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Tárik Meszár 

Absztrakt 

Az olaj kulcsfontosságú energiaforrás maradt a 21. században is és árának ingadozása 
jelentős hatást gyakorol a világ országainak gazdaságaira. A világjárvány kezdetén a 
lezárások következtében hatalmasat zuhant az olaj iránti kereslet a gazdasági 
tevékenységek visszaesése miatt. Ezt követően viszont az olajárak meredek 
emelkedést mutattak és jócskán átlépték a hordónkénti 100 dolláros szintet, 
köszönhetően a zárlat utáni erős gazdasági fellendülésnek. A gazdaság 
növekedésével az olaj iránti kereslet is nőtt 2021 során, az Oroszország és Ukrajna 
közötti háború, valamint a Közel-Keleten egyre csak növekvő geopolitikai 
feszültségek azonban félelmet generálnak jelenleg a kínálat összefüggésében. 
Mindezek jelenleg hozzájárulnak a növekvő inflációhoz és a gazdasági fellendüléssel 
kapcsolatos aggodalmakhoz egyaránt. 

Kulcsszavak: Közel-Kelet, gazdaság, kőolaj, olaj, infláció 

Abstract 

Oil has remained a key energy source in the 21st century, and price volatility is having 
a significant impact on the economies of countries around the world. At the time 
of the pandemic, demand for oil plummeted due to the slowdown in economic 
activity. However, oil prices have since risen sharply, well above the USD 100 a barrel 
level, thanks to a strong post-closure economic recovery. As the economy grows, so 
does the demand for oil. Nevertheless, the war between Russia and Ukraine and 
the growing geopolitical tensions in the Middle East are generating supply-side 
fears. All of this is contributing to both rising inflation and concerns about economic 
recovery. 

Keywords: Middle East, economy, oil, inflation 

Bevezetés 

Az olaj a világ egyik legfontosabb áruja – a kőolajtermékek szinte mindenben 
megtalálhatók, az egyéni védőeszközöktől a műanyagokon, vegyszereken és 
műtrágyákon át az aszpirinig, ruházaton át a szállításhoz használt üzemanyagig és 
még a napelemekig is.  

Az olajkitermelésből és feldolgozásból származó bevételek a világ GDP-jének 3%-át 
adják, tehát, ha holnap a globális GDP 3%-a kétszer olyan drága lesz, akkor az 
nyilvánvalóan hatást fog gyakorolni az inflációra. Habár nem az olajár a 
legfontosabb tényező az infláció szempontjából, ám mégis egy fontos faktor, mivel 

https://www.weforum.org/agenda/2022/02/why-oil-prices-matter-to-global-economy-expert-explains/
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/why-oil-prices-matter-to-global-economy-expert-explains/
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az olaj alapvetően számtalan dologban benne van, ezért képes a legkülönfélébb 
termékek árainak befolyásolására. 

A tanulmányban fényt derítünk arra, hogy az elmúlt évtizedekben miképpen hatott 
az olajár emelkedése és csökkenése a különböző országok gazdaságaira, és hogy 
van-e valamilyen alternatíva, amivel ki lehetne védeni annak negatív 
következményeit. Az elemzés fontos részét képezi a történelmi tapaszlatok 
jelenlegi környezetben való értelmezése. Továbbá fontos kérdés az is, hogy az 
energiahordozók a jelenlegi geopolitikai feszültségek és az orosz-ukrán  háború 
által meghatározott környezetben milyen mértékben képesek befolyásolni a 
politikai döntéshozatalt. 

Olajválságok a múltban 

Az első olajválság 1973 októberében kezdődött, amikor a Szaúd-Arábia vezette arab 
Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagjai olajembargót hirdettek. Az 
embargó olyan nemzetekre irányult, amelyek támogatták Izraelt a jom kippuri 
háború1 alatt. Az eredeti célországok Kanada, Japán, Hollandia, az Egyesült 
Királyság és az Egyesült Államok voltak, és az embargót később Portugáliára, 
Rodéziára2 és Dél-Afrikára is kiterjesztették. Az 1974 márciusi embargó végére az 
olaj ára közel 300%-kal, a hordónkénti 3 dollárról (19 dollár/m3) közel 12 dollárra (75 
dollár/m3) nőtt világszerte. Az embargó olajválságot vagy „sokkot” okozott, amely 
számos rövid és hosszú távú hatással volt a globális politikára és a globális 
gazdaságra. Ezt később „első olajsokknak” nevezték el. 

