
2016. ősz 65

Az olaj mind a mai napig a vi-
lággazdaság vérkeringésének 
az alapja: 2013-ban a világ tel-

jes energiafelhasználásának több mint 
45 százalékát az olajforrások fedezték.1 
E mennyiség körülbelül 60 százaléka 
nemzetközi kereskedelem révén jut el a 
termelőktől a felhasználókhoz,2 így kije-
lenthető, hogy egy messzemenően globá-
lis termékről van szó.

Általánosságban egy rendszer sebezhe-
tősége, illetve annak mértéke egy külső 
hatás (sokk) nagyságát jelenti, melyet 
a rendszer még anélkül képes elviselni, 

hogy súlyos károsodások következnének 
be.3 Számos tanulmány4 a reziliencia ki-
fejezést alkalmazza, amely általános ér-
telemben rugalmas ellenállási képességet 
jelent, azaz valamely rendszernek azon 
reaktív képességét, hogy egy kívülről 
érkező, sokkszerű külső hatáshoz sikere-
sen alkalmazkodjék. Mi a továbbiakban 
a sebezhetőség általánosabb fogalmát 
használjuk.

Az energetikai, illetve az olajpiacokkal 
szembeni sebezhetőségnek mind a mai na-
pig nincs egy egységesen kialakult meg-
határozása. Az olajpiacokkal szembeni 
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A 2011–2013-as években az olajpiacot az abszolút fellendülés jellemezte, stabil hordónkénti 
100 dollár körüli olajárral. 2014. második felében az árak összeomlása a piaci szereplők jelen-
tős részét igen váratlanul érte. A bekövetkezett áresés nagysága indokolttá teszi a főbb nettó 
olajexportáló országok sebezhetőségének a vizsgálatát. Tanulmányunkban kereskedelmi mu-
tatók (exportintenzitás, egyszerű cserearány-mutató, exportérzékenység, Herfindahl–Hirsch-
man-index), továbbá a Bennett-módszer segítségével értékeljük a 14 legjelentősebb olajex-
portőr kitettségét. A sebezhetőség mértékének kiszámításával országcsoportok azonosíthatók, 
és lehetővé válik az alkalmazandó gazdasági eszközök differenciálása, ajánlások megtétele.

The oil market was relatively balanced between 2011 and 2013 with around 100 USD. In the 
second half of 2014 the sharp decline in oil prices was an unexpected event for most of the 
market players. The size of price drops is justified to analyze the oil vulnerability of the most 
significant net oil exporting countries. In this study many trade statistics (export intensity 
index, terms of trade index, export sensitivity, Herfindahl–Hirschman index), and furthermore 
the Bennett method are applied to quantify the oil vulnerability of the 14 most important oil 
exporting nations. It is possible to identify country groups, which enable us to differentiate the 
applicable economic instruments and making policy recommendations.

* * *
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sebezhetőség (oil vulnerability) többdi-
menziós fogalomként értelmezhető, me-
lyet általában az importőr országok néző-
pontja dominál. Megkülönböztetünk az 
olajárakban bekövetkező változásokkal 
szembeni sebezhetőséget (piaci kocká-
zat), illetve a kínálati oldalon tapasztal-
ható, egyéb sokkoknak való kitettséget 
(kínálati oldalról jövő kockázat; példá-
ul geopolitikai konfliktusok, készletek 
nagysága). Ehhez társul még a környe-
zeti kockázat, amely a klímaváltozással, 
a globális felmelegedéssel, a környezet-
szennyezéssel van összefüggésben.

Az emelkedő olajárak időszakában a 
kutatások jelentős része az olajimportáló, 
fejlett országokra fókuszált, azok külön-
böző kockázatait számították ki, illetve a 
sebezhetőséget mérő indikátorok is rájuk 
vonatkoztak. Az ilyen jellegű megköze-
lítések széles skáláját – így közgazda-
ságtani, nemzetbiztonsági, geopolitikai, 
környezeti-ökológiai munkákat – talál-
juk. Fontos megjegyezni, hogy a sebez-
hetőség mértékének vizsgálatát követően 
a legtöbb kutatás az energiabiztonságra 
fókuszál, amely a gazdasági biztonság 
egyik központi kérdése.5 Ez alatt elsősor-
ban energetikai függetlenséget értenek, 
amit az energiaimport csökkentésével, 
továbbá a diverzifikáció mértékének 
(mind az energiamixben, mind a szállítók 
tekintetében történő) növelésével lehet el-
érni. Ugyanakkor Gail Cohen, Frederick 
Joutz és Prakash Loungani arra hívja fel 
a figyelmet, hogy bár az egyetlen szállí-
tótól való nagyobb függőség alacsonyabb 
energiabiztonságra utal, ám nem biztos, 
hogy maga a sebezhetőség is magasabb.6 

Így célszerű a két fogalmat külön-külön 
is megvizsgálni.

Míg a sebezhetőség esetében elsősor-
ban a fogadó (jelen esetben a kibocsátó) 
ország gazdasági és energetikai jellem-
zőire fókuszálunk, addig az energia-
biztonság vizsgálatánál sokkal inkább 
az ellátó országot értékelik az elemzők, 
kiemelten annak gazdasági, politikai, 
társadalmi kockázatait.7 A továbbiakban 
mi a sebezhetőség vizsgálatát helyezzük 
a középpontba; célunk, hogy azt a nettó 
olajexportőr országok által a csökkenő 
olajárak időszakában tapasztaltak alapján 
értékeljük.

A témában az egyik első jelentősebb 
tanulmányt az ESMAP (Energy Sector 
Management Assistane Program) jelen-
tette meg 2005-ben,8 és abban az impor-
tőr országoknak a növekvő árak idején 
várható sebezhetőségét vizsgálta. A szer-
zők egyszerű dekompozíciós módszerrel 
bontották tényezőkre egyes afrikai orszá-
gok olajimportjának a GDP-hez viszonyí-
tott arányát. Sokkal mélyebb és komple-
xebb elemzésnek, így úttörő munkának 
számít Eshita Gupta 2008-as publikáció-
ja, melyben 26 nettó olajimportőr ország 
sebezhetőségét vizsgálta, szintén emelke-
dő árak időszakában (2004-re vonatkoz-
nak az elvégzett számításai).9 Elemzésé-
be piaci és kínálati kockázatokat vont be, 
és létrehozta az olajsebezhetőségi indexet 
(oil vulnerability index, OVI), amelynek 
a kiszámításához szükséges súlyokat fő-
komponens-elemzéssel határozta meg. 
A makroökonómiai (piaci) kockázatot az 
alábbi indikátorokkal számszerűsítette:
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• egy főre jutó GDP (piaci áron);
• a gazdaság olajintenzitása;
• az olajjal kapcsolatos kiadások 

nemzeti jövedelemhez viszonyított 
aránya;

• az olaj súlya az energiamixben.

A kínálati oldalt pedig a következő 
mutatókon keresztül vonja be a számí-
tásokba (az utolsó hármat a módosított 
Herfindahl–Hirschman-index alkalma-
zásával aggregálja):

• a nemzeti olajkészletek;
• a piaci likviditás;
• az olajimport-függőség;
• az olajimport diverzifikáltsága;
• az ellátó ország politikai kockázata.

Edgard Gnansounou – Guptához ha-
sonlóan – szintén 37 fejlett, iparosodott 
ország sebezhetőségét vizsgálta a 2003-
as évre vonatkozóan, egy kompozit indi-
kátor segítségével.10 Az említettek mellett 
további mérföldkőnek számít Edward 
Christie tanulmánya, melyben sziszte-
matikusan bemutatta a sebezhetőség té-
makörében addig elért eredményeket.11 
Európa és Oroszország viszonyát vizs-
gálva elsősorban a nemzet-, illetve ener-
giabiztonságra helyezte a hangsúlyt, és 
a pénzügyi szakirodalomból kiindulva a 
potenciális veszteség kiszámítására töre-
kedett.

