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Az Oroszországi Föderáció távoli, elszigetelt és nagyon hideg 

„csücske” Szahalin szigete. Itt az utóbbi tíz évben mind az olaj, mind a 
földgáz kitermelése hatalmas lépésekkel haladt előre, így rövid idő alatt 
nagy gazdasági perspektíva nyílt a sziget gazdasági fejlődése előtt. 

A munkálatok a sziget kilenc pontján két óriásprojekt, a Szahalin-1 
és Szahalin-2 keretében indultak meg. A kitermelt fölgáz szállítása kétfé-
leképpen lehetséges: csővezetéken, illetve cseppfolyósított állapotban, 
hajón vagy vonaton (Liquified Natural Gas, a továbbiakban LNG). A két 
módszer teljesen különböző termelési és szállítóberendezéseket és léte-
sítményeket igényel, mind a kitermelő, mind a fogadó ország részéről. 
Utakat, repülőtereket, kikötőket kell építeni, csővezetékrendszert, illetve 
LNG-t előállító üzemeket kell létrehozni, de fontos a lakóhelyi infrastruk-
túra kialakítása is az üzemekben dolgozó munkások, szakemberek ellá-
tására és elhelyezésére, ami a zord körülmények között nem könnyű fel-
adat.  

Az ExxonMobil társaság, a Szahalin-1 fő tulajdonosa a földgázt cső-
vezetékeken kívánja szállítani a távoli fogyasztókhoz (a cégben 30%-os 
részesedése van az Exxon Neftegas nevű vállalatnak is). A Szahalin-2 
projekt fő üzemeltetője a Royal Dutch/Shell vezette Sakhalin Energy ne-
vű vállalat, ők a gázt cseppfolyósított formában szándékoznak áruba bo-
csátani. Mindkét projektben számos orosz beszállító, bedolgozó cég is 
részt vesz, és a nemzetközi részvétellel beindult beruházások – főleg 
adók formájában – jelentős bevételt nyújtanak az orosz kincstárnak. 

 

 



A projektek létesítményeinek jelenlegi helyzete 

Jelenleg a Szahalin-1 munkálatai és értékesítési feltételei – főleg az 
olajtermelés és -export terén előrehaladottabb állapotban vannak, mint 
Szahalin-2-é, és a Szahalin-1 egyik vezetője, Stephen Terni szerint az 
olajexport 250 000 hordó napi termeléssel már 2005-ben megkezdődhet. 
Az olajat csővezetéken viszik a Tatár-szoroson keresztül De Kasztri ki-
kötőjéig. Ez a kikötő ugyan télen befagy, de a jég elég vékony ahhoz, 
hogy a hajózást jégtörőkkel le lehessen bonyolítani. 

Szahalin-1-hez tartoznak a Csajvo, Odoptu és Arkutun Dagi olajme-
zők, ahol az olajkincset 2,3 Mrd hordóra, a földgáztartalékot 485 Mrd m3 -
re becsülik. Először Csajvoban és Oduptuban kezdik  meg az olaj terme-
lését és később kezdik a földgáztermelést, amelyet kezdetben főleg az 
orosz belföldi piacra szánnak. A nagymértékű gáztermelés csak sokkal 
később, egyelőre meg nem mondható időpontban kezdődik el. A technikai 
és gazdasági problémák mellett jelentős nehézséget jelent a bürokrácia, 
mivel számtalan engedélyt kell beszerezni különböző hatóságoktól. 

A Szahalin-2 projekt számára létfontosságú az LNG-t gyártó üze-
mek létesítése. Ezt egy olajexport-terminállal együtt az oroszok építik a 
sziget déli csúcsán levő Prigorodnojében, ahova a 800 km távolságban 
levő lelőhelyekről vezetéken juttatják el az olajat és gázt. Vityazban már 
1999 óta aknáznak ki tengeri (offshore) olajlelőhelyeket, napi körülbelül 
70 000 hordó hozamú termeléssel. 

Exportlehetőségek 

A földgázkincs eladhatóságától, az export lehetőségeitől függ, hogy 
mennyit érdemes kitermelni, és ennek függvényében mennyire érdemes, 
illetve mennyire szükséges kiépíteni a csővezetékrendszert, a kikötőket 
és a lakóhelyi infrastruktúrát – a folyamatos eladást, piaci elhelyezést 
viszont csak hosszú távú nemzetközi szerződésekkel lehet biztosítani. A 
vállalatok azt a nagyralátó célt tűzték ki, hogy Szahalin szigete legyen 
Észak- és Kelet-Ázsia és később az Egyesült Államok legnagyobb olaj- 
és földgázszállítója, ezekkel az államokkal kötöttek, illetve fognak kötni 
hosszú távra szóló szerződéseket. 

Japán 

Földrajzi közelsége miatt Japán a szahalini földgáz legreménytelibb 
vásárlója; japán cégekkel folynak a legintenzívebb tárgyalások, és a két 

 



projekt tulajdonosai eddig már több vállalattal kötöttek szállítási szerző-
dést. A Sakhalin Energy összesen évi 2,8 millió tonna cseppfolyósított 
földgáz szállításában egyezett meg több japán céggel, 21–24 év időtar-
tamra (1. táblázat), de tárgyalások folynak további szerződések megkö-
tésére is. A számítások szerint a Sakhalin Energy évi 9,6 millió tonna 
LNG szállítására lesz képes, az első két szállítmányt 2007-ben és 2008-
ban indítják teherhajókon  a japán kikötők felé.  