Az 1979-es olajválságra a szakértők „második olajsokk”-ként hivatkoznak. Ez utóbbi 
egy energiaválság volt, amelyet az olajtermelés visszaesése okozott az iráni 
forradalom3 nyomán. Bár a globális olajkínálat csak körülbelül négy százalékkal 
csökkent, az olajpiacok reakciója drasztikusan megemelte a kőolaj árát a következő 
12 hónapban, több mint kétszeresére, hordónként 39,50 dollárra (248 dollár/m3). Az 
áremelkedés az 1973-as olajválsághoz hasonló üzemanyaghiányban és a 
benzinkutaknál tapasztalható hosszú sorokban mutatkozott meg. 

Hosszú távon az olajembargó megváltoztatta a nyugati politika természetét, azaz a 
fokozott feltárás, az alternatív energiakutatás, az energiatakarékosság és a 
szigorúbb monetáris politika irányába mozdultak el ezek az országok az infláció 
elleni hatékonyabb küzdelem érdekében. Mindezektől függetlenül drasztikus 
áremelkedés vette kezdetét, ami drámai hatást gyakorolt az olajexportáló 

 
1 A jom kippuri háborút 1973. október 6. és 25. között vívta Izrael és az Egyiptom és Szíria által 
vezetett arab államok koalíciója. A két fél közötti harcok többsége a Sínai-félszigeten és a 
Golán-fennsíkon zajlott – mindkettőt 1967-ben Izrael megszállta –, azonban néhány 
megütközésre Egyiptomban és Észak-Izraelben is sor került.  Huszonöt év alatt ez már a 
negyedik arab-izraeli fegyveres konfliktus volt. A zsidó állam nemzetközi segítséggel végül 
győzedelmeskedni tudott, ami Egyiptom elnökét, Anvar Szadatot arra sarkallta, hogy 
később béketárgyalásokat kezdjen Izraellel. 
2 Rodézia: hivatalosan 1970-től a Rodéziai Köztársaság, 1965 és 1979 között el nem ismert 
állam volt Dél-Afrikában, területileg egyenértékű a modern Zimbabwéval. 
3 Az iráni forradalom vagy iráni iszlám forradalom 1978-ban tört ki Mohammad Reza Pahlavi 
sah sokak által elnyomónak vélt, a közel-keleti állam gazdaságának súlyos károkat okozó, 
korrupt uralma ellen. 1979 elején elűzték az uralkodót és a Ruhollah Khomeini ajatollah 
vezette síita tömböt juttatták hatalomra. Az új vezetés 1979. április 1-jén kikiáltotta az Iráni 
Iszlám Köztársaságot, amelynek december 3-án fogadták el az alkotmányát. 

https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_(1973)/simplified
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_(1979)
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%80%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%80%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://rubicon.hu/kalendarium/1973-oktober-6-a-jom-kippuri-haboru-kezdete
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nemzetekre, mivel a közel-keleti országok – amelyeket sokáig az ipari hatalmak 
uraltak – átvették az irányítást e létfontosságú áru felett. Ezzel egy időben e 
nemzetek hatalmas vagyont kezdtek felhalmozni. A bevétel egy részét segélyek 
formájában juttatták el más, fejletlen országoknak, amelyek gazdaságai a 
magasabb olajárak és saját exporttermékeik alacsonyabb árai közé szorultak a 
csökkenő nyugati kereslet közepette. Sokat költöttek fegyvervásárlásra, ami 
fokozta a politikai feszültséget, különösen a Közel-Keleten. Szaúd-Arábia az 
elkövetkező évtizedekben több mint 100 milliárd dollárt költött arra, hogy 
elősegítse az iszlám fundamentalista értelmezés, a vahhábizmus elterjedését az 
egész világon, olyan vallási jótékonysági szervezeteken keresztül, mint az Al-
Haramain Alapítvány, amely gyakran osztott pénzeket olyan erőszakos szunnita 
szélsőséges csoportoknak, mint pl. az Al-Kaida vagy a tálibok. 

