
ERŐFORRÁS-VÁLSÁG

Az előző fejezetben láthattuk, hogy egyrészt környezetünket talán végleg el fogjuk pusztíta-
ni a világméretű éghajlatváltozással - melynek részben mi magunk vagyunk az okozói. Másrészt olyan 
gyorsan éljük fel Földünk tartalékait mind erőforrás, mind nyersanyag tekintetében, hogy utódaink-
nak nagyon nehéz dolga lesz, ha hozzánk hasonló módon kívánnak élni, bár az is lehet, hogy az is ne-
héz lesz, hogy egyáltalán éljenek. Az erőforrások kimerülése ennek a fejezetnek tárgya.

Olaj és társadalom

Társadalmunk az olcsón elérhető, nagy energiasűrűségű erőforrásoknak köszönheti létét. Ilye-
nek a földgáz, a kőolaj és a kőszén. Mindezek közül legtöbbet a kőolajat használjuk, mert a szállítás 
95%-ban azon alapul. Éppen ezért hiánya nagyon sok területet befolyásolna. Ha ugyanis a hivatalos 
kitermelési adatok helytállóak, akkor a következő a helyzet:

1. A világ olajtermelése 2010-ig – alig valamivel bár, de – nő
2. 2011-2012-ben évi 2 millió hordóval1 esik
3. 2013-tól fogva évi 4 és fél millió hordóval esik

Hogy jobban értsük, hogy mit jelent ez, megpróbáljuk érzékeltetni a nagyságrendeket, és le-
vonni a legegyszerűbb következtetéseket. Elsőként a nagyságrendek:

• A világ 86 millió hordó olajszerűséget fogyaszt naponta (az olajba manapság minden olajszerű 
dolgot beleértenek, nemcsak a nyersolajat, hanem pl. az etanolt is). Angolul ezt All Liquids-nek 
hívják.

• Ebből 74 millió hordót nevezhetünk valóban kőolajnak (angolul C&C, crude+condensate)
• Az Egyesült Államok (USA) napi olajfogyasztása 20 millió hordó, Kína olajfogyasztása 7 és fél 

millió hordó, Németország és India olajfogyasztása 2 és fél millió hordó
• Magyarország olajfogyasztása napi 160 ezer hordó
• Évi 4.5 millió hordós csökkenés azt jelenti, hogy az elérhető olajból az USA által felvett 

mennyiség 4-5 év alatt, a Kína által felhasznált mennyiség kevesebb mint 2 év alatt tűnik el a 
piacról. Németország és India fogyasztása egyetlen év alatt eltűnik – együtt. 

• Egyetlen év alatt 28 Magyarországnyi fogyasztásnak megfelelő olaj tűnik el, azaz ennyivel ke-
vesebbet tárnak fel, mint amennyit felhasználunk. 

Nézzük meg, mit okozna ennyi olaj hiánya a gazdaság és a társadalom számára. Elsőként kö-
vetkezzenek az energiahordozókra és az energiaforrásokra vonatkozóak. Mivel az árat a világpiacon 
a kereslet-kínálat viszonyai szabják meg, az olajjal pedig a világpiacon kereskednek, ezért az olaj 
ára a jelenlegi ár sokszorosára emelkedne a következő 5 évben. Mindezt akkor, ha feltesszük, hogy 
az igény nem csökken. Az igény két módon csökkenhet: a) olcsó, kellő mértékben növelhető nagyság-
rendű helyettesítő termék jelenik meg a piacon, b) összeomlik a világgazdaság egy része, esetleg 
egésze. A következő fontos dolog a földgáz ára. Mivel a gáz ára az olajárhoz van kötve, az hasonló 
mértékben emelkedne. A könyv írásának idején ez éppen 4-5-szörös drágulást jelent. Minthogy a 
Magyarországon felhasznált gáz döntően orosz forrásból származik, ez az egekbe szökő árakat je-
lent idehaza. (Itt jegyezzük meg, hogy a földgáz is fogytán van.) Ebből következik, hogy az áram is 
egyre drágább lenne. Mivel az egyéb energiahordozók árai – különös tekintettel a szén árára – az 
egymásnak megfeleltethető energiatartalom miatt némi késéssel ugyan, de megbízhatóan követik az 
olaj árát, hasonló mértékben drágulna az elektromos áram is. 

