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A z olaj árfolyama egy jó ideje már harapófo-
góba került. A kereslet-kínálat szorításából, 
úgy tűnik, egyelőre nincs kiút. Hiszen ha  

az olaj árfolyama elindulna 50 dollár fölé, akkor  
az amerikai palaolaj-kitermelők növelnék az ex-
portjukat, visszaszorítva az árakat, ellenkező eset-
ben az olaj esésével egy időben az OPEC és barátai  
szorítanák vissza kitermelésüket, ezzel állítva  
meg az esést.

Szüleink még arról tanultak az iskolában, hogy a 
kőolajmezők előbb-utóbb kimerülnek, és várható-
an mostanra (2010–2020) el is fog fogyni a fekete 
arany. Így sokakban az a kép él, hogy az olaj árfo-
lyama várhatóan csak emelkedni fog a jövőben, hi-
szen ahogy fogynak a készletek, úgy fog emelked-
ni az ár. A helyzet azonban azóta nagyot változott.

Az alapvető problémára, miszerint a kőolaj egy-
szer elfogy, az emberi találékonyság – úgy tűnik – 
talált megoldást. Egyrészt a kőolaj helyett/mellett 
egyre nagyobb teret kap a palaolaj, melyet a pala-
lemezek közül immár képesek vagyunk kitermelni. 
A technológia adott, csak az a kérdés, nyereséggel 
tudjuk-e használni. Másrészt az alternatív energia-
források is egyre nagyobb teret kapnak: napener-
gia, szélenergia és még lehetne sorolni.

Ha ez nem lenne elég, az elmúlt pár évben a világ 
GDP-je már inkább stagnál vagy csökken. Ebben a 
környezetben az olaj iránti kereslet is mérséklődött, 
és jelen helyzetben az alapvető probléma az, hogy 
az olaj piacon túlkínálat van. Sokkal többet tudnánk 
kitermelni napi, havi vagy éves szinten, mint ameny-
nyire szükség van. Jelenleg csak azért nem esik az 
olaj árfolyama a nemzetközi tőkepiacokon, mert az 
OPEC és pár külső partner, mint Oroszország vagy 
Nigéria, ígéretet tettek arra, hogy csökkentik a ki-
termelésüket, így szabva gátat az olajár zuhanásá-
nak. De mi vethet ennek véget?

A kereslet növekedése mozdíthatná el az árfo-
lyamot. De hogy nőhetne a kereslet, miközben az 
országok gazdasága lassul? A történelemben már 
többször láthattunk ehhez hasonló esetet, és ebből 
a helyzetből általában egy háborúval jutottunk to-
vább. Sajnos most nem is kell nagyon törnünk ma-
gunkat, hogy geopolitikai feszültségeket találjunk.

Észak-Korea atomfegyverprogramja, úgy tűnik, 
célba ért, és már nemcsak maga a fegyver van meg, 
hanem az azt szállító eszköz is, az interkontinentá-
lis rakéta (ICBM). De Észak-Korea esetében nem 
az a fő veszélyforrás, hogy egy ICBM-mel célba ve-
szi Washingtont vagy Los Angelest. Ez csak szóbe-
li párbaj, amihez megtalálta a kis ország a megfe-
lelő amerikai elnököt. A valódi veszély inkább az, 

hogy az észak-koreai vezető az atom lehetőségével 
a háta mögött, a hatalomtól megrészegülten valami-
lyen meggondolatlan cselekedetet hajt végre. Pél-
dául úgy reagál egy dél-koreai–amerikai közös had-
gyakorlatra, mintha az országa számára fenyegetés 
lenne, s „figyelmeztető lövést” ad le a japán partok 
felé, és tessék, már be is következett a katasztrófa.

A szemben álló két oldal nyilatkozatai alapján egy 
esetleges katonai konfliktusnak két verziója lehet. 
Első, hogy Észak-Korea támad előbb. Kína jelezte, 
hogy ebben az esetben semlegességet vállal, és nem 
avatkozik be egy amerikai ellentámadás esetén. A 
második, hogy Amerika támad előbb, így viszont Kí-
na kiáll szövetségese mellett, és katonailag is támo-
gatná az észak-korai rezsimet. Véleményem szerint 

nem kerül sor katonai beavatkozásra, mivel ez így 
egy patthelyzet. Amerika nem akar nyíltan szem-
bekerülni Kínával, Észak-Korea viszont Kína nél-
kül nagyon hamar eltűnne a térképről. Legalábbis 
remélem, hogy ezt mind a három fél így gondolja.

