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A líbiai olajkitermelés viharverte évtizede: 

Polgárháborús visszaesés és szövetségesi rivalizálás 
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1. Abstract 

 

Throughout the past decade, Libyan oil production and trade has crossed an erratic path due to its 

civil war, foreign interventions, a set of embargoes and restrictions. The state, which has supplied 

European countries with high quality and low containment of Sulphur oil since the 1950s has lost 

its status and much of its incomes. As it occurred numerous times during the history of the industry 

itself, the situation required the invoke of additional sources as the market reacted. As per the well-

known script, exporting countries filled the emerging vacuum as they have secured the necessary 

supply. This article will not discuss the decades-old dispute among OPEC members regarding spot 

prices and the level of market involvement. Nevertheless, the aim of this work is to explore which 

actors capitalized on the shortfall of Libyan barrels stemming from the dragging on fights. 

Consequently, those institutional partners will constitute part of the investigation that – throughout 

the examined period – proportionally increased their oil exports and regardless of the market prices 

could incur comparative rewards. Certainly, this study does not neglect spot price tendencies either 

for exclusively relying on long-term contracts would not provide a comprehensive picture. Lastly, 

as a classic proxy battlefield has emerged in Libya throughout the scrutinized period, the roles of 

relevant institutional allies in this process will be investigated in order to explore potential con-

nections. 

Keywords: Libya, OPEC, balance of power, proxy warfare, oil trade and commerce 

 

 

2. Bevezetés 

 

A MENA (Middle East and North Africa)-régióban jelenleg is zajló konfliktusok a regionálisan 

meghatározó szereplők között is rivalizáláshoz vezettek, aminek célja a nagyobb befolyás elérése. 

Már-már törvényszerű, hogy ezen szembenállások politikai és ideológiai tartalommal is meg vannak 

töltve, aminek nyomán szimultán több dimenzióban zajlik a harc. Az ideológiai és politikai küzde-

lem mellett azonban léteznek más potenciális nyereséggel kecsegtető agendák is, melyek képesek 

                                                 
1 PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola 
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az erőegyensúly befolyásolására, esetleg annak jelentős megváltoztatására. Egyike ezeknek az olaj-

kereskedelem, mely OPEC-tagországokról lévén szó, kézenfekvő terület ezen vizsgálódás tárgyá-

hoz. Annál is inkább észszerűnek tűnik ennek a feltárása, mert már a szervezet történelmének korai 

szakaszától fogva tapintható volt az „olajkártya” fegyverként való használata a tagállamok fent em-

lített céljai elérésének érdekében (Jabber, P. 1978), s minden jel arra utal, hogy ebben a tekintetben 

nem történt változás az évtizedek során (Anthony Di Paola, J. B. 2020).   

A mindenkori árakat jelentősen befolyásoló kitermelési szintek alakítása, valamint az önként 

kirótt embargók például mind offenzív, mind pedig defenzív értelemben véve hatásos elemnek 

bizonyultak az olajexportáló államok taktikai repertoárjában. Azonban a szervezet belső küzdelmei 

gyakorta ásták alá némiképp a tagállamok stratégiai céljait. A politikai inkoherencia számos alka-

lommal gátolta meg az együttes fellépést, teret adva a piac törvényei mentén egyébként jóval kisebb 

súlyra predesztinált aktorok számára. Ezzel együtt intézményi szövetségesekről lévén szó, az 

OPEC-tagországok ambíciói mindig a lehetőségekhez mért stratégiai harmonizálás és a profit ma-

ximalizálása körül összpontosultak.2  

Különböző tényezők együttállásának köszönhetően, az elmúlt évtized első felében a világ-

piaci nyersolajárak a mainál jóval magasabban, helyenként 120 dollár felett álltak. A szokásos ener-

giapiaci trendeknek megfelelően a kereslet tovább emelkedett, amihez a piac ellátói némileg eltérő 

érdekek mentén biztosították a kínálatot. Az alábbi ábra jól mutatja a vizsgált évtized során e két 

tekintetben jelentkező tendenciákat. Ebben az évtizedben – Líbián kívül is – számos OPEC-tagor-

szág került kedvezőtlen pozícióba, elég csak Venezuelára vagy az arab tavasz hatásaira gondolni. 