Daan Rowies – az eddig felsoroltakkal 
ellentétben – az olajexportőr országokat 
vizsgálta, és a sebezhetőségi indikátorok 
áttekintésénél az olajbevételek teljes ex-
porthoz viszonyított arányára fókuszált, 
továbbá arra, hogy azok mekkora részét 

képezik a kormányzati bevételeknek.12 
Szintén kitért a bruttó államadósság, a 
devizatartalékok, illetve a költségvetés 
egyensúlyához szükséges hordónkén-
ti olajár mutatóinak a fontosságára. Ez 
utóbbi szempontjából Jement, illetve Lí-
biát sorolta a legsérülékenyebb országok 
közé. A sebezhetőséggel párhuzamosan 
értékelte a rezilienciát is.

Régis Galland a 2015-ös analízise ké-
szítésekor a nettó olajexportőrök (csök-
kenő olajárak idején várható) sebezhető-
ségének vizsgálatába – az előbb említet-
tekhez hasonlóan – a főbb nemzetgazda-
sági mutatókat vonta be (és azokat külön-
külön elemezte).13 Ezek:

• a kormányzati költségvetés, illetve 
az annak egyensúlyához szükséges 
hordónkénti olajár;

• a kormányzat olajból származó be-
vételei;

• nemzetközi tartalékok, az olajex-
port részaránya;

• a folyó fizetési mérleg egyenlege.

Galland tanulmányában a stabil orszá-
gok közé Szaúd-Arábia, Kuvait, Katar 
és az Egyesült Arab Emírségek tartozik. 
Eredményei szerint Algéria, Bahrein, 
Omán és Nigéria már sérülékenyebb, 
elsősorban a csökkenő nemzetközi tar-
talékok, illetve a nemzeti valutájuk le-
értékelődése miatt. Véleménye szerint 
Oroszország az olajárcsökkenést ön-
magában képes lenne kezelni, de mivel 
esetében más kockázatokkal (nemzet-
közi szankciók, elszigetelődés, külföl-
di vagyonok zárolása, a deviza súlyos 
leértékelődése) is számolni kell, így az 
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országot a magasabb kockázatúak közé 
sorolja. Irak, Líbia, Venezuela és Jemen 
van a legrosszabb helyzetben, elsősorban 
a kedvezőtlen makrogazdasági feltételek, 
továbbá a korlátozott pénzügyi források 
következtében.

Azok a tanulmányok, amelyek a csök-
kenő olajárak időszakában vizsgálják 
az exportáló országok sebezhetőségét, 
mindössze néhány makrogazdasági adat 
egyszerű, idősoros elemzéséből vonnak 
le következtetéseket. Nem aggregálják a 
kiválasztott indikátorokat, nem alkotnak 
olyan komplex mutatót, amelyből egyér-
telműen meghatározható lenne a sebez-
hetőség mértéke. Ezzel szemben mi az 
elemzésünkben a kereskedelmi számítá-
sokon túl egy szintetizált mutatót is al-
kotunk a Bennett-módszer segítségével, 
amely nemcsak a vizsgált országok rang-
sorát (pozícióit) mutatja az olaj okozta 
sebezhetőség terén, hanem az egymás-
hoz viszonyított abszolút távolságot is 
megadja. Bár súlyokat nem alkalmaz a 
módszertan, mégis nagyon informatív és 
sokrétű eredményekkel szolgál, melyek-
kel lehetővé válik az elemzésbe bevont 
országok csoportosítása, a szükséges és 
differenciált gazdaságpolitikai eszközök 
kiválasztása.

Az olajárcsökkenés okai
és következményei

A 2008-ban érzékelhetővé vált válság 
hatására az évezred eleje óta növekvő 
olajárakban jelentős mértékű esés követ-
kezett be. A sokk után ismét emelkedni 

kezdtek a jegyzési árak, és a 2011–2013-
as években az olajpiacot az abszolút fel-
lendülés jellemezte, stabil hordónkénti 
100 dollár körüli olajárral. Ugyanakkor 
az árak ismételt összeomlása (1. ábra) a 
piaci szereplők jelentős részét igen várat-
lanul érte. A jelenlegi árcsökkenés a ke-
resleti és kínálati oldalon jelentkező sok-
kok következménye: az előrejelzésekhez 
képest csökkenő kereslet és a rohamosan 
növekvő kínálat az okozója annak (bár a 
kínálati oldal tényezői a meghatározób-
bak).

Az elmúlt mintegy másfél évtizedben 
jelentősen nőtt a világon a bizonyított 
olajkészletek száma. Ezek zömét a Vene-
zuelában, Irakban és Kanadában feltárt 
mezők adták (de 1991 és 2014 között több 
mint 15 százalékkal nőttek a készletek 
Katarban, Kazahsztánban, az Amerikai 
Egyesült Államokban és Nigériában is), 
továbbá a palaolaj és a nem konvencioná-
lis készletek megjelenése, illetve a kiter-
melés megerősödése.

2011 és 2014 között ez az egyensúlyi-
nak tekinthető, 100 dollár körüli ár első-
sorban a Közel-Keleten végigsöprő „arab 
tavasz”, illetve az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban elért (évente nagyjából 1 millió 
hordót kitevő napi) termelésbővülés kö-
vetkezménye volt. (Az araboknál lezajlott 
eseménysorozat önmagában felfelé moz-
gást, míg az amerikai áresést okozott vol-
na.) A 2014-es év második felére azonban 
helyreállt a líbiai és az iraki kitermelés 
(Líbiában már 2012-ben elérte a forradal-
mat megelőző maximum 90 százalékát). 
Emellett a gyengülő világgazdasági – bár 
a fejlett országok fogyasztása sem érte el 
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a 2008 előtti szintet, mégis különösen a 
kínai – növekedési kilátások az árak egy-
re nagyobb mértékű eséséhez vezettek.

A helyzetet tovább fokozta, hogy Sza-
úd-Arábia a piaci részesedése fenntar-
tását helyezte előtérbe (feladva ezzel az 
addigi swing pozícióját, amellyel koráb-
ban sikeresen befolyásolta az árakat), az 
OPEC pedig – 2014 novemberét köve-
tően – sorozatosan a kitermelés szintjé-
nek a stabilan tartása mellett döntött.15 
Itt jegyeznénk meg, hogy azt követően, 
hogy 1986-ban Szaúd-Arábia hasonló lé-
pésre szánta el magát, 15 évbe telt, mire 
az árak ismét jelentősebb emelkedésnek 
indultak.

Felmerül a kérdés, hogy milyen okok 
vezették Szaúd-Arábiát e döntés megho-
zatalához. Lépése egyrészt azzal magya-
rázható, hogy a swing pozíció fenntartá-
sa igen költséges, így az mind nagyobb 
terheket jelentett, figyelembe véve a 
nem OPEC-országok növekvő kiterme-
lési adatait. Másrészt az OPEC döntése 
(hogy tulajdonképpen nem tesz semmit 
az áresés megállítása érdekében) nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy a tagországok 
széthúznak, és a szervezet nem rendel-
kezik stratégiával. Egyes vélemények16 
szerint így kívánják hosszú távon elvenni 
a befektetők kedvét, hogy a nehezebben 
kitermelhető olajforrások (például olaj-
pala, mélytengeri mezők) felé fordulja-
nak, továbbá elbizonytalanítani a piacra 
frissen érkezett vállalatokat (elsősorban 
az amerikai palaolaj kitermelésében ér-
dekelt cégeket).

2016 januárjára az olaj ára 2014 au-
gusztusához képest a harmadára (30 

dollár alá) esett vissza. Az esetleges ár-
emelkedést az Iránnal szembeni szank-
ciók feloldása még inkább kitolja, hiszen 
újabb kitermelővel gazdagodik a piac. 
A dollár az euróhoz viszonyítva nagyjá-
ból 20 százalékot erősödött 2013. január 
és 2016. január között, ami szintén nega-
tívan hatott az olajárakra. (A Világbank 
2015-ös tanulmánya17 szerint a dollár 10 
százalékos erősödése 3–10 százalék kö-
zötti csökkenést okoz az olajpiacokon.) 
2014. második felében pedig a határidős 
piacokon ( futures ügyletek) jelentősen 
csökkent a long pozíciók aránya a short 
pozíciókkal szemben, vagyis a befektetői 
hangulat is az árak csökkenésére utalt.18

A továbbiakban a visszaesés lehetséges 
gazdasági, társadalmi és politikai követ-
kezményeire koncentrálunk.

