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2.2 Küzdelem az energiáért 
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A civilizáció fordulópont előtt áll. Az elkövetkező 50 évben az ener-

giaigény soha nem látott mértékben fog növekedni. Ugyanakkor, egyre 
több szakember szerint, néhány éven belül az olajtermelés eléri lehetsé-
ges csúcsértékét. Ha az autóinkat üzemben akarjuk tartani, és világítani 
kívánunk otthonainkban, új energiaforrást kell találnunk, mégpedig gyor-
san. 

A nehézolajforrások kezdenek gazdaságilag életképessé válni, és 
Kanada ennek következtében az olajtermelő országok csoportjába fog 
tartozni. Ami az olajtartalékok mennyiségét illeti, csak Szaúd-Arábia előzi 
meg. A nehézolaj hasznosítása megváltoztathatja bolygónk politikai tér-
képét, és értékes éveket adhat számunkra, mielőtt rákényszerülünk az 
ásványi üzemanyagok használatának feladására. Ennek azonban ára 
lesz. 

Az USA-ban a Bush-adminisztráció a nukleáris energia mellett köte-
lezte el magát. 15 Mrd USD-t kíván fordítani a nukleáris erőművek új ge-
nerációjának kifejlesztésére. 

Ugyanakkor Európa „kizöldül”. Az Európai Unió országai júniusban 
szövetkeztek a hidrogén-üzemanyagon alapuló fenntartható jövő megva-
lósítása érdekében. 

A kormányok és az üzleti élet vezetői döntéseket hoznak, melyek 
formálják bolygónk jövőjét. Felmerül a kérdés – milyen utat kövessünk? 

Fel kell készülni – 
vége az olcsó olaj korszakának 

A válságos pillanat gyorsan közeledik, talán gyorsabban, mint ahogy 
fel tudunk rá készülni. A világ jobb esetben globális recesszióra számít-
hat, rosszabb esetben pedig háborúra, éhínségre és tömeges kivándor-
lásra, állítja R. Hardman, az Egyesült Királyság Geológiai Társaságának 

 



volt elnöke, az olajkészletek kimerülését elemző londoni központ igazga-
tósági tagja. Arra az időre gondol, amikor nem lesz elég olajunk az ener-
giaigények fedezésére. Az üzemanyagárak az égbe szöknek, gazdasági 
káosz keletkezik – sokkal rosszabb lesz, mint az 1970-es években bekö-
vetkezett olajárrobbanás idején volt. 

Ez a válság azonban nem évszázadokkal van előttünk. A válságos 
pillanat nem akkor következik be, amikor az olajkutak kimerülnek, hanem 
akkor, amikor az igények meghaladják a termelést. Egyre több szakértő 
szerint ez néhány éven belül bekövetkezik. Hardman szerint az olajter-
melés már tetőzik.  

Az előző válságok idején új tartalékokat találtak, ami a hiányt pótolni 
tudta. Azonban az új felfedezések csökkenő mértéke arra utal, hogy 
most nem számíthatunk a hiányt pótló hagyományos olajmezők felfede-
zésére. Jelenleg négy hordó elfogyasztott olajra egy hordó tartalék felfe-
dezése jut. Mivel a termelés az USA-ban és az Északi-tengeren csök-
ken, a világ egyre inkább az instabil Közel-Keletre és a fejlődő világ 
egyéb részeire kell, hogy támaszkodjon.  

Ahhoz, hogy megbecsüljük, mikor fogy ki az olaj, ismerni kell a világ 
olajkészletét. Ezt elvben könnyű kiszámítani: a geológusok tudják, mely 
kőzetek tartalmazhatnak olajat, tudják, hol vannak ilyen kőzetek és isme-
rik a várható (becsülhető) mennyiséget. 

Az olajtársaságok az egyes medencékre vonatkozó részletes isme-
reteiket titokban tartják, mégis a független szakértők becslései jó egye-
zést mutatnak: a világ teljes olajkészlete a kitermelések előtt 2×1012 hor-
dó volt, amiből 900×109 hordót már elhasználtunk. 

A megmaradt 1,1×1012 hordó kb. 40 évig elegendő a jelenlegi évi 
25×109 hordó fogyasztás mellett. Ez első látásra megnyugtató, de nem 
lesz lehetőségünk, hogy a készleteket a jelenlegi mértékben használjuk 
fel. Minden egyes kút hozama a termelés megkezdése után a nyomás-
esés miatt csökken. A nyomás víz befecskendezésével növelhető, de a 
termelés idővel elkerülhetetlenül csökken; az olaj utolsó részletének ki-
termelése a legnehezebb. 