Ez vezetett a szervezet enyhe veszteségéhez a piaci részesedés tekintetében, mely átlagban még így 

is 34 százalékos volt (Anon., 2021). Ennek ellenére a szervezet továbbra is a piac ’kiegyenlítőtartá-

lyaként’ ténykedett (Harder, A. 2019) azzal együtt is, hogy számos tagország volt képtelen fenntar-

tani a korábban biztosított termelési szintet. 

 

1. ábra: Az olajpiaci világkereskedelem millió hordó/napi keresletének és kínálatának 

alakulása (2009–2018). Forrás: a szerző szerkesztése a The Observatory of Economic 

Complexity adatainak felhasználásával 

 

                                                 
2 Ugyanakkor bizonyos aktorok között konstans harc zajlott és zajlik ma is a szövetségen belüli nagyobb befolyás 
kiterjesztéséért. 
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A következő oldalak vizsgálódásának tárgya az ugyanezen időszak alatt, az OPEC-tagországok olaj-

exportbeli tendenciáiban esetlegesen bekövetkezett változások feltárása lesz kvantitatív források 

segítségével. A veszteségek és nyereségek pontos meghatározása végett nem csupán az egyes or-

szágok kereskedelmi változásait, de a piac volatilitását is számításba veszi a cikk. Az említett forrá-

sok nem tartalmazzák a feketepiaci kereskedelem mutatóit, melynek Líbia tekintetében különösen 

nagy relevanciája van, azonban eme cikk központi gondolata az, hogy a feketekereskedelemből 

különböző líbiai csoportok által értékesített nyersolaj marginálisnak tekinthető még a regionális 

piacon is. Az eredmények ismeretében az adott országok külpolitikai viselkedését vizsgálom a líbiai 

konfliktus tekintetében. Ennek a célja annak a felmérése lesz, hogy az adott aktorok progresszív, 

avagy destruktív hozzájárulói voltak-e az eseményeknek. Mindehhez nélkülözhetetlen a már koráb-

ban is említett politikai, ideológiai, gazdasági, vagy más érdekek felismerése, mintegy elősegítvén a 

döntéshozatali mechanizmusok működését, valamint az esetleges kockázatvállalás megértését.  

 

 

3. A piaci részesedés alakulása és annak implikációi  

 

Közvetlenül az arab tavasz kitörésével kezdve, az előző évtizedben Líbia kitermelése folyamatosan 

ingadozott, melyet intézményi szövetségesei közül főleg az Egyesült Arab Emirátusok és Szaúd-

Arábia kompenzáltak a piac számára. 2010-ben Líbia átlagosan napi 1,6 millió hordónyi nyersolajjal 

látta el a piacot, míg egy évvel később ez a szám már kevesebb, mint félmillióra esett vissza (Anon., 

2021). Ez egyben azt is jelentette, hogy 5,3-ról 1,5%-ra esett vissza az ország világpiaci részesedése. 

Ugyanezen idő alatt Szaúd-Arábia napi átlag 1 millió hordóval több olajat juttatott a piacra, a ma-

radék kiesést pedig az Emirátusok egyenlítette ki. Kiemelendő ugyanakkor az is, hogy ezen tagor-

szágok nem csak az „elveszett hordók” kompenzációját segítették elő, hanem nagyban hozzájárul-

tak a szervezet termelésszintjének 3%-os emelkedéséhez is. Ez a tendencia a későbbi években is 

folytatódott egyebek mellett Trump elnök OPEC-államokra gyakorolt nyomása miatt a termelési 

szint emelésének kierőszakolása érdekében, miközben az amerikai kitermelés is rekordmagasságo-

kat ért el (Krauss, C. 2018).  