Annak ellenére, hogy az olajárak ala-
kulásából származó nyereségek, illetve 
veszteségek – a termelők és a fogyasztók 
között – kiegyenlítik egymást (összegük 
zéró), a csökkenő olajárak világgazdasá-
gi hatása összességében mégis pozitív-
nak mondható. Az EY 2015-ös számításai 
szerint egy 50 dollár körüli hordónkénti 
árcsökkenés naponta 4,6 milliárd dol-
lárnyi stimulust jelent a világgazdaság 
számára.19 (Az IMF 2015. évi publikáci-
ója szerint középtávon a világ GDP-jét 
0,5 százalékkal növeli egy 30 százalékos 
árcsökkenés. 2016-ra 0,4–0,8 százalékos 
növekedési pluszt jósolnak.20)

Az elemzők konszenzusos véleménye 
szerint a világgazdaságban elérhető hasz-
nok nagyságrendileg meghaladják az olaj- 
és gáziparban tapasztalható veszteségeket. 
Az alacsonyabb olajárak hatására szintén 
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csökkennek a termelési költségek, ami 
alacsonyabb fedezeti pontot és magasabb 
nyereséget indukál (elsősorban az anyag- 
és energiaigényes ágazatokban). Az ala-
csonyabb költségek a termékek árainak 
csökkenését eredményezik (csökken az 
infláció), ami pozitívan hat a fogyasztás-
ra, illetve a gazdasági növekedésre. (Bár 
a fogyasztás növekedése függ attól, hogy 
az olajárcsökkenés mennyire csapódik le 
az üzemanyagárakban, közüzemi szám-
lákban stb.) Fokozódnak a beruházások, 
a legtöbb országban javul a folyó fizetési 
mérleg egyenlege, az alacsonyabb inflá-
ció pedig további monetáris lazításra ösz-
tönzi a központi bankokat.21

A jelen helyzetben ilyen lazításra a 
legtöbb fejlett országban kevés lehetőség 
van, hiszen az irányadó kamatlábak nul-
lához közelítenek. Itt jegyeznénk meg, 
hogy az itt leírt hatások erőssége számos 
tényezőtől függ (például az olajnak a 
gazdaságban betöltött szerepe, az ener-
gia árát torzító támogatások és adók). Az 
elemzők (például Paul Krugman) általá-
ban egyetértenek abban, hogy az olajár-
emelkedés gazdasági hatásai jelentőseb-
bek és gyorsabban jelentkeznek, a csök-
kenés következményei viszont sok tekin-
tetben bizonytalanok:22 10-20 dolláros ár-
esésnél a fentebb leírt mechanizmus lép 
életbe, de egy 60-70 dolláros csökkenés 
már drasztikus következményekkel jár-
hat. A Világbank 2015. évi tanulmánya 
arra hívja fel a figyelmet, hogy a jelen-
legi romló gazdasági kilátások miatt a 
háztartások valószínűleg az így szerzett 
jövedelem megtakarítását választják a fo-
gyasztásuk növelése helyett.23

Fontos megvizsgálni a csökkenő olaj-
áraknak a kitermelő országokra gyako-
rolt hatását. Mivel a kitermelés, illetve 
a készletek jelentős része politikailag és 
társadalmilag instabil térségekre kon-
centrálódik, a csökkenő bevételek a bi-
zonytalanság növekedésével járnak. A mun-
kanélküliség emelkedése, a gazdasági 
recesszió a társadalmi elégedetlenség fo-
kozódását okozhatja. Azokban az orszá-
gokban, ahol jelentős az állami kontroll 
(például az üzemanyag, élelmiszer, víz, 
illetve egyéb fogyasztási cikkek árának 
támogatása révén) ott a költségvetési 
bevételek csökkenésével e támogatások 
megvágására kényszerül a kormányzat, 
ami felszínre hozhatja a mélyen lappangó 
feszültségeket.

A Világbank 2015-ös becslése szerint 
az olajárak 10 százalékos csökkenése 
ezen országok jelentős részében 0,8–2,5 
százalékkal veti vissza a GDP-t, továbbá 
a költségvetésnek – amelynek az egyen-
súlyához szükséges hordónkénti olajár 
jóval magasabb – a jelentős korrekciójára 
kényszerülnek.24 Az IMF 2015-ös becs-
lése szerint 2016-ban az olajexportáló 
országok gazdasága várhatóan átlagosan 
3,5 százalékkal fog zsugorodni,25 továbbá 
esetükben mind a reáljövedelmek, mind 
az olajtermelésben elért nyereség csök-
kenése várható (ami tulajdonképpen a 
tükörképe az olajimportáló országokban 
végbemenő folyamatoknak). Ugyanak-
kor e visszaesés mértéke jelentősen függ 
az olajexport gazdasági súlyától, illetve a 
gazdaságpolitikai válaszoktól, a koráb-
ban megtett óvintézkedésektől. A legtöbb 
országban a fiskális deficit bekövetkezése 
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eléggé valószínű forgatókönyvnek tűnik, 
amit a 2. ábra is jól szemléltet. (Itt je-
gyeznénk meg, hogy a vizsgált országok 
körének részletes indoklása a módszer-
tant ismertető fejezet végén olvasható.)

A sebezhetőséget már a költségvetés 
egyensúlyához szükséges olajár (2. ábra) 
is jól mutatja, melynek mértékét jelentő-
sen csökkentették ugyan a vizsgált orszá-
gok (Jemen kivételével) 2014-et követő-
en, azok azonban még mindig túl maga-
sak. A korrekcióra komoly szükség volt, 
mivel az áremelkedés időszakában (2008 
és 2012 között) 15–55 dollárral növelték 

ezt a sarokszámot (a sor elején Katar és 
Kuvait áll 15 dollárral, a sor végén 55 
dollárral az Egyesült Arab Emírségek). 
Az olaj ára így a legtöbb országban elér-
te, sőt meg is haladta a 100 dollárt.27

Az említett országok a jegybanki alap-
kamat korrekciójára kényszerülnek: mo-
netáris lazítás helyett általában a szigorí-
tás mellett döntenek a központi bankok. 
Emellett az alacsony olajárak gyengítik 
az energiaszektorban tevékenykedő vál-
lalatok pénzügyi pozícióit, különösen 
azokét, amelyeknek jelentős a külföldi 
kitettségük. A velük kapcsolatban álló 

2. ábra26

A költségvetés egyensúlyához szükséges hordónkénti olajár
(2016-os adatok; dollár)

Megjegyzés:
  *: 2014. évi adat.
**: 2015. évi adat.
A vízszintes vonal a 2016-ra becsült 50 dolláros szintet jelzi.
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bankok és más pénzügyi intézmények 
helyzete is megrendülhet, amit az elvég-
zett stressztesztek is igazolnak.28 Míg 
az olajimportáló országokban a nemze-
ti valuta erősödésére, addig az exportőr 
országokban annak gyengülésére lehet 
számítani.

Módszertan

Tanulmányunkban a számos kereske-
delmi mutató (exportintenzitási mutató, 
cserearány-mutató, exportérzékenység, 
Herfindahl–Hirschman-index) mellett a 
komplex elemzést lehetővé tevő Bennett-
módszert is alkalmazzuk.