Mindezek után következzenek a legfontosabb gazdasági következmények:

Mivel a szállítás döntően (95%-ban) olajalapú, nagyon nehéz lenne megőrizni azt a jelenlegi 
formájában

Az egyetemesítés (globalizáció) alapját képező dolgok között előkelő helyen szerepel a szállí-
tás, hiszen ez teszi lehetővé az előnyök (pl.: olcsó munkaerő) kihasználását, a költséghatékonyság 
miatt pedig a sok esetben tízezer kilométeres szállítási láncok végén igen kis raktárkészletek van-
nak (just-in-time), a szállítással igen szorosan összefüggő ellátási láncokban zavar lép fel. Emiatt az 
egyetemesítés folyamatának működésében, ezáltal gazdaságunk alapjában, azáltal pedig mindennapi 
életünkben mélyreható, nagy megrázkódtatással járó változások következnek be. 

Mivel hazánk energiából behozatalra szorul, az energiáért pedig nemzetközi versenyfutásban 
vagyunk mind a térségünkben, mind pedig világszinten, nem csupán az országnak, hanem a lakosság-
nak is ezeket az elszabaduló energiaárakat kellene majd megfizetni. Tekintettel arra, hogy az EU 
szegényebb polgárai közé tartozunk, erősen kétséges, hogy többet tudunk fizetni, mint a németek, a 
franciák vagy akár a csehek. 

Mivel a nagy ellátórendszerek (pl. távfűtés, gáz vezetékhálózat, stb.) kiépítésekor a rend-
szert n darab fogyasztóra tervezték, korántsem biztos, hogy ezek a rendszerek összeomlás nélkül 
képesek kezelni, ha a hazai fogyasztók nagy része képtelen az árak megfizetésére. Ebben a nem 
várt, de valószínű esetben pedig az sem segít, ha valakinek sok pénze van: összeomló gázszolgáltatás 
esetén azoknak sem működik a fűtés, akik meg tudnák fizetni. 

A világgazdaság minden ágazata meglehetősen sok energiát használ, különös tekintettel a na-
gyipari mezőgazdaságra: ha nem eszmélünk időben, veszélybe kerülhet életünk minden területe – az 
élelmiszerellátást is beleértve. Ez utóbbi gondot nagyban fokozza, hogy a mai mezőgazdaság 1 kJ 
energiatartalmú élelmiszert az állampolgárhoz való eljuttatással együttesen szemlélve 10 kJ, zöm-
mel ősmaradványi erőforrás felhasználásával állít elő (gépesítés, szállítás, öntözés, műtrágya, nö-
vényvédő szer, csomagolás, stb.), a termésátlagok fenntartásához nélkülözhetetlen műtrágya és nö-
vényvédő szer pedig megkerülhetetlenül ősmaradványi hordozókból (gázból és olajból) készül.

Itt abba is hagyjuk a felsorolást, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek nem az egyedüli, csak a 
legszembetűnőbb következmények. Nézzük meg magát az olaj kitermelését.

Az olajhozam-csúcs

Általános értelemben olajhozam-csúcsnak vagy röviden olajcsúcsnak nevezzük a kőolaj kiter-
melésének időbeli tetőzését. Az olajhozam-csúcsot az úgynevezett Hubbert-féle csúcselmélet jósol-
ja meg, amelyet M. King Hubbert, a Shell Oil Kutatólaboratórium geofizikusa 1956-ban alkotott meg. 
Az elmélet az Egyesült Államok kőolaj-kitermelésének tetőzését 1965-1970 időszakra jósolta meg. 
Ezzel mindössze egy évet tévedett, az Egyesült Államok olajkitermelési csúcsa 1971-ben volt. Az 
első hasonló feltételezéseken alapuló, a világ kőolaj-kitermelésére vonatkozó, széles körben is is-
mert elméletet Colin J. Campbell amerikai geofizikus írta le a Scientific American tudományos folyó-
irat 1998. márciusi számában.2 