Hatások az Egyesült Államokra és a Szovjetunióra 

Egyes kutatók az 1973-as „olajár-sokkot” és az azt kísérő 1973–74-es tőzsdekrachot 
tekintik a nagy gazdasági világválság óta az első olyan globális eseménynek, amely 
tartós hatással volt az Egyesült Államok gazdaságára. 

Az embargó negatívan érintette az Egyesült Államok gazdaságát, mivel azonnali 
megoldásokat kellett találni az ország energiabiztonságát fenyegető veszélyek 
kezelésére. Nemzetközi szinten az áremelkedések megváltoztatták a 
versenyhelyzetet számos iparágban, például az autóiparban. A makrogazdasági 
problémák inflációs és deflációs hatásokból is álltak. Az embargó miatt az 
olajtársaságok új módokat kerestek az olajkészletek növelésére, még olyan zord 
terepeken is, mint az Északi-sarkvidék. Az olaj felkutatása és új mezők kiépítése 
általában 5-10 évbe telt a jelentős kitermelés eléréséig. 

Az olajválság a Szovjetuniót is meggyengítette, de a többi szocialista országra is 
rendkívül negatív hatással volt, mivel utóbbiak gazdaságilag és minden egyéb 
viszonylatban is erősen függő helyzetben voltak. Olyan folyamatok kezdődtek el, 
amelyek később a keleti blokk összeroppanásához vezettek. 

A Közel-Kelet kihívásai és az olajárak ingadozása 

F. Gregory Gause III elmélete szerint a szektarianizmus, a kormányokkal szembeni 
elégedetlenség, a gazdasági kudarcok és a külföldi beavatkozások nem a regionális 
válságok okai, hanem sokkal inkább annak a tünetei. A régió számos államában a 
központi hatalom gyengesége és egyes esetekben azok összeomlása a jelenlegi 
zavarok valódi forrása. A líbiai, szíriai és jemeni polgárháborúk, valamint a törékeny 
iraki, libanoni és kvázi palesztin állam kormányai határozzák meg a térség hosszú 
távú geopolitikai kihívását. Ezek a politikai vákuumok közeli és távoli hatalmak 
beavatkozását teszik szükségessé. Hozzájárulnak a felekezeti és etnikai identitás 
hangsúlyosabbá válásához, valamint lehetőséget adnak a terrorista csoportoknak 
a növekedésre, gátolják a gazdasági fejlődést és hatalmas menekültáradatokhoz 
járulnak hozzá.  

Gause szerint az olajárak ingadozása komoly nyomást gyakorol az olyan nagy 
népességgel és gyenge központi hatalommal rendelkező olajexportőrökre, mint pl. 
Irak. Csak az olyan gazdag olajállamok – amelyek egy főre jutó hatalmas 

https://billofrightsinstitute.org/essays/the-1973-oil-crisis-and-its-economic-consequences
https://billofrightsinstitute.org/essays/the-1973-oil-crisis-and-its-economic-consequences
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2022-02-22/price-order
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2022-02-22/price-order
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energiavagyonnal rendelkeztek – kerülték el a problémákat, mint például Kuvait, 
Katar vagy az Egyesült Arab Emírségek.  

Izrael és Törökország viszonylag sikeresnek mutatkozott az export-vezérelt 
növekedési modellek elfogadását követően, miközben a világ a neoliberális, 
szabadpiaci politikák felé fordult az 1990-es években. Azonban az utóbbi két 
államnak nagyon sajátos előnyei voltak: Izrael hozzáfért az amerikai piachoz és az 
amerikai segélyekhez, Törökország pedig 1995 óta vámunióban van az EU-val.  