Az exportintenzitási mutató a gazdasá-
gi nyitottság mérésére alkalmas. Ez egy 
viszonyszám, amely megmutatja, hogy 
az adott ország a hazai munka mekkora 
hányadát (hány százalékát) értékesíti a 
külső piacokon. Optimális mértéket nem 
tudunk meghatározni, de általános sza-
bály, hogy minél kisebb egy nemzetgaz-
daság, annál inkább rá van utalva a nem-
zetközi gazdasági együttműködésre.29

exportintenzitási mutató =

Az egyik leginformatívabb csere-
arány-mutató az export- és importárin-
dex változásának a hányadosa, melyből 
arra következtethetünk, hogy egyik évről 
a másikra romlott vagy javult az export 
átlagos vásárlóereje.29

egyszerű cserearány-mutató =

Az exportérzékenység megmutatja, 
hogy a GDP elemi elmozdulása milyen 
mértékű változást enged meg az export-
volumen területén.31

A koncentráció mérésére alkalmas a 
Herfindahl–Hirschman–index:32

          
ahol Xj egy választott kvantitatív indiká-
tor (jelen esetben az adott ország részese-
dése az összes exportból); j az országok 
csoportja (j = 1, …, N)

A Herfindahl–Hirschman-index tehát 
képes mérni a diverzifikációt, amelynek 
értéke minél közelebb van az 1-hez, an-
nál koncentráltabb a piac. Amennyiben 
eléri az 1-et, az azt jelenti, hogy mind-
össze egy kereskedelmi partnere (vevője 
vagy szállítója) van az adott országnak.33

A Bennett-módszer segítségével hete-
rogén mutatókból juthatunk szintetizált 
mutatóhoz. A módszer lényege, hogy 
minden mutató esetében azon területegy-
ség adatát tekintjük bázisnak, amelynél 
annak értéke a legnagyobb. Bennett az 
egy-egy területegységre kapott viszony-
lagos értékek összegét tekintette a számí-
tás eredményének (pontszámának). Álta-
lános képlet:
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 (i = 1, 2, …, n) és (k = 1, 2, …, 
m), ahol
aik: az i-edik naturális mutató viszonyla-

gos nagysága k területegységben;
Aik: az i-edik naturális mutató értéke k 

területegységben
Aimax: az i-edik naturális mutató maximá-

lis értéke (a figyelembe vett területegy-
ségekben);

m: a vizsgálatba bevont területegységek 
száma;

n: a vizsgálatba bevont mutatók száma.34

A Bennett-módszerrel végezhető szá-
mítások feltétele, hogy valamennyi mu-
tató egyenes legyen. (Minél magasabb 
értékű, annál magasabb fejlettséget jelez.) 
Mutatónként a legmagasabb értéket ki-
választva minden területegységre (jelen 
esetben a vizsgált országokra) ki kell szá-
mítani, hogy az hány százaléka a legfej-
lettebb, azaz a legmagasabb értékkel ren-
delkező ország értékének. Ezután terület-
egységenként összeadandók a százalékos 
értékek, majd ezek az összegek rangsorol-
hatók. Az így kialakuló egyszerű rangsor 
mellett láthatóvá válik a különbség mér-
téke is. Így megállapítható, hogy egyes 
értékek mely területegységekben a leg-
magasabbak, illetve hogy milyen relatív 
fejlettséget mutatnak. Minél magasabb az 
adott területi egység által elért érték, an-
nál jobb a pozíciója (esetünkben: kisebb a 
sebezhetősége). Számításainkban fajlagos 
mutatókat alkalmaztunk (például: az egy 
főre jutó GDP), illetve a 4. táblázatban 
(melléklet) jelöltük, hogy az adott indiká-
tor hogyan hat a sebezhetőségre: fokozza 
vagy csökkenti azt.

Elemzésünkben az elérhető adatok szé-
les körét használtuk fel, és részletesen a 
melléklet tartalmazza azokat. A vizsgá-
latba azon országokat vontunk be, ame-
lyek esetében az olajexport értékének 
folyó áron mért, GDP-hez viszonyított 
aránya meghaladta a 15 százalékot 2013-
ban. (Ezt az évet tekintettük bázisnak, 
hiszen ekkor volt utoljára stabilan 100 
dollár körül a hordónkénti olajár, tehát jó 
viszonyítási alapot nyújt a későbbi áresés 
hatásainak a vizsgálatához.) Így a vizs-
gált országok: Algéria, Bahrein, Irak, 
Kuvait, Kazahsztán, Katar, Norvégia, 
Omán, Nigéria, Oroszország, Szaúd-Ará-
bia, Egyesült Arab Emírségek, Jemen és 
Venezuela.

Az olajexport terén a Comtrade 2016-
os adatbázisát35 és a HS-osztályozás 
szerinti 2709–2715 közötti árufőcsopor-
tokat vizsgáltuk (lásd részletesen a mel-
lékletben szereplő 3. táblázatot). Azért 
határoztuk meg a 15 százalékos limitet, 
mert az alatt már olyan országok is sze-
repelnének a számításainkban, amelyek 
nem számítanak hagyományosan jelen-
tős olajexportálóknak, például Belgium, 
Hollandia, Litvánia vagy Szingapúr. Ez 
utóbbiak gazdasága messzemenően di-
verzifikált, ezért esetükben nem tartottuk 
indokoltnak a sebezhetőség vizsgálatát. 
Felmerülhet a kérdés, hogy néhány, ha-
gyományosan jelentős olajexportálónak 
számító ország – mint Angola, Líbia és 
Irán – miért nem került bele a vizsgálat-
ba. Esetükben a felhasznált Comtrade-
adatbázisban nem érhető el kereskedelmi 
adat, így ezeknek az országoknak az 
elemzését nem állt módunkban elvégezni.
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Éves adatok alapján vizsgáljuk a 2000–
2014 között eltelt mintegy másfél évtize-
det; az eredményekből így következtetni 
lehet arra, hogy ezen országok gazdasá-
ga mennyire volt felkészülve az áresés-
re. A képet természetesen sok esetben 
árnyalják az aktuálpolitikai események 
és az országspecifikus jellemzők, ame-
lyekre a jelen tanulmány keretein belül 
csak korlátozottan tudunk kitérni. Emel-
lett havi adatokkal vizsgáljuk (2013 janu-
árjától kezdődően) az olajáresés hatásait 
az infláció, a nemzetközi tartalékok és a 
nemzeti valuták árfolyama esetében is. 
(Mivel havi adatok csak korlátozottan 
érhetőek el, ezzel a részelemzéssel csak 
egy rövid betekintést kívánunk adni a 
legfrissebb gazdasági történésekbe.)

Itt jegyeznénk meg, hogy a vonalas 
diagramok esetében a jelmagyarázat az 
adott indikátor legfrissebb adata szerinti 
sorrendben tünteti fel az országok nevét 
(a könnyebb értelmezhetőség kedvéért).

Eredmények

A sebezhetőség legfontosabb összete-
vői közé tartozik az olajnak az összes 
exportból való részesedése, továbbá az 
adott ország társadalmi, gazdasági fej-
lettsége, amelyet jelen esetben az egy 
főre jutó GDP segítségével mutatunk be. 
A 3. ábrán e két tényező függvényében 
pozícionáltuk a vizsgált országokat. Irak, 
Venezuela, Algéria és Nigéria olyan or-
szág, amely esetében az export aluldi-
verzifikáltsága alacsony egy főre jutó 
GDP-vel párosul. Ezen országokban a 
kivitel majdnem teljes egészét az olajex-
port teszi ki, ami rendkívül sérülékennyé 

teszi a gazdaságukat. Szaúd-Arábia, Ku-
vait és Katar esetében ez az arány szintén 
jelentős (több mint 85 százalék), viszont a 
GDP alapján jóval gazdagabb országok-
ról van szó. (A 2013-as világbanki adatok 
szerint az egy főre jutó vásárlóerő-pari-
tásos GDP meghaladja a 45.000 dollárt.) 
A diverzifikáltságot tekintve egymáshoz 
hasonló szinten áll Kazahsztán, Oroszor-
szág, Jemen és Omán, bár az egy főre jutó 
vásárlóerő-paritásos GDP-jük széles ská-
lán szóródik (Jemené 3.609 dollár, Omá-
né 41.186 dollár volt 2013-ban). Bahrein, 
az Egyesült Arab Emírségek és Norvégia 
esetében a legalacsonyabb az olajexport 
aránya az összes kivitelhez viszonyítva, 
bár e két utóbbi igen távol helyezkedik el 
egymástól a képzeletbeli skálán.