Az 1980-as évektől kezdve mind több kutató foglalkozott a készletek kimerülésének gondola-
tával, ezt nevezik olajhozam-csúcs elméletnek, vagy röviden olajcsúcs-elméletnek (angolul: peak oil  
theory).3 Az elmélet szerint a Föld növekvő népessége és az egy főre jutó növekvő energiaigény ha-
tására hatványozottan (azaz exponenciálisan) nő az erőforrás-felhasználás. Jelenleg az ősmaradvá-
nyi (fosszilis) erőforrások – úgymint kőolaj, földgáz és kőszén – az erőforrás-felhasználás 87%-át 
teszik ki, ezért az emberiség függése tőlük rendkívüli. Ám a készletek végesek, ezért szükségkép-
pen bekövetkezik az, hogy az olajkitermelés a véges készletek miatt már nem növelhető. Ez az olaj-
csúcs.4 Bármely véges erőforrás – a kőolaj mellett a földgáz, kőszén, urán (atomenergia), ivóvíz és 
gabona – kitermelése az idő függvényében Hubbert-görbét eredményez, amely egy adott időpontban 
a csúcsához érkezik (a görbe hasonló a haranggörbéhez). Járulékosan csak annyit kell föltenni, hogy 
a kitermelés hatványozott ütemű. Több lelőhely, készletezési hely stb. esetén egymásra rakódó 
Hubbert-görbékről van szó, de az eredő csúcs ilyenkor is létezik, legfeljebb „fennsík” is lesz a gör-
bében. Tágabb értelemben az olajcsúcs a kőolaj és földgáz tetőzését egyaránt jelenti.

8.1. ábra Az Egyesült Államok kőolajtermelése Hubbert előrejelzései (kék görbe) és a tényleges 
számítások (fekete pontok) alapján milliárd hordó/év egységben. Látható, hogy az előrejelzés 

pontosan teljesült.

Az olajcsúcs időpontjának meghatározása

Azt követően, hogy Hubbert az Egyesült Államok kőolajtetőzésére vonatkozó jóslatát közzé-
tette, a kutatók megpróbálták felbecsülni a világ kőolajtartalékait, tartva attól, hogy hasonló tető-
zés állhat be a világ kitermelésében is. Az első becslések nem voltak biztatóak, a teljes kőolajtarta-
lékot 1,3 milliárd hordónak jósolták, ami – az akkori fogyasztást tekintve – nem tartott volna az ez-
redfordulónál tovább. Az ESSO és a Brit Energiaügyi Minisztérium 2000-re, a Shell pedig 2005-re 
jósolta5 a tetőzést. Az egyetlen akkori derűlátó becslés, egy azóta cáfolt elmélet híveitől szárma-
zott, ami szerint a kőolaj folyamatosan keletkezik a Föld mélyében.6 A szakértők ezért rendkívül bo-
rúlátó jövőt vázoltak fel, világméretű gazdasági visszaesésről, politikai zűrzavarról, kétségbeesett 
országok Közel-Kelet elleni háborújáról. 1973-ban az arab olajembargó miatt az olajvállalatok nem 
fértek hozzá a közel-keleti olajhoz. Ezért a kitermelést olyan, addig kitermelhetetlennek vélt lelő-
helyeken kezdett fokozottan nőni, mint az Északi-tenger és Alaszka északi partvidéke. Az olajipar 
óriási fejlődésnek indult, aminek eredményeként az olajcsúcs feltételezett jövőbeli időpontja is ki-
tolódott. A mai fúrógépek akár 10-12 kilométerre is képesek lehatolni a földfelszín alá, vízszintesen 
is beirányozhatók, és jelezni tudják a kőolaj és földgáz jelenlétét. A fúrások hatékonysága számító-
gépek segítségével modellezhető. Mostanra csaknem bármilyen környezetben és éghajlaton lehetsé-

1  Egy hordó 159 liter kőolajat tartalmaz.
2  The End of Cheap Oil
3  Minden bizonnyal az angol peak oil megfelelő fordítása az olajcsúcs lenne, csakhogy a jelenség lényegét sokkal jobban kifejezi az olajhozam-

csúcs elnevezés.
4  A szén- és az uránkészletek egyaránt tetőzni fognak (szén: 2030, urán: 2020 – feltéve ha az olaj tetőzik 2011-ig. Referencia: Coal: Resources 

and Future Production, Energy Watch Group, 2007.; Red Book of the Nuclear Energy Agency (NEA 2006). Valójában előbb is, lásd: 4. fejezet.
5  Paul Roberts: Az olajkorszak vége, Bp. 2004. HVG könyvek
6  Ez a nem szerves (abiotikus) kőolaj keletkezésének elmélete.