Más közel-keleti államok, amelyek ugyanezt a neoliberális fordulatot követték, 
kevésbé voltak sikeresek. Egyiptom és Tunézia esetében e gazdaságpolitika 
követése előmozdította az egyenlőtlenséget. 

1. diagram: Az olaj éves hordónkénti átlagára 1997-2021 között 

 

Forrás: Evaluation of Budgetary Control due to Fluctuation of Petroleum Price on Ministry of Interior, 
UAE: A Framework of Analysis; Statista, Saját összeállítás 

Mikrogazdasági következmények 

Fogyasztóként könnyebb megérteni a magasabb olajárak mikrogazdasági 
következményeit. A magasabb olajárak megfigyelésekor a legtöbben valószínűleg 
a benzin árára is gondolnak, hiszen a legtöbb háztartásban szükséges a 
benzinvásárlás. Amikor a benzin ára emelkedik, valószínűleg a háztartások 
költségvetésének nagyobb hányadát költik rá, így kevesebb jut más árukra és 
szolgáltatásokra. Ugyanez vonatkozik azokra a vállalkozásokra, amelyek áruit egyik 
helyről a másikra kell szállítani, vagy amelyek fő inputként üzemanyagot 
használnak (például a légiközlekedési ágazat). A magasabb olajárak általában 
megdrágítják a termelést a vállalkozások számára, valamint szintén többlet terhet 
okoznak a háztartások számára is. Az olaj és a benzin ára valóban nagyon szorosan 
összefügg. Tehát, amikor az olaj ára megugrik, akkor a benzinárak emelkedésére is 
számítani lehet, és ez befolyásolja a háztartások és a vállalkozások túlnyomó 
többségének költségeit. 
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https://www.researchgate.net/figure/Average-annual-OPEC-crude-oil-price-from-1997-to-2018-in-US-dollars-per-barrel-This_fig1_335389564
https://www.researchgate.net/figure/Average-annual-OPEC-crude-oil-price-from-1997-to-2018-in-US-dollars-per-barrel-This_fig1_335389564
https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/
https://www.frbsf.org/education/publications/doctor-econ/2007/november/oil-prices-impact-economy/
https://www.frbsf.org/education/publications/doctor-econ/2007/november/oil-prices-impact-economy/
https://www.alkhaleej.ae/2018-11-14/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
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Milyen hatással vannak az olajárak a makrogazdaságra? 

Az olajár-emelkedésről általában úgy gondolják, hogy fokozza az inflációt és 
csökkenti a gazdasági növekedést. Az infláció szempontjából az olajárak 
közvetlenül befolyásolják a kőolajtermékekből készült áruk árát is. Mint fentebb 
említettük, az olajárak közvetetten befolyásolják az olyan költségeket, mint a 
szállítás, a gyártás és a fűtés. Ezeknek a költségeknek a növekedése viszont számos 
áru és szolgáltatás árát érintheti, mivel a termelők a termelési költségeket a 
fogyasztókra háríthatják.  

Az, hogy az olajár emelkedése milyen mértékben vezet fogyasztási 
áremelkedéshez, attól függ, mennyire fontos az olaj egy adott típusú áru vagy 
szolgáltatás előállításában. Az olajár emelkedése a gazdaság növekedését is 
elfojthatja azáltal, hogy hatással van az olajon kívüli áruk keresletére és kínálatára.  

Az olajárak emelkedése csökkentheti más áruk kínálatát, mert növeli az előállítási 
költségeket. A közgazdasági terminológiában a magas olajárak felfelé tolhatják el 
azon áruk és szolgáltatások kínálati görbéjét, amelyekhez az olaj az input. A magas 
olajárak a más áruk iránti keresletet is csökkenthetik, mert csökkentik a vagyont, 
valamint bizonytalanságot keltenek a jövővel kapcsolatban. Ha az Egyesült 
Államokat vesszük alapul, akkor kijelenthetjük, hogy a keresletre és kínálatra 
gyakorolt hatások ellenére az olajár-emelkedés és a gazdasági visszaesés közötti 
összefüggés nem mindig teljes. Nem minden jelentős olajár-emelkedést követett 
recesszió. Az utolsó hét amerikai recesszió közül azonban ötöt az olajárak jelentős 
emelkedése előzte meg. 

