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61JEVGENYIJ CSERNIH

Olajár és geopolitika:  
A legfőbb szankció az, amelyet meg se 

hirdettek – interjú Jelena Larinával*1

Jelena Larina (továbbiakban: J. L.): Az Oroszország ellen meghir
detett olajháború kulcsfontosságú mozzanata Putyin elnök második 
történelmi beszéde München után – a krími beszéd. Március 18-án 
Putyin olyan szavakat mondott, melyek jelentősége túlnyúlik a Krím 
csatlakozásán és az ukrajnai eseményeken, érdemes szó szerint 
idézni: „Az ukrajnai helyzet mint egy tükör, azt mutatja, hogy mi tör-
ténik a világban, és azt is, hogy mi történt az elmúlt évtizedekben. A 
bipoláris világrend eltűnése után nem lett több a stabilitás a világban. 
A legfontosabb nemzetközi intézmények nem erősödnek, hanem sok-
szor sajnos degradálódnak. Nyugati partnereink, élükön az Egyesült 
Államokkal, saját politikájukban nem a nemzetközi jogot, hanem az erő 
jogát részesítik előnyben. 

Egyszóval, okunk van feltételezni, hogy Oroszország feltartóztatásá-
nak sokat emlegetett politikája, melyet a XVIII., XIX., XX. században 
is láthattunk, jelenleg is zajlik. Állandóan valamilyen sarokba akarnak 
kergetni minket, csak azért, mert független álláspontunk van, kiállunk 
ezért, néven nevezzük a dolgokat, és nem vagyunk képmutatók. De 
mindennek megvan a határa [...] Oroszország most egy olyan határra 
került, ahonnan nem volt hova hátrálni. Ha teljesen benyomják a rugót, 
az valamikor kipattan. Erre mindig emlékezni kell...”

*1 Az olajár esésének témakörében többféle, esetleg egymást kiegészítő 
magyarázat létezik. A piac belső mozgásából kiinduló magyarázatok és 
az államoknak az árakra való ráhatását hangsúlyozó elgondolások mind 
egyetértenek abban, hogy az olyan stratégiailag fontos nyersanyagok 
kitermelése, mint az olaj vagy a gáz, sohasem tisztán piaci tényezőktől függ. 
A szakértők mindenekelőtt a nagy olajkitermelő és felhasználó országok 
szerepét vizsgálják. Az itt közölt interjú az áresés első, kiinduló etapjához 
kapcsolódik. Bár az interjú hangnemét időnként a jelenlegi oroszországi 
rezsimhez közel álló orosz nacionalizmus hatja át, úgy gondoljuk, hogy a 
benne olvasható konkrét összefüggések miatt mégis közlésre érdemes.  
(A szerk.)
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62 Jevgenyij Csernih (továbbiakban: J. Cs.): Bocsásson meg, Jelena, a 

„fekete arany” ára csak júniusban kezdett csökkenni, három hónappal 
Putyin krími beszéde után!

J. L.: Az olajpiac az egyik leghatalmasabb a világon. És mint minden 
nagy piacon, az árak itt is számos faktor együtthatója alapján alakulnak 
ki, nem egyetlen pillanat alatt változnak meg. Működik az inercia. De 
nézzük csak meg, hogy alakultak az események a Krím után!

Március végétől élesen megnő a szuperolcsó iraki kőolaj exportja. 
Már április elején Irak naponta 2,2 millió barrelt exportált, először érte 
el azt a szintet, mint egykoron, Szaddám Huszein idején. Egy adalék 
ehhez: jelenleg az iraki olaj kitermelésének és exportjának 80–85%-át 
jogilag és gyakorlatilag is amerikai, brit, francia, japán, kanadai, holland 
cégek kontrollálják. Tehát azon országok érdekeltségei, melyek a leg
inkább támogatják az Oroszország elleni szankciókat. 

Tovább. Áprilistól kezdve hivatalos és nem hivatalos csatornákon 
keresztül információk érkeznek az USA, az EU és Irán közeledéséről 
az iráni atomprogramot illetően, s hogy visszavonják a Teherán elleni 
szankciókat. Egyes információk szerint lassan feloldják a nyugati ban
kokban őrzött iráni pénzek befagyasztását. 

J. Cs.: Valóban, a legutolsó fejlemény, hogy az EU október 7-én visz
szavonta a vezető iráni tankercég, a NITC elleni szankciókat. Teherán 
tehát olcsó olajjal tudja ellátni Európát.