Az ábra adataiból adódna olyan lehe-
tőség is, hogy mivel Kataré az egy főre 
jutó GDP, az Egyesült Arab Emírségeké 
pedig az olajexport aránya miatt olyan tá-
vol esik a többi vizsgált ország adataitól, 
egyedül is külön csoportot képezhetné-
nek. Így a 14 ország 6 csoportot alkotna, 
ám az a véleményünk szerint túl nagy 
szám, és a gazdaság további tényezői 
(fejlettség, illetve egyéb makrogazdasági 
mutatók) szerint is indokolható a más or-
szágokkal való egy csoportba sorolásuk 
(3. ábra).

A nettó olajexportnak nemcsak az ösz-
szes exporthoz, hanem a GDP-hez viszo-
nyított aránya is tanulságokkal szolgál. 
Ez a mutató – Omán kivételével – csök-
kenést mutat a vizsgált országokban, ami 
nem csupán a csökkenő olajárak idősza-
kára igaz, hanem már 2011-től megfigyel-
hető. Ezt a jelenséget az exportérzékeny-
ség-mutató fogja magyarázni (4. ábra).
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A Herfindahl–Hirschman-index szá-
mításánál (5. ábra) a Világbank World 
Integrated Trade Solution (WITS) adat-
bázisát használtuk fel. Néhány esetben 
(a *-gal jelölt országoknál) partnerként az 
Unspecified [meghatározatlan] kód sze-
repel (akárcsak az ENSZ Comtrade adat-
bázisában), ami torzítja az eredményeket. 
Ez alapján az olajexport aluldiverzifikált-
sága lenne megfigyelhető Kuvaitban, 
Bahreinben és Venezuelában. A többi 
országban 0,1 és 0,2 között szóródnak az 
értékek, ami szerint az export diverzifi-
káltsága a partnerek szempontjából köze-
pesnek mondható. Ez arra utal, hogy ezen 
országok esetében nem okoz problémát a 
kereskedelmi partnerektől való függés, 

nem jellemző, hogy kizárólag egy-két or-
szágnak értékesítenék a kitermelt olajat.

A gazdasági nyitottságot jellemző ex-
portintenzitási mutató (6. ábra) alapján 
jól elkülöníthető csoportot alkotnak a 
Perzsa-öböl menti kis államok és a mind 
GDP, mind népesség tekintetében na-
gyobb országok. Az Egyesült Arab Emír-
ségek esetében kiugró értékeket találunk: 
az exportintenzitás értéke 2012-ben és 
2013-ban is meghaladta a 100 százalé-
kot. Bahrein, Katar és Kuvait egy további 
csoportba sorolható: az exportintenzitási 
értékük 70 százalék körüli vagy azt meg-
haladó, ami nagyobb fokú nyitottságra 
és sebezhetőségre utal. 40 és 50 százalék 
közötti értékkel bír Szaúd-Arábia, Irak, 

3. ábra36

Az olajexport aránya és az egy főre jutó GDP alapján elért pozíciók (2013)
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4. ábra37

A nettó olajexport értéke a vizsgált országokban (dollár)
a folyó áron számított GDP (dollár) arányában (%)
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5. ábra38

A Herfindahl–Hirschman-index eredményei a vizsgált országok esetén

Megjegyzés: * a Világbank World Integrated Trade Solution (WITS) adatbázisában az adott ország 
esetében partnerként az Unspecified [meghatározatlan] kód szerepel.
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Kazahsztán és Norvégia; a legzártabb 
pedig Oroszország, Algéria és Nigéria. 
A mutató értéke az elmúlt években álta-
lában csökkenő tendenciát mutatott, bár 
Ománban és az Egyesült Arab Emírsé-
gekben ez csak 2014-ben következett be 
(az exportérzékenység eredményeihez 
hasonlóan, melyet részletesen a későbbi-
ekben tárgyalunk).

A cserearány-mutató eredményei (7. 
ábra) szerint az export átlagos vásárló-
ereje 2008 közepéig intenzíven nőtt, de 
az árak év végi összeomlását követően 
meredeken hanyatlani kezdett. Ez azon-
ban átmenetinek bizonyult, s 2013-ig 
újra javult az export vásárlóereje a vizs-
gált országokban. Ebben jelentős szerepe 
volt a stabil 100 dollár körüli olajárnak, 

továbbá az dollár erősödésének. 2014-
ben már mutatkoztak az árcsökkenés 
jelei: a cserearány-mutató értéke kismér-
tékben, de csökkent Norvégia kivételé-
vel az összes országban. Kijelenthető, 
hogy a vizsgált nemzetgazdaságokban a 
komparatív előnyök viszonylagos növe-
kedése ment végbe 2000 és 2014 között 
(bár a mértéke széles skálán szóródott), 
azonban 2015-től erőteljes csökkenés kö-
vetkezett be.

2000 és 2013 között jelentősen csök-
kent a vizsgált országok exportérzékeny-
sége, vagyis a GDP egységnyi elmoz-
dulása egyre kisebb mértékű exportvál-
tozást indukált (1. táblázat). A további-
akban a 2012–2013-as éveket emelnénk 
ki. Azokra az évekre vonatkozóan egyre 

6. ábra39

Az exportintenzitás alakulása (2000–2014) a vizsgált országok esetében (%)
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több ország esetében látható negatív ér-
ték, ami minden esetben pozitív irányú 
GDP-változás és csökkenő exportmutató 
eredménye. Vagyis már 2012-ben érzé-
kelhető volt a kereslet stagnálása (a piac 
telítődése), hiszen az adatokból a kivitel 
visszaesését látjuk. Ugyanakkor a mak-
rogazdasági környezet még kedvezett a 
növekedésnek, ami a GDP emelkedését 
eredményezte az összes országban.

A Bennett-módszerrel végzett, a sebez-
hetőség mértékére vonatkozó számítás 
eredményei (8. ábra) megerősítik Régis 
Galland következtetéseit,41 bár árnyalják 
azt. Jemenben és Irakban polgárháború 
zajlik, a politikai kockázatok jelentőseb-
bek. Jemenben a síita húszi lázadók áll-
nak szemben Abdulláh Száleh volt elnök 

támogatóival, és a konfliktus jelentősen 
kiszélesedett az elmúlt egy év során. Sza-
úd-Arábia vezetésével egy katonai koalí-
ció jött létre, amely a húszik állásai ellen 
indít légitámadásokat. (Egyes források42 
azóta már „a szaúdiak Vietnamjaként” 
írnak a beavatkozásról, melynek kimene-
tele ma még láthatatlan.) Irakban a Haider 
al-Abádi kormányfő vezette kormányzat 
jelenleg csak az ország déli részén gya-
korolja a hatalmat, a Bagdadtól északra 
fekvő területek jelentős részét az Iszlám 
Állam terrorszervezet uralja. Így a leg-
sebezhetőbb ország egyértelműen Jemen 
és Irak; az előbbiben ráadásul a költség-
vetés egyensúlyához szükséges olajár az 
IMF 2016-os évi becslése43 szerint 300 
dollár felett lenne.
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A sebezhetőség szempontjából Nigé-
ria és Venezuela esetében folyamatos 
leszakadás figyelhető meg a vizsgált 
időtartamban, így itt kijelenthető, hogy 
a gazdasági kockázatok a meghatározób-
bak (az előző csoporthoz képest). Ezek 
az országok még a stabil, 100 dolláros 
hordónkénti olajár időszakában sem 
tudtak érdemi változást elérni. Nigéria 
2016 elején a Nemzetközi Valutaalap 
(IMF) segítségét kérte, mivel tartaléka-
inak közel a felét elvesztette (12. ábra), 
és képtelen a költségvetését egyensúlyba 
hozni. A Moody’s 2016-os adatai szerint 
mindkét ország esetében komoly esély 
van arra, hogy az elkövetkező 5 éven 
belül államcsődre kell számítaniuk.45 En-
nek Venezuelában elsősorban gazdasági 