 
1. táblázat 

A Sakhalin Energy japán partnerei  LNG-szállításra 
 

Vásárló Mennyiség, M t/év Érvényesség, év 
Tokyo Gas 1,1 24 
Tokyo Electric 1,2 22 
Kyushu Electric 0,5 21 
Összesen 2,8  

 
Az orosz állami vezetés reméli, hogy ezek a gazdasági kapcsolatok 

hozzá fognak járulni az Oroszország és Japán közötti – területi kérdések 
miatt régóta fennálló – feszültségek enyhüléséhez. (Erre is utal az idé-
zett cikk eredeti címe: „Breaking the ice”, azaz megtörik a jég. A cím 
egyébként többértelmű szójáték, szó szerinti értelemben utal az imént 
említett kikötő téli problémáira is.)  

A földgázfogyasztás növekedése Japánban aránylag lassú: átlagos 
mértéke évi 1,6%, összehasonlításképpen Kínában az évi növekedés 
8,4%, Dél-Koreáben pedig 5,2%. Egyesek szerint Japánban ez a növe-
kedési ütem a jövőben gyorsulni fog, optimistább számítások szerint 
2002 és 2015 között az évi növekedés eléri a 2,7%-ot. A Sakhalin 
Energy vállalat reményei szerint az általuk termelt LNG-mennyiség felét 
a japán piac fogja felvenni. 

A szahalini földgáz Japánban való elhelyezésével kapcsolatban a 
gazdaságiak mellett fennállnak ipari és technikai problémák is, mivel az 
ország földrajzi adottságai miatt nincsenek tapasztalatok olaj- és föld-
gázvezetékek építésében. Az LNG-importra ugyanakkor a japán cégek 
mind tapasztalatok, mind technikai és infrastrukturális téren már régeb-
ben jól felkészültek, ezért a fogadó vállalatok nagy része az LNG-
szállításokat fogja előnyben részesíteni a csővezetékes rendszerrel 
szemben.  

Az Exxon Neftegas, a Szahalin-1 társtulajdonosa, ragaszkodik a ve-
zetékes szállításhoz, amihez találtak partnert is Japánban: a Japex válla-

 



 

lat fantáziát lát csővezeték építésében, sőt tulajdonhányad szerzésében 
is a Szakhalin-1 komplexumban. A tervezett csővezeték várhatóan a 
mostani évtized végére fog elkészülni, és körülbelül 2010-re tartják meg-
valósíthatónak a nagyobb volumenű importot. 

Egyesült Államok, Kína, Dél-Korea 

A Sakhalin Energy a kitermelés első négy évére 3 millió t/év terme-
lési felesleg elhelyezésére keres partnereket. Nagyon valószínű, hogy 
erre az Egyesült Államokkal köt majd szerződést, mivel annak kikötői inf-
rastruktúrája alkalmas az LNG-szállítmányok fogadására.  

Az Egyesült Államokban jelenleg magasak az olaj- és földgázárak, 
mert a kínálat nem elégíti ki a növekvő igényeket, jól jön tehát a 
Szahalinról származó import. Steve McVeigh, a Sakhalin Energy egyik 
vezetője úgy nyilatkozott, hogy 2007-ben biztosan megindul az export az 
Egyesült Államok felé is. 

A tervek szerint 2007–2008-ra az Egyesült Államok nyugati partján, 
Kaliforniában, vagy esetleg Mexikóban építik fel a szahalini olaj, illetve 
földgáz fogadóbázisát – a kikötőket és a hozzájuk tartozó infrastruktúrát. 

A Kínába és Dél-Koreába irányuló export megindulása azon múlik, 
hogy Kína kiépítse a csővezetékrendszerét és a hozzá tartozó infra-
struktúrát, A Sakhalin Energy tulajdonosai (Royal Dutch/Shell 55%, 
Mitsui 25%, Mitsubishi 20%) feltétlenül meg akarják szerezni a kínai pia-
cot, ezért készek akár egy fogadó kikötő építésében is részt vállalni 
Északkelet-Kínában. 

Dél-Koreában politikai viták alakultak ki a fő gázvállalat, a „Kogas” 
privatizációja körül, ez a szahalini export jövőjét bizonytalanná teszi. A 
Koreai Energiagazdálkodási Intézet igazgatója szerint Koreában a más 
energiafajták iránti igény kétszeresével, évi 4,3%-kal nő a földgázfo-
gyasztás iránti igény, ezért ha lassabban is, de meg fog indulni 
Szahalinból az ide irányuló földgázexport. 

 
Összeállította: Menczel György 

 
[1] Nichols, T.: Breaking the ice. = Petroleum Economist, 71. k. 1. sz. 2004. p. 31–32. 
 
[2] http://www.sakhalin1.com 
 
[3] http://www.sakhalinenergy.com 