Mindig ugyanaz a kapcsolat az olajárak és a gazdaság 
között? 

Az 1970-es évek két fent említett nagy olajsokkját alacsony növekedés, magas 
munkanélküliség és magas infláció jellemezte (ezt gyakran stagflációnak is 
nevezik). Nem csoda, hogy az olajárak változását a gazdasági ingadozások fontos 
forrásának tekintik. 

Azonban az elmúlt évtizedben a kutatások megkérdőjelezték ezt a hagyományos 
bölcsességet az olajárak és a gazdaság kapcsolatáról. Ahogy Blanchard és Gali 
megjegyzi, az 1990-es évek vége és a 2000-es évek eleje a nagy olajár-ingadozások 
időszakai voltak, amelyek nagyságrendileg hasonlónak mutatkoztak az 1970-es 
évek olajsokkjaihoz. Ezek a későbbi olajsokkok azonban sem az inflációban, sem a 
reál-GDP növekedésében, sem a munkanélküliségi rátában nem okoztak 
számottevő ingadozást. 

A 2000-es évek eleje a magas termelékenységnövekedés időszaka volt, ami 
ellensúlyozta az olajárak inflációra és növekedésre gyakorolt hatását. Ezért annak 
megállapításához, hogy az olajárak és más változók közötti kapcsolat valóban 
megváltozott-e az idő múlásával, túl kell lépni a véletlen megfigyeléseken, és az 
ökonometriai elemzésre kell hivatkozni (amely lehetővé teszi a kutatók számára, 
hogy ellenőrizzék a gazdaság egyéb fejleményeit, amikor az olajárak és a 
kulcsfontosságú makrogazdasági változók közötti kapcsolatot tanulmányozzák). A 
hivatalos tanulmányok bizonyítékot találtak arra, hogy az olajárak és a 
makrogazdaság közötti kapcsolat az idő múlásával valóban csökkent. 

https://www.frbsf.org/education/publications/doctor-econ/2007/november/oil-prices-impact-economy/
https://www.frbsf.org/education/publications/doctor-econ/2007/november/oil-prices-impact-economy/
https://www.alkhaleej.ae/2018-11-14/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
https://www.alkhaleej.ae/2018-11-14/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%8A
https://www.frbsf.org/education/publications/doctor-econ/2007/november/oil-prices-impact-economy/
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Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az olajárak jelentős emelkedése 
hozzájárul az infláció magasabb szintjéhez. Ennek az az oka, hogy a szállítási 
költségek emelkedni fognak, ami sok termék esetében árnövekedést eredményez. 
Ez költségkényszeres infláció lesz, amely egészen más, mint a növekvő aggregált 
kereslet/többletnövekedés okozta infláció. A fogyasztók diszkrecionális bevételei 
csökkenni fognak. Magasabb szállítási költségekkel kell szembenézniük, de nem 
kompenzálják a növekvő jövedelmet. Emellett a magasabb olajárak lassabb 
gazdasági növekedéshez vezethetnek – különösen akkor, ha a fogyasztói kiadások 
gyengék. 

Az olajár változása a COVID-19 járvány alatt 

Két évvel ezelőtt, amikor a Covid-19 világjárvány elindult, a gazdasági tevékenység 
és az olajkereslet visszaesett. A termelők optimalizálták a termelési szintet, de csak 
ennyit lehetett tenni a tározók vagy a tőke tönkretétele nélkül. A tárolási kapacitás 
is korlátozott volt, ráadásul bizonytalanság alakult ki afelől, hogy a gazdasági válság 
milyen mértékben válhat súlyossá és meddig tarthat. Ezek a tényezők az olajárakat 
évtizedek óta nem látott, nagyon alacsony szintre lökték. Egy nagyon rövid ideig 
még 40 dollárra is lezuhant a hordónkénti ár.  

