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Az LNG (liquefied natural gas = cseppfolyósított földgáz) importja egyre 

fontosabb szerepet fog játszani az USA földgázszükségletének kielégíté-
sében, mondta néhány felszólaló a 2003. február 11–12-i Houstoni energia-
konferencián, amelyet a CERA (Cambridge-i Energiakutató Szövetség) szpon-
zorált. 

„Két évvel ezelőtt az LNG egy új ötletnek tűnt, a múlt évre ’vonzó alterna-
tívává’ vált. Mára ez már egy megmásíthatatlan tény lett” -mondta a Tractebel 
SA egyik képviselője a fent említett konferencia földgázzal foglalkozó plenáris 
ülésén. Két évvel ezelőtt felállítottak egy londoni irodát a saját LNG üzletáguk 
felfejlesztésére, mivel tapasztalták, hogy a világpiacon ebben az üzletágban 
erőteljes fejlődés kezdődött. Ma a regionális piacok egyesülése folyik az Egye-
sült Államokban, Európában, és Ázsiában. Holnapra az LNG üzletág által ösz-
szefonódott erős regionális piacokból felépülő globális piac lesz. 

Regionális piacok 
A regionális piacok lényegében két csoportra oszthatók. Az egyik körül-

öleli az Atlanti-óceánt, és beletartozik Észak- és Dél-Amerika keleti része, a 
teljes Európával és Afrikával együtt. A másik a Csendes-óceánt övezi, bele-
értve Észak- és Dél-Amerika nyugati részét, Ausztráliát, a Csendes-óceán déli 
részét és Ázsiát. 

A két közel-keleti geológiai rétegződés, ahol hatalmas földgáztartalékok 
rejlenek, a jövőben a világ gázpiacaira óriási befolyást fog gyakorolni. 

A Tractebel elsődlegesen az észak-amerikai és az európai piacra koncent-
rál. A cég Európába irányuló exportja 2015-ig várhatóan eléri Európa gáz- 
 

 



szükségletének 70%-át, amely akkor 20 tcf-nyi (trillion cubic feet = 1012 köb-
láb; 1 köbláb = 0,0283168 m3) mennyiséget tesz ki. 2001-ben 45% volt a ré-
szesedése az európai piacon. A földgázt jelenleg vagy csővezetéken szállítják 
Európába Oroszországból, vagy LNG formájában Afrikából.  

Az LNG nem árucikk, hanem egy szállítási mód. Az LNG üzletág prospe-
rálásának feltétele, hogy felvegye a versenyt a csővezetékes földgázszállítás-
sal. Az LNG jelenleg szubvenciók nélkül is állja a versenyt a földgáz vezeté-
ken történő szállításával szemben a főbb európai piacokon. 

Új piacok, energiapolitika 
A növekvő földgázfogyasztás miatt Észak-Amerikának a közeljövőben 

növelnie kell majd LNG-importját. 
Az a kérdés, hogy vajon egy napon vezetékek fognak orosz földgázt szál-

lítani Észak-Amerikába, vagy esetleg alaszkai gázt exportálnak LNG formájá-
ban Kínába, attól függ, a kormány támogatást nyújt-e majd az ilyenfajta pro-
jektekhez. 

Akárhogy is, felmerül a nemzeti energiapolitika iránti igény, amely segít-
het majd az LNG importterminálok létesítésében, kommentálta ugyanezen az 
ülésen az Energen Corporation vezérigazgatója, valamint az Amerikai Gáz 
Szövetség volt elnöke. Véleménye szerint hosszú időre szóló rögzített áras 
gázszerződések szükségesek azért, hogy elősegítsék már az elején az LNG-
terminálokba, tartályhajókba és más infrastruktúrába való befektetési szerző-
dések aláírását. 

Az iparág számára nem a gázlelő hely megtalálása jelenti a valódi kihí-
vást, hiszen az van bőségesen, általában távol eső területeken, hanem annak 
feltárása és a gáz eljuttatatása a piacra. 

Az Egyesült Államok jövőbeni gázellátásából 9 tcf-nyi (9·1012 köbláb) 
mennyiségnek az alaszkai gáztermelésből és LNG-importból kell majd szár-
maznia. 

Az elkövetkező 20 évre az Egyesült Államok gázpiacának 50%-os növe-
kedését jelzik előre. De ha az USA gázigénye 2020-ig eléri a 30 tcf-nyi 
(30·1012 köbláb) mennyiséget, ahogyan azt néhányan tervezik, akkor nem lesz 
könnyű megoldani a megfelelő ellátást reális áron.  

Átlagosan 3,50–4,00 USD/Mcf (Mcf = 1000 köbláb) átlagár vonzaná az 
LNG-importot, és finanszírozni lehetne belőle a mélytengeri gázfeltárást, mi-
közben elég alacsony lenne ahhoz, hogy meggátolja a fűtőanyagváltást. 

Áringadozás  
Akárhogy is, az árak gyakori változása minden szinten igen káros hatással 

van az üzleti döntésekre az iparban. A TransCanada PipeLines Ltd. elnöke 
 

 



és vezérigazgatója szerint egy piac, ahol az árak 1,50–10 USD/Mcf (Mcf = 
1000 köbláb) között fluktuálhatnak egyetlen szezon folyamán, már önmagá-
ban túl hatalmas kockázatot képvisel. 