A torta nagyobbik fele 

Ez azt jelenti, hogy a termelés sebességét egy haranggörbe írja le. 
A termelés tetőzése, akár egy medencéről, régióról vagy az egész világ-
ról van szó, akkor következik be, amikor az olaj felét kitermelték. Ez után 
a termelés feltartóztathatatlanul csökken. Ha a termelés csökken, mi-
közben az igények növekednek, az árak valószínűleg hirtelen felszöknek 

 



vagy kiszámíthatatlanul ingadoznak, ez megnöveli a gazdasági káosz 
lehetőségét, problémákat idéz elő az élelmiszer és más termékek szállí-
tásában, háborút idézhet elő a kevés megmaradt olaj birtoklásáért. 

Ha a becslés, hogy a teljes olajkincs 2×1012 hordó volt, igaz, akkor 
a világ már csaknem elfogyasztotta a torta nagyobbik felét. Számos 
kiváló elemző szerint az olajtermelés tetőzése az elkövetkező 5–15 év 
során várható. Ez túl rövid idő arra, hogy alternatív üzemanyagokat ta-
láljanak, ami különösen érvényes a közlekedésre, és nem elég hosz- 
szú ahhoz sem, hogy hatásos takarékossági intézkedéseket vezesse- 
nek be. 

Még az optimisták sem hiszik, hogy 20 évnél több időnk van a ter-
melés tetőzéséig, ha az igények növekedése évi 2%. Egy friss elemzés 
során az USA Geológiai Szolgálat (United States Geological Survey –
USGS) a világ kitermelhető olajkincsét 3×1012 hordóra becsülte. Ez alap-
ján az USA Energiaügyi Minisztériuma úgy számítja, hogy a termelés 
tetőzése 2037 előtt nem következik be. 

Az USGS elemzői nemcsak új olajmezők felfedezésére számíta- 
nak, de az ismert 33 000 olajmező tartalékát is a korábbi becslések- 
nél nagyobbnak gondolják, mert a korábbi becslések vagy túl óvatosak 
voltak, vagy a fejlettebb technológiák több olaj kitermelését teszik lehe-
tővé. E meggondolások alapján úgy vélik, hogy az ismert olajmezők a 
jelenlegi várakozásokon túl további 612×109 hordó olaj kitermelésére al-
kalmasak. 

Kérdés azonban, hogy az új technológiák lehetővé teszik-e a meg-
lévő mezőkön a termelés szinten tartását. Az energiaszektorral foglalko-
zó Simons & Company International (Texas, Houston) energiaelemzője 
nem hisz benne. Szerinte rengeteg tőkét kell befektetni 1-2% többletki-
hozatalért. 

A Shell és az Exxon a termelés tetőzését későbbi időpontra várja, 
de a nehézolajok felhasználásával is számolnak. A nehézolajok felhasz-
nálása még több szén-dioxid kibocsátásával jár, mint a hagyományos 
olaj, ez pedig sokak szerint túl magas ár. MacKenzie, a washingtoni Vi-
lágkészletek Intézete (World Resources Institute, Washington DC) elem-
zője szerint a főprobléma nem az olaj mennyisége, hanem a széntartal-
ma. Szerinte a klímaváltozás elkerülése érdekében le kell mondanunk az 
ásványi fűtőanyagokról. 

Bármi is az olajtermelés tetőzésének időpontja, új energiaforrást kell 
találnunk. A vita 20 évről szól. Ha húsz évet várunk, a probléma mérhe-
tetlenül súlyosabbá válik. 

 

 



Miért olyan fontos az olaj? 

Az energiát három fő célra használjuk: áramtermelésre, fűtésre és 
közlekedésre. Az első két célra van választási lehetőségünk: a napener-

olajra támaszkodhatunk. Jelenleg az olajnak nincs életképes alternatívá-
ja. Az autó legjobb üzemanyaga az olaj. Bármilyen más alternatíva al-
kalmazása kemény kompromisszumokat igényel.  

gia, a szélenergia és a földgáz. A közlekedésben azonban elsősorban az 

A fejlődő országok iparosodásával a helyzet tovább romolhat. Kíná-
ban az energiafelhasználás személyenként egy izzólámpa állandó mű-
ködtetésének felel meg. Ez az igény az elkövetkező években exponen-
ciálisan növekszik majd, de nemcsak Kínában, hanem Közép-
Amerikában, Indiában és számos más fejlődő országban is. 

A hatékonyabb energiafelhasználás elsőbbséget kell, hogy élvez-
zen. A fejlett országokban az energiafelhasználás hatékonyabbá válik, 
azonban az energia iránti igény, amelyet a nyugati kultúra ’minél több, 
annál jobb’ szemlélete ösztönöz, nem csökken. 

Elháríthatja-e a nehézolaj használata a válságot? 

Köszöntsük Kanadát, az új Szaúd-Arábiát! Albertában, a Fort 
McMurray közelében, satnya lucfenyők között, szúnyogokkal sújtott 
északi mocsaras vidéken óriási dömperek dübörögnek egy nyílt gödrön 
keresztül, amelybe beleférne London központi része. A legnagyobb 
dömper súlya 600 t, több mint egy teljesen megtöltött Boeing 747-es, a 
kátrány és homok aszfaltszerű keverékét szállítja. Ennek a ragacsos 
iszapnak minden tonnája mosás, elválasztás és kémiai átalakítás után 
kb. fél hordó olajt ad. 