Ez a nehéz időszak több hónapig tartott, majd egy meglepő gazdasági fellendülés 
következett, amikor megnövekedett az olaj és az olajtermékek iránti kereslet. Ezen 
a ponton az olajkereslet visszatért, majd meg is haladta a járvány előtti szintet. 
Azonban a kínálat nem tudott teljes mértékben megfelelni a megnövekedett 
keresletnek. Az OPEC lassan növelni kezdte a kitermelést, de a korlátozott 
tartalékkapacitás miatt ezt óvatosan tette, nehogy ismét túlkínálat alakuljon ki a 
piacon. Emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy az idén februárban kitört 
Oroszország és Ukrajna közötti háború és a Közel-Keleten megnövekedett 
instabilitás fokozzák az olajpiaci nyugtalanságot. 

Az is megfigyelhető, hogy az olaj miatt kialakuló nyugtalanság sok esetben 
társadalmi feszültséggel is együtt jár, ami a Covid-19 járvány elindulását követően 
még inkább tetten érhető.  

1. ábra: Az olajár változása 2021 február és 2022 január között 

 
Fehér szín: West Texas Intermediate ár; kék szín: Brent ár; A kép forrása: Bloomberg 

https://www.weforum.org/agenda/2022/02/why-oil-prices-matter-to-global-economy-expert-explains/
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/12/2/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/why-oil-prices-matter-to-global-economy-expert-explains/
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A jövőben csökkenni fog a közel-keleti olaj szerepe? 

A 2020-as években tapasztalható magasabb olajárak arra ösztönzik majd a 
fogyasztókat, hogy olyan elektromos autókat vásároljanak, amelyek használatához 
nincs szükség olajra. A 2020-as években több alternatíva áll rendelkezésünkre az 
olaj helyett, mint az 1970-es és 80-as években. Ezzel kapcsolatban új fejlemény, 
hogy az elektromos autókkal foglalkozó Lucid Group bejelentette, hogy 
megállapodást írt alá számos szaúdi kormányhivatallal, aminek értelmében 
integrált gyártóüzemet hoznak létre Szaúd-Arábiában. Ennek előzménye, hogy 
Szaúd-Arábia korábban megalkotta a „Szaúdi Vízió 2030” (Saudi Vision 2030) tervet, 
ami egy stratégiai keretrendszer Szaúd-Arábia olajfüggőségének csökkentésére, 
gazdaságának diverzifikálására és olyan közszolgáltatási szektorok fejlesztésére, 
mint az egészségügy, az oktatás, az infrastruktúra, a rekreáció és az 
idegenforgalom. Azonban nem csak Szaúd-Arábia az egyetlen Öböl-menti arab 
ország, mely elkezdett felkészülni az olaj utáni életre. Hasonló kezdeményezéseket 
láthatunk az Egyesült Arab Emirátusokban, Katarban és Kuvaitban is. Az általános 
elképzelés, hogy a politikai döntéshozóknak a nem-olajexportra kell 
összpontosítaniuk, hogy leküzdjék az olajár-sokkok negatív hatásait, továbbá 
ösztönözniük kell a belföldi és a közvetlen külföldi befektetéseket egyaránt, hogy 
hosszú távon elősegítsék a fenntartható gazdasági növekedést. Ezen túlmenően 
elvárás lett ezekben az országokban, hogy a politikai döntéshozóknak olyan 
hatékony gazdasági diverzifikációs politikákat kell kidolgozniuk, amelyek a 
közvetlen külföldi befektetések helyett inkább a hazai befektetéseket ösztönzik, 
növelve a termelést és a termelékenységet. 

Egyes feltételezések szerint a 2020-as években a magasabb olajárak nem 
feltétlenül lesznek ugyanolyan hatással az új olajmezők felfedezésére irányuló 
befektetések ösztönzésére. Az energiavállalatok óvakodnak a környezeti 
nyomástól, amely kevésbé teszi vonzóvá az olajat, mint korábban. A kormányok 
magasabb szén-dioxid-adót vezethetnek be, vagy közvetlenül ösztönözhetik az olaj 
kevesebb felhasználását. Ezért előfordulhat, hogy a magasabb olajárak már nem 
fogják a befektetések megugrását okozni, amit az 1980-as években 
tapasztalhattunk. 