Ami Líbiát illeti, a következő évek rendkívüli fluktuációt hoztak, s noha 2012-ben még si-

került 1,4 millió hordó körüli értékre felküzdeni az átlag napi kitermelést, a vizsgált időszak későbbi 

szakaszaiban lényegesen szerényebb eredményeket sikerült csak elérni. Ehhez hozzájárult a Tripo-

liban székelő Nemzeti Olajvállalat (Libyan National Oil Company) által egy időben szorgalmazott 

eszközbefagyasztási stratégia (Lewis, A. 2018), illetve a harcok negatív szerepe mely az infrastruk-

túra romlásához vezetett (Wardany, S. 2021). Az alábbi táblázat az érintett felek napi átlagos kiter-

melési szintjét hivatott összehasonlítani (a számok millió hordóban értendők). 
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2. ábra: Az OPEC-tagállamok 2009 és 2018 közti átlag napi olajkitermelése (m/n). Forrás: 
a szerző szerkesztése a The Observatory of Economic Complexity adatainak 
felhasználásával  

 
Figyelembe véve a termelési adatok, valamint a spot piaci árak alakulását, kiszámítható, 

hogy Líbia napi olajkereskedelemből származó átlagbevétele 2010-ben hozzávetőlegesen 124 millió 

amerikai dollár volt, ami egy évvel később több mint 58%-ot esve már csak kevesebb, mint 52 

millió dollár lett. Ezzel egy időben a szaúdi bevételek a napi egymilliárd dollár fölé emelkedtek. 

Fontos leszögezni azonban, hogy az OPEC egyik, ha nem legfontosabb tagjaként Szaúd-Arábia 

egyben a világ olajkereskedelmének kiegyenlítőtartájaként tevékenykedik évtizedek óta (Yergin, D. 

2018), ami nem is csoda a hatalmas készletek és alacsony működési költségek mellett (Sönnichsen, 

N. 2021).   

A líbiai termelést illetően azonban két év, 2015 és 2016 kiemelt figyelmet érdemel, hiszen 

ezekben az években a világpiaci árak is meglehetősen alacsonyan álltak, ezzel is tovább csökkentve 

mintegy átlag napi 19 millió dollárra a líbiai bevételeket. A világpolitikát és kereskedelmet érintő 

negatív trendek más kitermelő országokat is negatívan érintettek,3 mindazonáltal a frissen felállított 

tripoli kormány hatalmának konszolidációját lényegében lehetetlenné tette a források ily mértékű 

elapadása. Egyidőben kellett volna forrásokat bevonni az infrastruktúra folyamatos romlásának 

visszafordítására, a kormánypárti csapatok és milíciák fegyverzetének és kiképzésének megerősíté-

sére, a megfelelő számú képzett munkaerő hiányában behívott külföldi munkavállalók megtartá-

sára4, valamint – a mindezekre kihatással bíró – nemzeti valuta (Anon., 2020) súlyos inflálódásának 

(Lewis, A. 2016) megfékezésére. De ezek a források éppen a fent említett okok miatt nem álltak 

rendelkezésre. A konfliktus rendezése távolinak tűnt, annál is inkább, mert az ország másik felében 

a leginkább Haftár tábornok nevéhez kötött ellenállás kezdett megerősödni. 

                                                 
3 Ezzel együtt az Öbölmenti államok stabilitásuknak köszönhetően többletbevételre tettek szert, mely csak részben 
volt magyarázható a világpiaci árak alakulásával (Rivlin, P. 2017). 
4 Ennek kiváltképp az olajszektorban van és volt relevanciája. 
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A már említett spot piaci trendek vizsgálata során megfigyelhető, hogy a líbiai olajmezők 

termékeit az esetek túlnyomó többségében a piacon fellelhető más termékeknél magasabb áron 

lehetett értékesíteni. Továbbá, ha a szaúdi, illetve Emírség- vagy Katar-beli adatokkal vetjük össze 

a líbiai számokat, megfigyelhető, hogy a 2011–2013-as időszakban, majd 2017-ben is az észak-afri-

kai ország nyersanyaga ért a legtöbbet a piacon, minden más esetben pedig a második helyen vég-

zett. Az alábbi táblázat minden más szereplőjével való összehasonlítás egy sokkalta hosszabb és 

szerteágazóbb elemzéshez vezetne, mely némiképp letérne a cikk felvezetésében megfogalmazott 

célok eléréséhez vezető útról. Ezzel együtt kiemelendő, hogy az OPEC és a szervezeten kívüli, ám 

jelentős piaci szereplőknek számító országokból érkező termékek értékeinek összehasonlítása rá-

mutat a líbiai nyersolaj kiemelt elhelyezkedésére a világpolitika eseményeinek hatására változó olaj-

árak mindenkori alakulásában.  

