcicuE7.W4BvNPi_m7JtpE1mhB3Ld8qllN36MQq1r3JGtCbPK6O5jA
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-06/russia-ready-to-help-stabilize-global-energy-markets-putin-says
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Amennyiben a magas gázárak középtávon is fennmaradnak,
az erősítheti a gáz iránti bizal matl anságot és fel gyorsíthatja
a gáz kivál tását minden szektorban. A vi l l amosenergia-
rendszer rugal masságát biztosító gáztüzel ésű erőművek
termel ését átmeneti l eg hel yettesítheti a szénal apú terme-
l és, hiszen a cl ean dark spread pozitív, míg a cl ean spark
spread negatív tartományba kerül t szeptember végétől .1 3

H osszabb távon, a dekarbonizációs cél ok fényében új , inno-
vatív megol dások is szerepet kaphatnak. Európában ugyan-
akkor nem l átszik esél ye annak, hogy a pol itikai
el kötel eződés a dekarbonizáció irányába enyhül ne és meg-
engedné a széntüzel ésű termel és visszatérését az energia-
mixbe.

A kínál ati szűkösség nem a gázkészl etek hiányának köszön-
hető, sokkal inkább annak, hogy a bankok kl ímapol itikai
megfontol ások miatt nem haj l andóak fosszi l is projekteket
finanszírozni . Ugyanakkor ez a hozzáál l ás megvál tozhat,
hogy el ősegítse Ázsiában a szénről gázra történő átál l ást.

Ázsiával el l entétben Európának a gázkeresl et csökkentésére
kel l ene fókuszál nia energiahatékonysági és megújul ó beru-
házások segítségével , hogy új egyensúl yt teremtsen a
csökkenő hazai kitermel és mel l ett kial akul ó új piaci környe-
zetben. Ezeknek a hosszú távú keresl eti hatásoknak ugyan-
akkor az idei tél i piaci árakra nem l esz hatása.

Takácsné Tóth Borbál a 2004
óta dol gozik a Corvinus
Egyetem Regionál is Energia-
gazdasági Kutatóközpont-
jában. A REKK al apító tagja-
ként számos nemzetközi és
hazai tanácsadó projektet
vezet, gyakran építve az
Európai Gázpiaci M odel l re,
mint el sődl eges el emző esz-
közre. Borbál a fő szakterül e-

tei : regionál is együttműködések, el l átásbiztonsági kérdések,
energia geopol itika, infrastruktúrál is fej l esztési és befek-
tetési kezdeményezések a gáz szektorban, gázpiaci verseny
és szabál yozás. 2001 -ben szerzett M .A. fokozatot a Central
European Universityn (CEU) nemzetközi kapcsol atok
szakon. 1 998-ban végzett közgazdászként a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemen. Öt évet dol gozott
köztisztvisel őként ál l amigazgatásban többnyire energiasza-
bál yozási terül eten. 2001 és 2003 között a M agyar Energia
H ivatal nemzetközi kapcsol atokért fel el ős el nöki titkár-
ságának vezetője vol t.

Kotek Péter 2009-ben vég-
zett a Budapesti Corvinus
Egyetemen közgazdászként
piacel emző szakirányon,
majd csatl akozott a REKK-
hez kutató munkatársként.
201 5-től kutató főmunkatárs-
ként dol gozik. A vi l l amos-
energia-szektoron bel ül
el sősorban a rendszerszintű
tartal ékpiacokkal , gázpiacon

bel ül pedig LN G és gáztárol ói piacokkal fogl al kozik.

Sel ei Adrienn 201 1 óta dol go-
zik a REKK-nél , azóta fogl al -
kozik gázpiaci model l ezéssel .
Emel l ett számos vi l l amos-
energia-piaccal fogl al kozó
munkában vett részt, el ső-
sorban a piacintegráció és a
rendszerszintű tartal ékok te-
rül etén. 2007-ben végzett a
Budapesti Corvinus Egyetem
piacel emző szakirányán.

Ugyanitt fol ytatta közgazdasági PhD tanul mányait, ahol
számos model l ezéssel fogl al kozó tárgyat tanul t.

REKK ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy Közép-

Európában üzleti és környezeti szempontból fenntartható

energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek létre. Az

Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor holisztikus

elemzésének keretében lehetőséget nyújtson európai lépté-

kű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és iparági szerep-

lők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és kereskedők,

szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai sajtó vagy

éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az Alapítvány te-

vékenységének eredményeképpen olyan szakmai vitaanya-

gok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energia- és

infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuális

kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és a

regionális és magyar fórumokon a résztvevőknek lehetősé-

gük nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleménye-

inek megismerésére.

13 Ez annak köszönető, hogy a gázárak jobban emelkedtek, mint a szén- és szén-

dioxid árak, így a gáztüzelésű erőművek versenyképessége csökkent.