Az orosz-ukrán konfliktus hatása az olajiparra 

Az orosz-ukrán háború jelentős hatást gyakorolt az olajiparra. A Nemzetközi 
Energiaügynökség szerint Oroszország a világ egyik legnagyobb olajexportőre a 
globális piacokon, és földgáza táplálja az európai gazdaságot. Az Egyesült Államok, 
az Európai Unió és mások gazdasági szankciókat vezettek be Oroszországgal 
szemben, és bejelentették, hogy nélkülözni óhajtják az ország fosszilis 
tüzelőanyagait. Azonban még akkor is, amikor Oroszország bombái záporoznak 
Ukrajnára, olaja és gáza továbbra is az inváziót elítélő nyugati nemzetekhez áramlik. 
Nem ez az első eset, hogy az orosz katonai agresszió arra készteti a világ vezetőit, 
hogy aggódjanak az energiabiztonság miatt. Hasonló aggodalmak merültek fel, 
amikor Oroszország 2008-ban megszállta Grúziát, majd 2014-ben, amikor 
megszállta, majd annektálta az ukrán Krímet. Az EU 2019-ben földgázának mintegy 
40%-át, olajának több mint egynegyedét és szénének mintegy felét 
Oroszországból importálta. Az Oroszországgal való kapcsolatok megszakítására 
vonatkozó merész ígéretek ellenére az európai nemzetek eddig a könnyű energia 

https://aawsat.com/home/article/3583101/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-021-00841-7?utm_source=xmol&utm_medium=affiliate&utm_content=meta&utm_campaign=DDCN_1_GL01_metadata
https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-021-00841-7?utm_source=xmol&utm_medium=affiliate&utm_content=meta&utm_campaign=DDCN_1_GL01_metadata
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00969-9


 
 

 
 

10 

mellett döntöttek: az Európába belépő orosz olaj és gáz mennyisége az ukrajnai 
háború kezdete óta valójában növekedésnek indult. A Bruegel, a brüsszeli 
székhelyű think tank szerint Európa csak márciusban 22 milliárd eurót (24 milliárd 
USD) küldött Oroszországnak olajért és gázért cserébe. Ez azonban megváltozhat 
a következő hónapokban, mivel az európai országok eltökéltek amellett, hogy 
megvalósítják energiaforrásaik diverzifikálására és az orosz olaj- és gázáramlás 
csökkentésére irányuló terveiket. 

Összegzés 

A tanulmányból egyértelműen kiderül, hogy az olaj továbbra is rendkívül fontos 
energiaforrás és alapvető hatással van a világgazdaságra. A világ országai az olajár 
folyamatos változásaitól csak rendkívül nehezen tudják függetleníteni magukat. A 
Covid-19 járvány kirobbanásakor lényeges változások álltak be, ugyanis a 
korlátozások bevezetésekor jelentősen lecsökkent az olaj iránti igény, majd komoly 
áringadozás vette kezdetét. Mind az olajár emelkedése, mind annak csökkenése 
mikro- és makrogazdasági következményekkel jár. Az áremelkedés tönkreteheti a 
gazdasági növekedést és egyaránt hozzájárulhat az inflációhoz.  

Az utóbbi időben egyre gyakrabban megjelennek azok a hangok, amelyek szerint 
a jövőben életünkben egyre kisebb szerepe lesz az olajnak. Ezen – a közeljövőben 
nagy valószínűséggel bekövetkező – folyamatokra reagálva a gazdag olajtermelő 
arab államok nagy elköteleződést mutatnak gazdaságuk diverzifikációja felé. Ezek 
között is élen jár az a Szaúd-Arábia, mely ország elkezdte olajfüggőségének 
csökkentését és egyre nagyobb energiákat mozgósít a fenntartható fejlődés és 
gazdasági növekedés elérése érdekében. 