J. L.: Ezen körülmények meglehetősen nyugtalanítják Irán fő ellen
felét – Szaúd-Arábiát. Szaúd-Arábia Irán ellen akar lépéseket tenni. 
A szaúdiak azt akarják elérni, hogy az Egyesült Államok ismét őket 
tekintse legfőbb szövetségesének a Közel-Keleten. Ezek a törekvések 
sok pénzt igényelnek a különböző lobbicsoportoknál, és nyíltan meg
mondva, meg kell fizetni a szükséges embereket Washingtonban. Pénzt 
pedig Szaúd-Arábia csak az olajkitermelés növelésével tud szerezni, és 
ezt is teszi május eleje óta. Ennek eredményeképpen az irakit kiegészíti 
a szintén szuperolcsó szaúdi olaj. Ilyetén módon, közeledve Teherán
hoz, az amerikaiak és szövetségeseik két legyet ütnek egy csapásra. 
Megerősítik kapcsolataikat a térség kulcsfontosságú államával, Iránnal, 
és arra késztetik a szaúdiakat, hogy olcsó olajjal árasszák el a piacot. 

J. Cs.: Tehát a szaúdiakat kihasználták?

J. L.: Moszkvában élek, nem Washingtonban vagy El-Rijádban. Csak 
egyet tehetek hozzá ezzel kapcsolatban. Washingtonban jól tudják, 
hogy az uralkodó szaúdi dinasztia szoros kapcsolatban áll a Bush 
családdal és a republikánusokkal. Most viszont a demokraták vannak 
hatalmon. Lehetséges tehát, hogy a szaúdiakat csak kihasználták. 
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63Még egy fontos tény. A XXI. századi energiahordozó-áremelkedés 

csak részben van összefüggésben Kína, India, Brazília és más új ipari 
országok megnövekedett étvágyával. Ezekre az országokra a világ 
olajfelhasználásának nem több mint 10%-a esik. A fő ok, hogy a ki
lencvenes években a piacon lévő tényleges olaj mellett egyre nagyobb 
mértékben kezdett megjelenni a „papírolaj”. A tőzsdéken az olaj- és 
gázszállításra, valamint más termékekre vonatkozó határidős ügyletek 
egy csoportját derivatíváknak nevezik. Jelenleg az energiahordozókkal 
folytatott virtuális kereskedelem nagyobb, mint a reális. A spekulatív 
elem az olaj és más hozzá kapcsolódó energiahordozók árának kiala
kításában állandóan nő. Jelenleg ennek mértéke különböző becslések 
szerint 40–60% körül van. A szakértők számára nem újdonság, hogy az 
árképzés spekulatív elemét hat pénzügyi intézet tartja kontroll alatt, a 
körülmények különös egybeesése folytán ezek amerikaiak. A Goldman 
Sachs és a Morgan Stanley az energiahordozók legnagyobb értékesí
tője az USA-ban. A Citigroup és a JP Morgan Chase a legnagyobb spe
kulánsok az energiapiacon, a legnagyobb energetikai hedge fundokkal 
állnak kapcsolatban. Fontos, hogy az olaj ára zárt ajtók mögött dől el, a 
hatalmas pénzügyi intézetek tárgyalótermeiben, az olyanokéban, mint 
a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a JP Morgan Chase, a Citigroup 
és mások. Kulcsfontosságú szereplő a londoni ICE tőzsde (a volt Nem
zetközi Üzemanyagtőzsde). Ez az Atlantai Árutőzsde leányvállalata. Az 
atlantai, georgia-i ICE egyik alapítója a Goldman Sachs.

J. Cs.: Az arcok tehát ismerősek. Mindig ezek a pénzügyi óriások 
szerepelnek a hírekben. 

J. L.: Azzal dicsekedhetnek, egyebek között, hogy billió dollárokat 
kaptak a FED-től a 2008–2009-es válság kellős közepén. Most viszont 
két újabb globális játékos is a színre lép az árnyékból. 