Észak-kelet-Alberta szurokföldje az ún. nehézolaj leggazdagabb le-
lőhelye. Egy Skócia méretű terület 1,6×1012 hordó olajat tartalmaz, 
amelyből 300×109 hordó már a mai technológiával is kinyerhető. Eddig 
ez túl drága lett volna energiaforrás gyanánt, de most már kezd kifizető-
dő lenni. A műszaki fejlődés, a hagyományos olaj árának növekedése 
gyorsan gazdaságossá teheti a nehézolajat. További előnyt jelent, hogy 
ez nem a politikailag instabil Közel-Keleten, hanem Kanadában van. 

Az olajipar évek óta tudott a készletekről, de ez csak akkor ment át 
a köztudatba, amikor a tekintélyes Oil and Gas Journal c. kereskedelmi 
folyóirat a készletek felmérése során 2003-ban tekintetbe vette. Így Ka-
nada olajkészlete a jelentéktelen 5×109 hordóról egy csapásra 180×109 
hordóra növekedett, csak Szaúd-Arábia előzi meg. A hagyományos olaj 

 



termelése egy vagy két évtizeden belül tetőzik, kérdés, hogy a szurok-
föld megmentheti-e a világot az energiaválságtól. 

A válasz minden bizonnyal tagadó. Még a szurokföld legodaadóbb 
hívei is elismerik, hogy nem lehet annyi olajat kinyerni a szurokföldből, 
ami a hiányt teljesen pótolná. A nehézolaj használatának roppant gaz-
dasági, politikai és környezetkárosító következményei lehetnek. 

A Fort McMurray melletti létesítmény ma naponta 1 M hordó olajat 
termel. Ha a tervek megvalósulnak, ez a termelés 2012-re 3 M hordóra 
növekszik. Ez ugyan számottevő mennyiség, de csupán kis része a világ 
napi 75 M hordós igényének. A termelés további lényeges növelése óri-
ási beruházásokat igényel. Ez nehezen valósítható meg ilyen távoli hely-
színen. 

A Kanadai Kőolajtermelők Szövetségének alelnöke, G. Stringham 
szerint Kanada az olajellátás szempontjából a jövő Szaúd-Arábiája lehet. 

Máshol is vannak jelentős nehézolaj-tartalékok, így Venezuelában. 
Venezuela az ötödik legnagyobb olajexportőr, innen származik az USA 
szükségletének 15%-a. 

Az Oil and Gas Journal szerkesztője szerint a nehézolaj helyettesí-
teni fogja a hagyományosat. Ha az olaj elfogy Közel-Keleten, ez hatalmi 
eltolódást eredményezhet: a Közel-Kelet szerepét Kanada és Venezuela 
veszi át. 

A legtöbb szakember egyetért abban, hogy a nehézolaj használata, 
a technológia bármilyen tökéletesedése mellett is, legfeljebb csak né-
hány évvel képes késleltetni az olajtermelés tetőzését. Azonban képes 
lesz a termelés csökkenésének ütemét lassítani, így értékes időt ad 
számunkra alternatív technológiák kifejlesztéséhez és a válság elkerülé-
séhez. 

Ennek a késleltetésnek azonban ára lesz: a homok és az olaj elvá-
lasztása sok energiát igényel. Még több energiát igényel a hosszú szén-
hidrogén-láncok felhasítása – a nehézolaj feldolgozása és kéntelenítése 
a tisztább égés érdekében. Mindez csökkenti a tényleges energiahoza-
mot, és növeli a légkörbe kibocsátott szén-dioxid mennyiségét. 1000 liter 
szurokföldből származó közlekedési üzemanyag elégetése 350 kg CO2-
kibocsátással jár. Ez a mennyiség hagyományos olaj esetében csak 
300 kg. 

A Kiotói egyezmény utáni világban minden kibocsátott tonna CO2 
számít, így a nehézolaj használata rossz irányban tett lépés. A hagyo-
mányos olajon kívül számos más ásványi fűtőanyag van. Ezek azonban 
még az olajnál is környezetszennyezőbbek. Ha arra kényszerülünk, hogy 
az olajról gyorsabban térjünk át a szénre és a szurokföldre, még több 

 



 

szén-dioxidot termelünk. Senki sem tudja, milyen hatással lesz ez az 
éghajlatra.  

Mivel Kanada aláírta a szén-dioxid-kibocsátást korlátozó Kiotói 
egyezményt, egyáltalán nem biztos, hogy a szurokföld teljes mértékű 
hasznosítására valaha is sor kerül. Nem valószínű azonban, hogy olajra 
egyre inkább éhező világunkban egy ilyen kincs elhanyagolható lesz. 
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