Ellenkező esetben, ha már katonai konfliktusra 
kerül sor – szinte mindegy, ki kezdte –, várhatóan 
Észak-Korea hagyományos tüzérséggel lebombázza 
Dél-Koreát (amely a világ gazdaságának 1,9 száza-
lékát adja), kilő minden rendelkezésére álló rakétát, 
Japánra, illetve Guamra, és talán párral Amerikát is 
célba veszi. Az Egyesül Államokat célzó rakétákat 
az óceánpajzs miatt valószínűleg semlegesítik, ta-
lán párat a Japán irányába kilőttből is. A teljes arze-
nál 100 százalékát azonban biztos nem tudják, így 
az áldozatok száma már a konfliktus elején jelentős 
lenne, az amerikai válaszcsapás(ok sora) pedig el-
törölné a Földről a piciny diktatúrát. E környezet-
ben még pár további dominó is biztosan kieldőlne.

Katonai konfliktus nélkül az olaj árfolyama to-
vábbra is megmaradna a jelenlegi sávjában, illetve 
ebből inkább lefelé léphetne ki, hiszen a kínálat to-
vább fog nőni, ahogy az amerikai palaolaj-fejleszté-
sek és -beruházások folytatódnak, a kereslet pedig 
nem tud erősödni. Az OPEC szóbeli ígéretei kitart-
hatnak ideig-óráig, de ha nem tesznek tényleges 
lépéseket a kitermelés csökkentésére, akkor azt a 
piac lereagálja, így a jelenlegi 42–52-es sáv szerin-
tem 35–42 közé szorulhat majd.

Egy katonai konfliktus esetében az olaj árfolya-
ma hirtelen ugrana egyet, majd, ha nem állítanák 
le egyből a tőzsdéket, várhatóan esne kurzus. Egy 
atomháború végén várhatóan a kereslet is csökken-
ne, hiszen a felhasználók egy jó része „eltűnne”, a 
tőzsde pedig a jövőt árazza. De legyünk reálisak: 
egy ilyen helyzetben nem biztos, hogy az olaj ár-
folyamával foglalkoznánk. Ahogy egy Einsteinhez 
kötött idézet is taglalja: „Nem tudom, hogy a III. 
világháborút milyen fegyverekkel vívják majd, de 
a IV.-et biztos, hogy botokkal és kövekkel.” Ebben 
a feltételezett helyzetben nem lenne mérvadó az 
olaj árfolyama.
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A z elmúlt hetekben találkoz-
ni látszott két, első pillantás-
ra igencsak különböző politikai 

törekvés. Az egyik a Jobbik béruniós kez-
deményezése, melynek leegyszerűsítve 
„egyenlő munkáért egyenlő bért” jelsza-
vával politikai hovatartozástól függet-
lenül sokan szimpatizálnak az új és vi-
szonylag szegény EU-tagállamokban. A 
másik törekvés a „nyugatiaknak” a „szo-
ciális dömping” – vagyis az új EU-tag-
államok alacsonyabb bérszínvonala és 
szociális juttatásai okozta versenyelőny 
– elleni fellépése. Ilyenek voltak azok az 
inkább csak retorikában megnyilvánuló 
korábbi kormányzati célok, mint példá-
ul hogy a francia cégek otthon, ne pe-
dig Közép-Európában fejlesszenek. A 
legfrissebb francia törekvés mindenek-
előtt az úgynevezett kiküldetések rend-
szerének módosítására irányul. Tényle-
ges változást hozott viszont, hogy ez év 
elejétől Németország, Franciaország 
és Olaszország után Ausztria is a he-
lyi minimálbér kifizetésére kényszeríti 
a külföldi fuvarozó vállalkozásokat. Ez 

az intézkedés nyilvánvalóan rontja a kö-
zép-európaiak versenyképességét, illet-
ve védi a helyi cégek és munkavállalóik 
pozícióját. Jól látható, hogy a bérunió és 
a szociális dömping egyazon jelenség – 
a nyugatitól jóval elmaradó keleti bérek 
– kétféle szemlélete.