Kevesen tudják, hogy jelenleg az olajjal és energiával kapcsolatos 
szerződések mind nagyobb hányadát nem a hagyományos tőzsdéken, 
hanem a tőzsdén kívüli virtuális térben kötik meg. Ezek a terek szá
mítógépes hálózatokat jelentenek, melyek közvetlenül kötik össze az 
értékpapírok eladóit és vásárlóit. Méghozzá a kereskedelemmel nem 
is emberek, hanem nagy teljesítményű algoritmikus robotok foglalkoz
nak. A robotok kötik meg a szerződéseket, az összes áruszerződés 
40–80%-át, beleértve az olajat és más energiahordozókat is. Az egyik 
legnagyobb ilyen hálózat, ahol hatalmas volumenű olajszerződéseket 
kötnek, a BlackStone korporációhoz tartozik. A nagy teljesítményű 
algoritmikus kereskedelmi robotokat a BlackRock korporáció állítja elő 
és alkalmazza. Ez a cég valamikor a BlackStone része volt. 

J. Cs.: Mondana valamit részletesebben is ezekről a titokzatos 
szörnyekről?
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64 J. L.: Kezdjük a Fekete Kővel (BlackStone). A cég egyik legfőbb 

részvényese és vezetője Peter Peterson. Egy időben az USA ke
reskedelmi minisztere volt, a New York-i Szövetségi Tartalék Bank 
elnöke, vezette a mindenható Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsát, 
jelenleg ennek tiszteletbeli elnöke. A Fekete Kő után lássuk a Fekete 
Sziklát. 2009 májusától, Barack Obama elnökségnek első hónapjaitól 
a BlackRock az USA kormányának hivatalos tanácsadója és szerző
déskötője (Government Adviser and Contractor). A cég azt tudatja 
az állami szervekkel, hogy az egyes aktívumok mennyibe kerülnek, 
tanácsokat ad arra vonatkozóan, mit érdemes venni és eladni. A 
BlackRock magáncég. A cég hatalmas kereskedelmi rendszere az 
Alladin beszédes nevet viseli. 4,3 billió dollár felett rendelkezik. Az 
egész világkereskedelem 80 milliárdot tesz ki. Ahogy látjuk, nem 
véletlen emberek állnak a szörnyek mögött.

J. Cs.: Ahová nézel, mindenütt a jenkik...

J. L.: Bárki, aki járatos a nagy pénzügyi intézetek ügymenetében, és 
ismeri a gigantikus algoritmikus kereskedelmi rendszerek finomságait, 
nehézség nélkül tud válaszolni arra a kérdésre, hogy mennyi idő telik 
el egy bizonyos esemény és a hatalmas IT rendszereket használó 
nagy pénzügyi intézetek által az eseményre adott reakció között.  
A válasz egyszerű. Három hónap plusz-mínusz 15 nap. Ha feltesszük, 
hogy a nyugati, nemzetek fölötti elit magja Oroszország elnökének 
márciusi fellépése után arról döntött, hogy megbünteti országunkat, 
akkor tehát a legkeményebb intézkedések nagyjából három hónap 
múltán kezdődnek. 

Március 18-án Putyin történelmi beszédet mond, melyben pontosan, 
világosan és érthetően felvázolja Oroszország és a Nyugat történelmi 
együttműködésének egy hosszú történelmi periódusát. A krími beszéd 
után azonnal a nyugati kormányok, mindenekelőtt Washington, jelzé
seket küldenek az olajtársaságoknak, hogy növelni kell az iraki olaj
kitermelést. Ezzel egy időben felgyorsul az iráni nyitás, mely egyben 
Szaúd-Arábia reflex jellegű irányításának eszköze is. 

Májusban Szaúd-Arábia is megnöveli az olajkínálatot.

J. Cs.: Abban az időszakban növeli kitermelését Amerika is. Július
ban az USA demonstratív módon megkezdi a „fekete arany” exportját. 
40 év után először! Ez volt az utolsó „csepp”, mely túltelítettséget 
okozott az olaj világpiacán. 

J. L.: Verziónk szerint június 18–20-án telt le az a három hónap, 
mely a kereskedelmi platformok átstrukturálásához szükséges. Mit is 
látunk valójában? Június 19-én van a 2014-es év árplafonja, 114,99 
dollár/barrel. A következő napon megkezdődik az olaj árának egyelőre 
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65észrevehetetlenül manipulált esése. Október közepére az olaj ára 84 

dollárra esett. 

J. Cs.: Ma a nyugati sajtó efféle szalagcímekkel jelenik meg: „Az 
olcsó olaj hamarabb tönkreteszi az orosz gazdaságot, mint a szankci
ók!” Ez volt tehát az első, nem hivatalos szankció Oroszország ellen, 
melyet titokban vezettek be közvetlenül a Krím után. 