 

 

1. ábra: Olajpiaci termékek hordónkénti éves átlagos spot árának alakulása (2009-2018)  
Forrás: a szerző szerkesztése a The Observatory of Economic Complexity adatainak 
felhasználásával 

 

 

4. Külpolitikai ambíciók, avagy a regionális erőegyensúly alakulása 

 

Kétségtelen, hogy a vizsgált évtized olajkereskedelmi mutatói távolról sem voltak ideálisak Líbia 

számára. Mindazonáltal ahogy azt ezen cikk is említette, a teljes kép megértéséhez hátrébb kell lépni 

és más dimenziókat is meg kell vizsgálni. Közismert tény, hogy immár lassan egy évtizede dúlnak a 

harcok az országban és ma már kevesen vitatják azt is, hogy időközben ez a harc egy klasszikus 

értelemben vett proxy hadszíntérré is alakult. Ennek részeként, különböző milíciák részesülnek 
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katonai, gazdasági, ideológiai, diplomáciai, vagy másfajta támogatásban állami és nem állami sze-

replőktől. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy a két nagyobb tábor (a tripoli székhelyű korányhoz 

hű csapatok és a Haftár tábornokot támogatók) ernyője alá tartozó csoportok megkapják a szüksé-

ges támogatást ügyük előre mozdításához olyan külső szereplőktől, melyeknek érdekükben áll az 

ország, vagy akár a térség erőviszonyainak formálása. A patthelyzetet, de legalábbis a döntésképte-

lenséget az okozza, hogy egyik oldal sem szenved hiányt a külső támogatásban, s így az elmúlt évek 

során a jelentős eszkaláció, nem pedig az enyhülés volt megfigyelhető. Akadnak ilyen külső szerep-

lők a már említett OPEC-en belül is. 

A Haftár tábornok mögé felsorakozott törzsek és egyéb csoportok egy furcsa koalíció tá-

mogatását élvezték a vizsgált periódus során.5 Az idetartozó Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emirá-

tusok és Egyiptom motivációi között ideológiai gyökerűek is megtalálhatóak, amennyiben a politi-

kai iszlámmal és a muszlim testvériséghez hasonló csoportokkal szembenálló Haftárt támogatták 

különböző eszközökkel (Harchaoui, J.–Lazib, M-E. 2019). Ugyanakkor túlzás lenne azt állítani, 

hogy a tripoli kormányzat szándékosan támogatta volna bármilyen módon ezen csoportokat 

(Wehrey, F.–Badi, E. 2019). A GNA-t (Government of National Accord) ért kritikákból csak az 

enyhébb fellépés az, amit tényszerűen alá lehet támasztani.6 Ezzel együtt a tábornok előretörését 

hevesen ellenző népcsoportokat előszeretettel bélyegezték a politikai iszlám ügyének támogatóiként 

és GNA-bábként, ami egy többszörösen leegyszerűsített, már-már demagógnak tekinthető narra-

tíva részét képezte (Laessing, U. 2019). 

Az Egyesült Arab Emirátusok számos alkalommal nyújtott katonai támogatást a Haftárhoz 

hű csapatoknak (Badi, E. 2020), valamint diplomáciai erőforrásait is felhasználva segítette a Kelet 

előretörését (Cafiero, G. 2020). Kézzelfogható támogatásként mintegy 6200 tonnányi fegyverszál-

lítmányt juttatott az országba (Malsin, J. 2020) hozzájárulva az érvényben lévő embargók többszöri 

súlyos megsértéséhez (Michaelson, R. 2020). Nem lehet elmenni a jelentős pénzügyi (Aydemir, M. 