A bérunió persze ugyanúgy politikai 
jelszó, mint a szociális dömping. Aho-
gyan lehetetlen, hogy a régió cégei ver-
senyképességüktől és gazdasági érde-
keiktől függetlenül emeljék a béreket, 
ugyanúgy elképzelhetetlen, hogy ne 
éljenek olcsóságukból eredő előnyük-
kel. A szlogenek mögött azonban látni 
kell a valós gazdasági folyamatokat is. 
A közép-európai régióban felerősödő 
munkaerőhiány – amelyben nagy sze-
repe van a fejlettebb EU-tagállamok 
munkaerő-elszívásának – láthatóan ki-
kényszeríti a bérek jelentős emelését. 
Más oldalról például az elmúlt években 
csak az EU átlaga alatti növekedésre ké-
pes, magas munkanélküliséggel küzdő 
Franciaországban a jelek szerint most 
valóban hozzákezdenek a rendkívül me-

rev munkaerőpiac megreformálásához, 
így az elbocsátásokat egyszerűbbé tevő, 
a szakszervezetek befolyását szűkítő in-
tézkedések életbeléptetéséhez. (Német-
ország gazdasági sikerei részben a már 
másfél évtizede elkezdett, hasonló vál-
toztatásoknak köszönhetők.) Mindez a 
keleti és nyugati munkaerőpiacok némi 
közeledésére utal.

Ez a közeledés azonban nem cáfolja, 
sőt éppenséggel alátámasztja azt a köz-
gazdasági közhelyet, hogy a kifizethető 
bérek elválaszthatatlanok a versenyké-
pességtől. A fejlett és fejletlenebb or-
szágoknak – ha javítani akarják állam-
polgáraik jövedelmi-szociális helyzetét 
– egyaránt képesnek kell lenniük ver-
senyképességük javítására, ennek ér-
dekében a strukturális alkalmazkodás-
ra. Nyilvánvaló, hogy a közép-európai 
régió számára az alacsonyabb bér még 
sokáig adottság marad. Azonban ah-
hoz, hogy ez versenyelőny is lehessen, 
elkerülhetetlen a kereslethez való fo-
lyamatos strukturális alkalmazkodás. A 
viszonylag alacsony bérrel mint adott-
sággal való élés egyáltalán nem zárja 
ki a jövedelmek közeledését. A globá-
lis versenyben a magasabb hozzáadott 
értékű termelésre képes, szakképzett 
és fejlett munkakultúrájú dolgozók ver-

senyképesen működő cégekben vég-
zett teljesítményét ugyanis tartósan 
egyre magasabb, a nyugatiakhoz kö-
zeledő jövedelemmel lehet elismerni.

A magyar kormányzat szerint a ver-
senyképesség romlásának hátterében 
az olcsó munkaerőre épülő termelési 
szerkezet kifulladása áll. Ez a szerkezet 
azonban szorosan összefügg a magyar 
modellel, így az egykulcsos szja beve-
zetésével (ezen belül az alacsony jöve-
delműek adó-visszatérítésének meg-
szüntetésével), a közmunka irracionális 
kiterjesztésével, az oktatás fokozódó el-
hanyagolásával és kifejezetten moder-
nizációellenes átalakításával. Mindez 
konzerválja, s ezzel nemzetközileg le-
értékeli a hazai munkaerő színvonalát.

A magyar versenyképesség nemzet-
közi rangsorokban való lecsúszásában 
emellett döntő szerepe van a jogbizton-
ság hiányának, az üzleti környezet ki-
számíthatatlanságának, a siker lojali-
tástól és nem piaci eredményességtől 
való függésének. Ennek megfelelően 
a béremelések önmagukban nem vál-
toztatnak a rendszeren, fenntartható-
ságukhoz a magyar modellen magán 
kell változtatni; miközben a béremelés 
egyes területeken a működőképesség 
elemi feltételévé vált.
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