és politikai okai vannak: a néhai Hugo 
Chávez elnök az állami szerepvállalás 
túlzott erősítésével, a gazdasági struktú-
raváltás elmaradásával, elszabaduló inf-
lációs rátával, saját hatalmi jogkörének 
kibővítésével egy eleve gyenge lábakon 
álló, romló gazdasági kilátásokkal terhelt 
örökséget hagyott utódjára. Ezt követően 
a csökkenő olajbevételek tovább fokozták 
az egyensúlytalanságot, így kijelenthető, 
hogy csakis egy teljes gazdaságpolitikai 
irányváltás lehet a megoldás

Oroszország, Algéria és Kazahsztán 
alkotja a következő csoportot: az elmúlt 
években egyértelműen a magas olaj-
árakból származó jövedelmekre rendez-
kedtek be, komoly infrastrukturális pro-
jekteket indítottak, javítottak a szociális 

1. táblázat44

Az exportérzékenység alakulása a vizsgált országokban, 2000–2013 (%)

2000 2005 2010 2011 2012 2013
Algéria 19,21 7,33 7,20 9,22 -0,57 -3,38
Bahrein 5,33 4,37 3,20 13,49 -0,11 1,14
Irak   4,87 6,78 1,26  
Kazahsztán  3,61 4,99 4,89 0,50 -0,56
Kuvait 11,62 5,24 -6,48 4,56 1,79 -6,43
Nigéria 6,66 5,71 3,88 4,75 -0,39 -0,18
Norvégia 7,80 8,80 12,68 18,97 -0,07 -6,28
Omán 8,22 15,69 6,56 6,81 2,03 1,79
Katar 7,53 5,65 2,84 4,19 3,63 0,80
Oroszország 3,52 4,99 6,40 6,85 0,76 0,33
Szaúd-Arábia 9,61 6,30 6,21 4,39 1,15 -1,00
Egyesült Arab     
Emírségek 2,83 6,16 7,06 8,14 2,19 1,99

Venezuela 15,07 3,87 -8,73 9,64 0,89 -5,77
Jemen 8,18 6,17 3,97 -0,55 -6,57 2,69
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ellátórendszeren. Jelenleg a központi 
költségvetés kiigazítása, a nemzeti valuta 
stabilizálása az egyik legfontosabb teen-
dőjük. Mindhárom ország pozíciója ab-
szolút értelemben romlott 2000 és 2014 
között, bár egymáshoz képest nem ta-
pasztalunk elmozdulást (annak ellenére, 
hogy Kazahsztán eredménye 2013–2014 
között némileg javult). Ugyanakkor érde-
mes külön-külön, az aktuális geopolitikai 
körülményeket is figyelembe véve meg-
vizsgálni ezeket az országokat. A Vlagyi-
mir Putyin elnök vezette orosz kormány-
zat elsősorban a belpolitikai problémák 
elől menekülve kezdett aktív külpolitikai 
szerepvállalásba, melyben közrejátszott 
még az érdekszférájának megsértése is 
(vagyis Ukrajna Európához kötése az 
uniós szabadkereskedelmi megállapodás 
révén), továbbá az energetikai status quo 
fenntartása iránti igénye.46 A jelenlegi 
helyzetben az orosz gazdaságot nemcsak 
a szénhidrogének alacsony ára, hanem 
az ország ellen bevezetett szankciók is 
gyengítik (fokozva ezáltal annak sebez-
hetőségét) – ugyanakkor tartalékainak 
köszönhetően még néhány évig képes fi-
nanszírozni önmagát.

Algéria egészen más helyzetben van. 
Bár a gazdasági mutatói alapján egy jól 
felkészült nemzetgazdaság képe bontako-
zik ki, de ha jobban megvizsgáljuk a je-
lenleg zajló eseményeket, láthatjuk, hogy 
ebben a csoportban Algéria a legsebezhe-
tőbb. Valutája erőteljesen leértékelődött, 
a szociális és a gazdaságélénkítő prog-
ramok megvágása már részben lezajlott, 
a kormányzat az állami ártámogatások 
csökkentésére kényszerült. Az ország 

stabilitását erősen aláássa a szomszédos 
líbiai polgárháború, továbbá az onnan, 
illetve Maliból érkező iszlamisták tevé-
kenysége. A berber kisebbség önállósá-
gi törekvéseinek felerősödése várható, 
egyes szakértők az ország szétszakadá-
sára figyelmeztetnek (melynek veszélyét 
az idős uralkodó utódjának személye kö-
rüli bizonytalanság is növeli). Kijelent-
hető, hogy Algériában az olajárak esése 
olyan negatív folyamatokat indíthat el 
(illetve részben már el is indított), melyek 
az aktuális geopolitikai eseményekkel 
kiegészülve erősen sebezhetővé teszik az 
országot.

Kazahsztán sebezhetőségi szintje meg-
felelőnek tekinthető, bár vannak figyel-
meztető jelek (így a deviza leértékelődése 
és a tartalékok csökkenése). Ugyanakkor 
– a legtöbb olajkitermelő országgal el-
lentétben – politikailag és társadalmilag 
stabil országról van szó, jó kilátásokkal. 
Hamarosan megkezdődhet a kasagani 
olajmező kitermelése, mely által plusz 
jövedelemhez juthat az ország, ami segít-
heti elindulni a növekedés útján.

A hagyományosan gazdagnak számí-
tó, Perzsa-öböl menti monarchiák közül 
a legsérülékenyebb Bahrein és Omán, 
melyek így külön csoportba sorolhatók. 
Bahrein esetében a vizsgált évek alatt 
nem növekedtek a nemzetközi tartalé-
kok, ráadásul 2016-ban is 100 dollár fe-
lett van a költségvetés egyensúlyához 
szükséges olajár. A Moody’s 2016 márci-
usában a bóvli kategóriába (Ba1 szintre) 
minősítette az országot,47 ami szintén a 
kedvezőtlen piaci hangulatra utal. Omán 
a legtöbb mutató tekintetében jól teljesít, 
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az egy főre jutó, vásárlóerő-paritásos 
GDP igen magas (idén is meghaladja a 
45.000 dollárt). Ugyanakkor a költségve-
tés egyensúlyához szükséges olajár 2016-
ban megközelíti a 100 dollárt, illetve a 
nemzetközi tartalékok is jelentősen csök-
kentek 2013-at követően, ami viszont fo-
kozza a sebezhetőségét. Itt jegyeznénk 
meg, hogy az olajexportáló országoknál 
több esetben árnyalhatja a képet, módo-
síthatja a sebezhetőséget a különféle ál-
lami tartalékok megléte, amelyek külön-
böző alapokban, befektetésekben kezelt, 
egyes esetekben több tízmilliárd dolláros 
összegek is lehetnek – ezeket megbízható 
adatok hiányában nem volt módunk vizs-
gálni.

A csökkenő olajárak hatása a lista ele-
jén elhelyezkedő Norvégia, Katar, Egye-
sült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és 
Kuvait számára lesz a legkisebb. Számí-
tásaink szerint ezek a legkevésbé sebez-
hető országok az olajexportálók közül: 
jelentős mennyiségű devizatartalékkal 
rendelkeznek, kitermelési költségeik a 
legalacsonyabbak közé tartoznak (nagy-
jából 10 dollár/hordó, kivéve Norvégia, 
ahol 35-40 dollár/hordó), illetve a gaz-
daságuk növekedési motorját (Kuvait és 
Szaúd-Arábia kivételével) már az olajon 
kívüli iparágak jelentik. Valószínűleg 
néhány éven keresztül könnyen ellen-
súlyozni tudják az alacsony olajárakból 
származó negatív gazdasági hatásokat.