Észak-Amerika északi határvidékén jelentős olaj- és gázfeltárások várha-
tók, és ezzel összefüggésben észak-kanadai és alaszkai projekteket tervez-
nek. Ezek között van a tervezett 1200 km hosszúságú Mackenzie Delta cső-
vezeték, ami mínusz 30 fok körüli hőmérsékleten épülne a kanadai télben. Ez 
a csővezeték-tervezet megvalósul, valószínűleg még mielőtt a nagyobb erő-
próbát jelentő, Alaszka déli lejtőjéről induló csővezeték elkészülne az alaszkai 
autópálya vonalán.  

Az elnök úr nem tartja versenyképesnek a Mackenzie gázt az alaszkai, 
nyugat-kanadai vagy Mexikói-öbölbeli termeléssel. Minden forrásra szükség 
lesz majd az igények kielégítésére 2010–2020 között.  

Akárhogy is, véleménye szerint Albertának nincs szüksége az odaérkező 
4 bcfd (bcfd = Mrd köbláb/nap) mennyiségű alaszkai gázra. Amire szükség 
lenne, az több csővezeték építése, hogy az alaszkai és kanadai gáz eljusson 
az amerikai piacra, Kaliforniába és Chicagóba.  

Kanada északi tartományainak gáztermelése várhatóan a 2001. évi nullá-
ról 7 bcfd (7 Mrd köbláb/nap) mennyiségre emelkedik majd 2015-re. Erre azért 
lesz szükség, mert Kanada más gázkitermelő szektoraiban kérdéses, hogy 
milyen hosszú ideig lehet még az egyenletes termelést biztosítani. 

A Mexikói-öbölben és az öböl partmenti területein folyó gázkitermelés a 
tervek szerint a 2001. évi 27–28 bcfd mennyiségről (27–28 Mrd köbláb/nap) 
2015-re 32 bcfd-re fog növekedni. 

A nyugat-kanadai üledékes völgymedence termelése a tervek szerint a 
2001. évi 16,9 bcfd (16,9 Mrd köbláb/nap) mennyiségről 2011-re 19,3 bcfd-re 
növekszik, mielőtt 2015-ben visszaesne 17,4 bcfd-re. Közben Nyugat-Kanada 
gázszükséglete várhatóan 2010-re csak 6,7 bcfd-t ér el, (a 2000. évi 4,5 bcfd 
mennyiségről indulva), elsődlegesen a terület olajhomokjának növekvő bá-
nyászata és kitermelése eredményeképpen.  

Az LNG hozzájárulása az észak-amerikai gázpiachoz, mind az Egyesült 
Államokon, mind Kanadán keresztül, a 2001. évi 800 MMcfd (MMcfd = millió 
köbláb/nap) mennyiségről 2015-re 5,9 bcfd (5,9 Mrd köbláb/nap) mennyiség- 
re fog növekedni. A Sable-sziget gáztermelése valószínűleg csak 1,4 bcfd 
mennyiséggel fog hozzájárulni az észak-amerikai piaci mennyiséghez 2015-
ben.  

Az amerikai gázárak átlagosan 2–4 USD/Mcf (Mcf = 1000 köbláb) körül 
alakultak az utóbbi években. De a meglévő főbb medencékben a termelés 
1995 óta tartó, folyamatos csökkenése 2009-ig tovább hajthatja az árakat fel-
felé. 

Mindazonáltal a gáz vonzó marad, mint tiszta üzemanyag, vagy mint hid-
rogénforrás egy új, hidrogénalapú gazdaságban. 

 

 



 

CERA: Az olaj- és gáztársaságok csökkentették kiadásaikat 
a piaci ingadozások miatt 

A jelenlegi magas olaj- és földgázárak ellenére, az olaj- és gáztársaságok 
nagyon ingadozó piaci időszakra számítanak, ezért szigorúan odafigyelnek 
jövő évi kiadásaikra – áll a „Harnessing the Storm” című tanulmányban, ame-
lyet a CERA Houstoni energiakonferenciájának február 11-i fórumán mutattak 
be. 

A tanulmány, amely az Accenture vezetési tanácsadó cég együttműkö-
désével készült, és az energia-értékláncban tevékenykedő 16 cég megkérde-
zése alapján készült, kiemelt négy, az olaj- és gázipari cégek számára 2010-ig 
megszorító tényezőt:  

• Versenyképes növekedési célok. 
• A kritikus infrastruktúra korlátozott elérhetősége. 
• A képzett munkaerő hiánya. 
• Finanszírozási problémák, a tőkéhez jutás nehézsége miatt. 
Az energiatársaságoknak ezért muszáj előre megfontolni és megoldani a 

kulcsfontosságú ellátólánc vitás pontjait, miközben alkalmazkodniuk kell a 
nyersanyagárak időnként szélsőségesen le-fel mozgó szintjéhez.  

 
(Nyerges Dávid) 
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