J. L.: Így van.

J. Cs.: Meddig fog még esni az olaj ára és hol van az esés határa? 
Nálunk katasztrófa-forgatókönyveket készítenek 60 dolláros olajár 
esetére, bár sok szakértő a 60-as árat elképzelhetetlennek tartja. „Ez 
képtelenség!” Már mindenki elfelejtette, hogy a nem túl régi 2008-as 
évben mindössze fél év alatt 146-ról 36 dollárra esett a barrel ára. 

J. L.: Hogy milyen sokáig és milyen mélyre esik az olaj ára, vitás 
kérdés. De figyelembe kell venni, hogy manapság – ellentétben a 
Reagan által a Szovjetunió ellen bevetett olajfegyvertől – az amerikai 
érdekek miatt, van egy reális határa az olajáresésnek.

Valóban javul az amerikai gazdasági helyzet, új források jelennek 
meg Amerika Harmadik ipari forradalmához, ehhez nem kis mértékben 
hozzájárul a palagáz-kitermelés. Ennek előállítási költsége nem kicsi. 
Különböző becslések léteznek, de a legtöbb szakértő egyetért abban, 
hogy a 75–80 dollárnál alacsonyabb olajárat az USA nem engedheti 
meg magának. A jól értesült szakértők szerint ez az ár jelenti a hosszú 
távú olajáresés alsó határát. Hangsúlyozom, a hosszú távúét. Rövid 
távon az ár ennél alacsonyabbra zuhanhat. 

J. Cs.: Jelena, Ön most egy igazi orosz kérdésre válaszolt, arra, hogy 
ki a hibás. A második kérdés – mi a teendő?

J. L.: A második kérdésre minden értelmesen gondolkodó ember 
egyszerűen és érthetően felelhet – az Ügyön kell dolgozni. Oroszor
szágban mindig tudták, mit kell csinálni, de nem mindig azt tették, amit 
tenni kell. 150 éve élt egy ismert agrokémikus, egy olyan ember, aki 
életét mezőgazdaságunk fejlesztésének szentelte, A. Engelhardt. Ő írta 
a neves „12 levél a faluból” című művet. Ott olvasható: „a kereskedő-
bérbeadó se a földet, se a gazdaságot, se a munkát nem szereti, csak 
a pénzt [...] azt a pénzt, melyet ki tudja hogyan, valamilyen tisztázatlan 
eszközökkel szerzett [...] neki az az érdeke, hogy a parasztok sze
gények legyenek, szükséget szenvedjenek, hogy hozzá forduljanak 
közbenjárásért.” Ez a válasz a kérdésre, hogy mit tegyünk. Valóban 
foglalkozzunk iparunkkal, mezőgazdaságunkkal, tudományunkkal, 
oktatásunkkal, és emlékezzünk arra, hogy a kamatszedők, akik a 



V
á

lt
o

za
to

k
 e

g
y 

té
m

á
r

a
66 világ nemzetek fölötti uralkodó elitjét alkotják, mindezt nem kedvelik. 

Nekik pénz kell mindenáron. Ezért csak erővel lehet nekik ellenállni. 
Az erőhöz pedig ipar és az önellátás képessége kell.

J. Cs.: És végül egy eretnek kérdés. Ha a Krím márciusban nem 
egyesült volna újra Oroszországgal, mi lenne most az olajjal, a ha
zánkkal, velünk? Nyugodt életünk lenne, szankciók nélkül, jamonnal 
és parmezánnal?

J. L.: Lehetséges. Van azonban egy gond. Ha elolvassuk az 1941-
es Párizsról szóló memoárokat, amikor Párizs náci megszállás alatt 
állt, ott bőségben volt jamon, parmezán és még Veuve Clicquot is. 
Mondhatják, minket senki nem akar megszállni. Azonban a mai vi
lágban a megszállás céljából nem feltétlen kell hadsereget küldeni. 
Erre vannak más, kifinomultabb eszközök is. A megszállás minden 
esetben azzal kezdődik, hogy egy országot megfosztanak az önálló 
cselekvés lehetőségétől és arról, hogy saját érdekeiről gondoskodjék. 
Csakhogy Oroszországot nincs aki felszabadítsa, ellentétben a múlt 
századi Párizstól. 

(Fordította: Gyóni Gábor)

(Eredeti megjelenés: Komszomolszkaja Pravda, 2014. október 21.)

       
 