Kivételt egyedül Szaúd-Arábia képvisel, 
melynek – habár nem a legrosszabbul telje-
sítő ország ebben a csoportban – nemcsak 
gazdasági problémákkal kell megküz-
denie, hanem politikai és társadalmi 

feszültségekkel is. Egyrészt költséges há-
borút vív Jemen ellen, melynek a vége, 
illetve következményei beláthatatlanok. 
A gyenge kezű, idős uralkodó, illetve a 
bizonytalan trónutódlás mellett a köz-
szolgáltatások alacsony színvonala is 
aggodalomra adhat okot. A tartalékok 
csökkenését jelzi a nemzeti olajválla-
lat, a Saudi Aramco privatizációjának a 
kényszere. Mindezeket figyelembe véve 
a sebezhetősége komolynak mondható a 
csoporton belül, ugyanakkor a termelés 
visszafogásával (politikájának megvál-
toztatásával) az ország egymaga képes 
lenne az olajárakon változtatni – ami a 
gazdasági körülmények romlása esetén 
valószínűleg be is következik.

Az országok közötti abszolút különb-
ségeknek a Bennett-módszer segítségé-
vel történő bemutatása jól érzékelteti az 
egyes nemzetek közötti hatalmas szaka-
dékot. Míg a legkevésbé sebezhető cso-
portba tartozó Norvégia és Katar jóval 
1.000 százalék feletti értéket ért el a vizs-
gálat során, addig a leszakadó Nigéria, 
Venezuela, Irak és Jemen teljesítménye 
2014-ben 400 százalék alatt maradt.

Egyszerű számítással megvizsgáltuk, 
hogy (a stabil, éveken át tartó 100 dollár-
hoz képest) egy 60 dolláros feltételezett 
olajárcsökkenés mekkora veszteséget 
jelentene a GDP arányában (a 2014. évi 
kitermelési adatokat figyelembe véve). 
Az eredmények széles skálán szóródnak 
(9. ábra). Az elért veszteség Kuvaitban 
megközelíti a GDP 40 százalékát, Bah-
reinben viszont mindössze 3 százalék 
körüli ez az érték. Természetesen nem a 
teljes mennyiség lesz a veszteség, hiszen 
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A vizsgált országok olajszektorában bekövetkező potenciális veszteség
a GDP arányában (%)

Megjegyzés: Hordónkénti 60 dolláros árcsökkenést feltételezve, továbbá a 2014. évi teljes kőolajterme-
lést (ezer hordó), illetve 2014. évi folyó áron mért GDP-t (dollár) figyelembe véve.
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számításunk a teljes kitermelést tartal-
mazza, melynek csak egy részét expor-
tálják, a többit belföldön értékesítik. Ez 
utóbbi esetében az árcsökkenés pozitív 
hatású, hiszen csökkenteni lehet példá-
ul az üzemanyagon lévő támogatásokat, 
az ipari termelés pedig olcsóbbá válik a 
csökkenő energiaköltségek miatt.

A továbbiakban a havi adatok segítsé-
gével megvizsgáljuk, hogy a 2013 janu-
árját követő 3 évben hogyan változott a 
vizsgált országok nemzeti valutájának az 
árfolyama, az infláció, továbbá a nemzet-
közi tartalékok mértéke (10. ábra).

Azon országokban, ahol rögzített 
árfolyam van érvényben (Venezuela, 
Bahrein, Irak, Omán, Katar, Egye-
sült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia) 

elsősorban a devizatartalékok csökke-
nésére számíthaunk, hiszen csak azzal 
tudják megőrizni a valutájuk paritását a 
dollárral szemben. Ahol rugalmas az ár-
folyam, ott erőteljes leértékelődés várha-
tó (illetve figyelhető meg).

A 11. ábra az infláció alakulását mu-
tatja a vizsgált országokban. A súlyos 
recesszióba zuhant Venezuelában a leg-
nagyobb a mutató mértéke (700 százalék 
feletti nagysága miatt az ábrán nem is 
szerepeltetjük, mert outlierként erősen 
torzít), de minden országban az inflációs 
nyomás fokozódása tapasztalható, mely-
nek nagysága Algéria, Oroszország, Je-
men, Nigéria és Kuvait kivételével kezel-
hető tartományban van.
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A fogyasztói árindex alakulása, 2013. január–2016. január (%)

12. ábra52

A nemzeti tartalékok és az olaj árának
(a Brent, a WTI és a Dubai olaj spotárának egyszerű számtani átlaga alapján mért) 

változása, 2013. január–2016. január (2013. január = 100%)
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A legmeredekebben Venezuela, Nigé-
ria és Oroszország tartalékai estek visz-
sza 2013 eleje óta, de rajtuk kívül pozitív 
korrelációt (2. táblázat) mutatnak a szá-
mítások többek között Algéria, Irak, Ku-
vait és Szaúd-Arábia esetében is – vagyis 
a csökkenő olajárak a tartalékok azonnali 
csökkenését eredményezik (12. ábra).

Azon országokban, ahol nem rögzített 
árfolyam van érvényben, erős negatív 
korreláció (2. táblázat) figyelhető meg a 

nemzeti valuta dollárhoz viszonyított át-
váltási árfolyama és az olajár alakulása 
között. Vagyis az olajár csökkenése (5 
százalékos szignifikanciaszinten) egy-
értelműen a valuták gyengülését ered-
ményezi. Emellett szintén erős negatív 
irányú korreláció mutatható ki (5 száza-
lékos szignifikanciaszinten) a fogyasztói 
árindex és az olajárak alakulása között, 
előrevetítve a várható infláció alakulását 
ezekben az országokban.

2. táblázat53

A korrelációs együtthatók alakulása a vizsgált országokban
(2013. január–2016. január)

A tartalék és az 
olajár alakulása 

közötti
korreláció

A fogyasztói árindex 
és az olajár

alakulása közötti 
korreláció

A nemzeti valuta
dollárhoz viszonyított 

átváltási árfolyama 
és az olajár alakulása 

közötti korreláció
Algéria   0,94 -0,90 -0,95
Bahrein -0,32 -0,82 -
Irak   0,67 -0,77 -
Kuvait   0,52 -0,94 -0,93
Kazahsztán -0,85 -0,56   0,89
Nigéria   0,85 -0,89 -0,96
Norvégia -0,34 -0,86 -0,98
Omán -0,47 -0,55 -
Katar -0,26 -0,79 -
Oroszország   0,93 -0,94 -0,98
Szaúd-Arábia   0,50 -0,85 -
Egyesült Arab 
Emírségek -0,49 -0,93 -

Venezuela   0,71 -0,88 -
Jemen -0,30 -0,48   0,45
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Összegzés

Tanulmányunkban olyan országok se-
bezhetőségét vizsgáltuk meg 2000 és 
2014 között, amelyeknek a világon a leg-
nagyobb az olajexportjuknak a GDP-hez 
viszonyított aránya. Az elemzéshez a 
gazdasági mutatókon kívül társadalmi és 
politikai indikátorokat is felhasználtunk. 
Az eredmények az egyes nemzetgazda-
ságok felkészültségét mutatják a csökke-
nő olajárak negatív hatásai tekintetében; 
az értékelés során figyelembe vettük a 
jelenleg zajló geopolitikai eseményeket 
is. Kijelenthető, hogy az exportőr orszá-
gok esetében a sebezhetőség vizsgála-
tának jelenleg nincs egységesen kiala-
kult módszertana (szemben az importőr 
országokra vonatkozó elemzésekkel), 
ugyanakkor a Bennett-módszer alkal-
mazásával lehetőség nyílik az országok 
rangsorolására (a sebezhetőség tekinteté-
ben) és a szükséges gazdaságpolitikai in-
tézkedések differenciálására. A kereske-
delmi mutatók (exportintenzitási mutató, 
cserearány-mutató, exportérzékenység, 
Herfindahl–Hirschman-index) számítása 
további információkkal szolgál, megala-
pozottabbá teszi következtetéseinket.

A főbb olajexportőr országok vizsgála-
ta során a következő főbb megállapításo-
kat tettük:

1. A sebezhetőség vizsgálatát leg-
gyakrabban az olajimportáló or-
szágok esetében végzik el. Az olaj-
exportáló országokra is találunk 
példát, de azok módszertani meg-
alapozottsága elmarad az előbbie-
kétől.