2020), hírszerzési (El-Gamaty, G. 2017) és légi (Ardemagni, E.–Fasanotti, F. S. 2020) támogatások 

mellett sem, ahogy a katonák kiképzéséhez szükséges szakértelem biztosításában (Tagba, K. 2020) 

is jelentős segítség érkezett.7 Az Emirátusok elmúlt években tanúsított szerepvállalásának követ-

keztében – melynek részeként egy, a Trump-adminisztrációhoz köthető súlyos embargószegést is 

közvetve támogatott (Walsh, D. 2021) –, jelentősen megnövekedett az országra gyakorolt befo-

lyása, kiváltképp a partmenti országrészeken, s egyes becslések szerint meghaladta a szaúdiakét is 

(Anon., 2020), akik kiváltképp hatalmas pénzügyi támogatással járultak hozzá Haftár katonai mű-

veleteihez (Malsin, J.–Said, S. 2019), de a támogatásuk eszköztára lényegesen kevésbé volt átfogóbb, 

illetve diverzifikált. 

Katar szerepe teszi igazán színessé a képet, hiszen Doha – szemben más öbölmenti álla-

mokkal – Tripolit támogatta az évek során. Kiemelendő, hogy a Szaúdiakhoz hasonlóan egyre nö-

vekvő anyagi forrásokat von be a Mediterrán-térségben való befolyás kiterjesztésére, az ideológiai 

                                                 
5 A teljesség igénye nélkül magába foglalta Oroszországot, Franciaországot és számos MENA-régióbeli szereplőt. 
Olyan aktorok aspirációi egyeztek meg, legalább részben, melyek más térségben és más kérdésekben egymás riválisának 
számítanak. 
6 Ezt már csak azért is fontos kiemelni, mert ha a GNA valóban szélsőséges csoportok számára biztosítana menedéket, 
aligha részesülne támogatásban Törökország, Katar, Algéria és számos európai állam felől. 
7 Egyes jelentések szerint Haftár legfontosabb brigádjai, köztük a 106-os, melyben fiai is szolgálnak, az Emirátusok 
által biztosított szakemberek segítségével fejlődtek. 
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diskurzus ellenőrzésébe (Ehteshami, A.–Mohammadi, A. 2017). Kifinomult eszköztára az Al Jaze-

era nemzetközi híradásaiban követhető tudósításokkal és elemzésekkel felvértezve és alkalmanként 

diplomáciai közvetítéseket bevonva (Cafiero, G.–Lara, M. T. 2020) tudott sikereket elkönyvelni.8 

Ezzel együtt Doha a harcok korai szakaszától (Dickinson, E. 2015) szállított fegyvereket az or-

szágba és később szoros katonai együttműködésre lépett a GNA-val (Anon., 2020).  

 

 

5. Következtetések 

   

A fentiekből tehát jól kivehető, hogy már a vizsgált évtized során jelentkezett a ma is érzékelhető 

status quo: bizonyos OPEC-tagországok közötti ellentétes érdekek Líbia kormányzatát illetően. 

Nem mellékes az sem, hogy a GNA-val szembeni fellépésekkel hivatalosan minden állam az ENSZ 

által támogatott álláspontot sérti. Mivel ezen cselekedetek nem deklaráltan képezik részét az orszá-

gok céljainak, szigorú értelemben véve nem beszélhetünk kihágásokról. Továbbmenve pedig, a 

tény, hogy más, a nemzetközi politikában nagyobb súllyal bíró országok – ha kisebb mértékben is, 

de minden kétséget kizáróan – hasonlóan cselekednek, csak tovább csökkenti a nemzetközi szer-

vezet szerepét ezen kérdésben. A líbiai körülmények ideális környezetet biztosítottak és biztosíta-

nak a regionális rivalizáláshoz, melyben a potenciálisan elérhető nyereségek jelentősek, s csupán a 

különböző szereplők kockázatvállalásainak együttes alakulásától függ minden további eszkaláció. 