2. A 2014 vége óta tartó olajárcsökke-
nés világgazdasági hatása pozitív, 
ugyanakkor az exportáló országok 
(gazdasági, társadalmi és politikai) 
bizonytalansága jelentősen meg-
nőtt. Véleményünk szerint ezekben 
az országokban a gazdasági növe-
kedés ütemének lassulása tovább 
folytatódik 2016–2017-ben. (Kivé-
ve Nigériában és Szaúd-Arábiában, 
ahol a következő két évben is bővü-
lés várható.)54

3. A cserearány-mutató eredményei 
szerint a vizsgált nemzetgazdasá-
gokban a komparatív előnyök vi-
szonylagos növekedése ment végbe 
2000 és 2014 között (bár mértékük 
széles skálán szóródik), azonban 
erőteljes csökkenés volt várható 
már 2015-től kezdődően.

4. 2000 és 2013 között jelentősen 
csökkent a vizsgált országok ex-
portérzékenysége; ez a kedvező ten-
dencia azonban a következő évek-
ben megfordul, nő az érzékenység.

5. A sebezhetőség szempontjából a 
legrosszabb helyzetben Jemen és 
Irak van; Nigéria és Venezuela 
helyzete egy szinttel jobb besoro-
lást tesz lehetővé (bár szintén kri-
tikusnak mondható). Oroszország, 
Algéria és Kazahsztán alkotja a kö-
vetkező csoportot, mely bizonyos 
mértékig átmenetinek tekinthető a 
kritikusnak mondható és a stabil 
csoport között. A jó kilátásokkal 
rendelkező csoportba a Perzsa-öböl 
menti országok tartoznak (továbbá 
Norvégia), bár Bahrein és Omán 
leszakadása figyelhető meg.
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Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 
a sebezhetőség vizsgálata elsősorban a 
gazdaság állapotára világít rá, így ah-
hoz természetesen figyelembe kell venni 
a nemzetspecifikus tényezőket (például: 
politikai berendezkedés, geopolitikai vi-
szonyok) is, melyek tovább árnyalják a 
kialakult képet.

Kijelenthető, hogy a vizsgált országok 
kormányainak a legfontosabb feladata, 

hogy költségvetésüket a jelenlegi olaj-
árakhoz igazítsák. Az, hogy ezt mennyi-
re gyorsan és drasztikusan kell megten-
niük, függ a nemzetközi tartalékaiktól, 
továbbá a korábban elemzett makrogaz-
dasági mutatóiktól, sebezhetőségüktől. 
A monetáris politika eszközeinek gondos 
megválasztásával stabilizálhatják a nem-
zeti valutájuk árfolyamát, csökkenthetik 
az inflációs nyomást.

Melléklet
3. táblázat55

A HS-besorolásban szereplő, nyersolajat érintő vizsgálatba bevont árubesorolások
Kód Leírás
2709 Name: Petroleum oils, oils from bituminous minerals, crude 

Description: Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, 
crude.

2710 Name: Oils petroleum, bituminous, distillates, except crude 
Description: Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, 
other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing 
by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous 
minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils.

2711 Name: Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons 
Description: Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.

2712 Name: Petroleum jelly, petroleum wax, other mineral waxes 
Description: Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petroleum wax, 
slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar 
products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured.

2713 Name: Petroleum coke, bitumen & other oil industry residues 
Description: Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of 
petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals.

2714 Name: Bitumen, asphalt, oil shales, tar sands, asphaltites 
Description: Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar 
sands; asphaltites and asphaltic rocks.

2715 Name: Bituminous mix, mastic from asphalt, bitumen/tar/pitch 
Description: Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural 
bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for 
example, bituminous mastics, cut-backs).



2016. ősz 89

A csökkenő olajárak vesztesei

4. táblázat56

A számítások során felhasznált adatok

Felhasznált adat Alkalmazott
számítás

Hatása a 
sebezhető-

ségre
(+: fokozza;
-: csökkenti)

Javak és szolgáltatások exportja és importja (éves adatsor, 
2000–2014; dollár). Forrás: UNCTAD

exportintenzitási 
mutató

exportérzékenység
Exportárindex (éves adatsor, 2000–2014; 2000 = 100%). 
Forrás: UNCTAD

egyszerű csere-
arány-mutató

Importárindex (éves adatsor, 2000–2014; 2000 = 100%). 
Forrás: UNCTAD

egyszerű csere-
arány-mutató

Olajexport a desztináció szerint (éves adatsor, 2000 és 
2013; 1000 dollár). Forrás: Világbank World Integrated 
Trade Solution

Herfindahl–
Hirschman-index

Bizonyított olajkészletek (milliárd hordó, éves adatsor, 
2000–2014). Forrás: BP Bennett-módszer -

Bruttó államadósság,a  GDP százalékában (éves adatsor, 
2000–2014). Forrás: IMF Bennett-módszer +

Bruttó nemzeti megtakarítások, a GDP százalékában 
(éves adatsor, 2000–2014). Forrás: IMF Bennett-módszer -

CPI korrupciós index (éves adatsor, 2000–2014). Forrás: 
Transparency International, Corruption Perceptions Index Bennett-módszer +

Egy főre jutó GDP, PPP (éves adatsor, 2000–2014; dollár-
ban, folyó áron). Forrás: IMF Bennett-módszer -

Elszámoltathatóság (éves adatsor, 2000–2014). Forrás: 
Világbank, Worldwide Governance Indicators adatbázis 
(becsült adatok)

Bennett-módszer -

Folyó fizetési mérleg egyenlege, a GDP százalékában 
(éves adatsor, 2000–2014). Forrás: IMF Bennett-módszer -

GCI versenyképességi index (éves adatsor, 2000–2014). 
Forrás: World Economic Forum Bennett-módszer -

GDP, folyó áron (éves adatsor, 2000–2014; dollárban). 
Forrás: Világbank és IMF

Bennett-módszer;
exportintenzitási 

mutató
exportérzékenység
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Felhasznált adat Alkalmazott
számítás

Hatása a 
sebezhető-

ségre
(+: fokozza;
-: csökkenti)

Infláció, átlagos fogyasztói árváltozás (éves adatsor, 2000–
2014). Forrás: IMF Bennett-módszer +

Jogállamiság (éves adatsor, 2000–2014). Forrás: Világbank, 
Worldwide Governance Indicators adatbázis (becsült adat) Bennett-módszer -

Kormányzati hatékonyság (éves adatsor, 2000–2014).
Forrás: Világbank, Worldwide Governance Indicators adat-
bázis (becsült adat)

Bennett-módszer -

Korrupció ellenőrzése (éves adatsor, 2000–2014). Forrás: 
Világbank, Worldwide Governance Indicators adatbázis 
(becsült adat)

Bennett-módszer -

Munkanélküliségi ráta, a teljes munkaerő-állomány
százalékában (éves adatsor, 2000–2014).
Forrás: Világbank és IMF.

Bennett-módszer +

Az olajexport kereskedelmi értéke, HS 2709-2715 kód (éves 
adatsor, 2000–2014; dollárban). Forrás: ENSZ, Comtrade 
adatbázis

Bennett-módszer

-
(fajlagosan: 
a folyó áron 
mért GDP-
hez viszo-

nyítva)
Olajtermelés (éves adatsor, 2000–2014; ezer hordó/nap). 
Forrás: BP Bennett-módszer -

Országkockázat (éves adatsor, 2000–2014). Forrás: OECD, 
Country Risk Classifications of the Participants to the Arrange-
ment on Officially Supported Export Credits adatbázis

Bennett-módszer +

Politikai stabilitás, erőszakmentesség, terrorizmus meg-
fékezése (éves adatsor, 2000–2014). Forrás: Világbank, 
Worldwide Governance Indicators adatbázis (becsült adat)

Bennett-módszer -

Szabályozás minősége (éves adatsor, 2000–2014). Forrás: 
Világbank, Worldwide Governance Indicators adatbázis 
(becsült adat)

Bennett-módszer -

Teljes beruházások, a GDP százalékában (éves adatsor, 
2000–2014). Forrás: IMF Bennett-módszer -

Bizonyított olajkészlet (éves adat, 2000–2014; 1000 millió 
hordó). Forrás: BP Bennett-módszer

-
(fajlagosan: 

egy főre 
vetítve)
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