Érthető módon minden külső szereplő az erőegyensúly befolyásolására törekedett, a cél pedig egy 

„baráti kormány” konszolidációja volt. Ha ugyanis ezt sikerül elérni, a már említett ideológiai, po-

litikai, gazdasági vagy bármely egyéb szálak szorosabbra fűzése válik lehetővé. Ugyanakkor, ha a 

törekvések hiábavalónak bizonyulnak és a jelentős befolyás megszerzése meghiúsul, az esetenként 

jelentős térvesztéshez is vezethet, továbbá rivális aktorok pozícióit erősítheti fel.9  

Mindemellett megemlítendő, hogy Líbia gazdasági értelemben vett mozgástere – függetle-

nül a harcok kimenetelétől – erősen korlátozott. Minden korábbi, a mezőgazdaság fellendítésére 

tett kísérlet kudarcba fulladt az ország természeti adottságai miatt, miközben a népesség képzett-

sége sem kimagasló és összességében megállapítható, hogy nincs olyan iparág, melynek bevételi 

potenciálja megközelíthetné a szénhidrogén-ágazatét. Ennélfogva megállapítható, hogy még egy 

igen valószínűtlen közeljövőbeli rendezés esetén is, minimum középtávon erősen olajfüggő marad 

az ország gazdasága. Ezzel együtt kulcsfontosságú az infrastruktúra mihamarabbi helyreállítása, ám 

ez egy olyan terület, ami a végkifejlettől függetlenül biztosítottnak tűnik, hiszen mindkét oldal mö-

gött sorakoznak szereplők, melyek mutattak hajlandóságot erre.10 Meghatározó lesz az OPEC kon-

textusából vizsgálva, hogy milyen kormányzat tudja majd Líbiában megszilárdítani hatalmát eléggé 

ahhoz, hogy az olajszektort viszonylagos zavartalansággal üzemeltesse. A történelmi tapasztalat 

                                                 
8 Ebben szerepe volt a múlt évtized elején kirobbanó arab tavasznak, melynek diskurzusát – ráérezve a történelmi 
lehetőségre – Doha ezen csatornákon keresztül kísérelte meg irányítani. 
9 Itt megemlítendők azok az országok, melyek vizsgálata nem képezte ezen cikk részét, ámde a líbiai harcok kontextu-
sában nagyon is relevánsak (pl. Oroszország vagy Törökország). 
10 S a multinacionális vállalatok közt is akadna olyan, mely akár a korábbi kapcsolatok révén, akár a továbbra is jelentős 
és hosszútávú haszonnal kecsegtető befektetés miatt jöhetne számításba (pl. Repsol vagy Eni). 
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ugyanis azt sugallja, hogy az intézményen belüli dinamikát, valamint a mindenkori stratégia sikeres-

ségét érdemben képes befolyásolni az ország álláspontja.11 Minden regionális OPEC-szövetséges 

stratégiai érdeke, hogy Líbia, mint szövetséges térjen vissza a piacra, ezzel csökkentve a disputák és 

inkoherenciák veszélyességét. 

Ugyanakkor – ahogy a fenti mély és átfogó érdekellentétek is rámutattak –, a rendezéssel 

számos külső aktor érdekei fognak sérülni. Ez a nyilvánvaló felismerés egyben az ezen cikk által 

vizsgált periódus során elmélyült és azóta is bonyolódó érdekellentétek egyik legnagyobb veszélye 

a líbiai polgárháború megoldásának szemszögéből. A fenti oldalakon taglalt beavatkozásokon kívül 

ugyanis több külső szereplő rendelkezik még számottevő befolyással a Líbiában élő törzsek és nép-

csoportok relációjában.12 Ez egyben azt is jelenti, hogy amíg ezen külső szereplők nem állnak a 

líbiai mihamarabbi rendezés ügye mögé, addig bármilyen béke – s következetességképpen az olaj-

szektor zavartalansága is – sebezhető. A vizsgált szempontok tekintetében Katar szerepvállalása 

bizonyult inkább progresszívnek, míg a másik két szereplő ténykedései tartalmaztak destruktív ele-

meket. Ez azonban könnyen fakadhat a nemzetközi értelemben vett legitimitás kérdésköréből. 

Mindazonáltal, a veszélyek korábban tapasztalt túlszárnyalása a lehetőségek tekintetében jelentősen 

csökkent a török fél általi megemelt részvétellel, s ebből fakadhat olyan „kényszerhelyzet”, mely 

kompromisszumkészebb Emírségeket és Szaúd-Arábiát, közvetetten pedig líbiai népcsoportokat 

eredményez. Az olajhordók későbbi piaci újraintegrációja feletti befolyást ez negatívan érintheti. 
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