http://dieoff.org/page140.htm


ges fúrásokat végezni a fagyos tundrától az óceánok fenekére lehorgonyzott olajfúró tornyokig, 
olyan területeken, amelyek korábban gazdaságilag ill. technikailag kiaknázhatatlanok voltak, mint pél-
dául a Kaszpi-tenger, Szibéria, a venezuelai olajhomok, vagy az albertai kátrányos homok. Emellett 
megnövekedett az egy adott helyről kitermelhető olaj hányada is, bár ezzel a mező viszont gyorsab-
ban kimerül. Míg a hetvenes évekbeli technikával egy mezőn a teljes készletek 30%-át tudták kiter-
melni, a maradék 70%-ot kibányászhatatlannak tartották, addig az újabb megoldásokkal a felszínre 
hozható hányad már 80%. Ez nem csak az új mezők olajhozamát növelte meg, hanem a korábban ki-
merültnek nyilvánított lelőhelyek további kiaknázását is lehetővé tette. Az olajkutatás terén is tör-
téntek előrelépések: a geológia fejlődése magával hozta az újabb lelőhelyek felfedezését. A geoló-
gusok felismerték, hogy olajkészlet előfordulása bármelyik folyó deltatorkolatában lehetséges (pl. 
Mexikói-öböl, Afrika és Brazília partjai, Kanada, Grönland). Emellett a mélyvízi kutatásokat is célra-
vezetőnek tartják.

A továbbiakban képzeljük el a következőket: a világ olajmezőinek többsége abban a helyzet-
ben van, hogy a kitermelése már nem fokozható. Ha tehát a világ termelését fokozni akarjuk (vagy 
legalábbis szinten akarjuk tartani), akkor új és új mezőket kell feltárni. Azaz létezik a korábban már 
munkába állt mezők kitermelése, vannak munkába fogható új mezők (megaprojektjek), azonban a régi 
mezők már merülőfélben vannak (idegen szóval depletion-nak nevezik ezt). Az olajkitermelés alakulá-
sát a múltban, és a jövőbeli görbét a 8.2 ábra mutatja. 

8.2. ábra Az EWG 2004-es előrejelzése alapján az olajhozam csúcsa 2006-2007-ben várható. Az 
ábrából az is látszik, hogy 2006-ra a jelentős lelőhelyek közül már csak a közel-keleti olaj áll saját 
tetőzése előtt.

Az ábra szerint, és látni fogjuk, a valóságban is, elérkezett az idő, amikor a Föld olajkiterme-
lése többé nem növelhető. A kitermelés nemsokára elkezd csökkenni, amint ezt részletezni fogjuk. 
Ahhoz, hogy ezt meg lehessen állítani évente egyre több új nagy mezőt kellene munkába fogni, de 
ilyenek nem állnak korlátlanul rendelkezésünkre. A geofizikusok egybehangzó becslése alapján 
könnyen kitermelhető (azaz 1 hordó erőforrás ráfordításával 4-10 kitermelt hordót eredményező) 
olajból már nincs több a Földön; illetve annak esélye, hogy nagy mezők (mint pl. a szaúdi Ghawar, 
mely a világtermelés tizedét adja) már nincsenek feltáratlanul, 90%.7 Ezt Dale Allan Pfeiffer geoló-
gus ún. óriásmezőkről (amelyekben több, mint 500 millió hordó olaj van és amelyekből több mint 100 
ezer hordó olaj termelhető ki naponta) szóló tanulmánya8 is alátámasztja. A 8.3. ábra mutatja, hogy 
mennyire kevés felfedezetlen mező lehet még a Földön.

8.3. ábra A múltbeli olajmező-felfedezések (kék oszlopok) és a jövőbeli felfedezések (sárga 
oszlopok) alakulása. Látható, hogy a nagy felfedezések kora a 70-es években elmúlt. A növekvő 

kitermelés (fekete görbe) kielégítéséhez 5 évente egy-egy akkora felfedezés kellene, mint amilyen 
az 1948-ban látható kék oszlop, ez a Ghawar, a Föld ismert legnagyobb olajmezője.

Pfeiffer tanulmánya szerint 2000-ben 16, 2001-ben 8 nagy mezőt fedeztek fel, 2002-ben pe-
dig már csak 3-at, és azóta egyet sem. A felfedezéstől a beinduló kitermelésig általában hat év telik 
el. Amennyiben egy új projekt a már meglévő infrastruktúrát használhatja, akkor már esetleg négy 
év alatt megindulhat a termelés.

2003-ban 7, 2004-ben 14 új nagy mező kezdett termelni. A 2005-ös év volt a csúcs év, mert 
ekkor kezdett el termelni a legtöbb előkészületi folyamatban lévő projekt, szám szerint tizennyolc. 
2006-ra ez a tempó tizenegyre lassult le. 2007-ben mindösszesen három új, előre megtervezett 
projekt indult, további másik hármat terveznek a 2008-as évre. Azonban ilyenkor óhatatlanul fellép-
nek csúszások, egy-egy nagy mező kitermelése áttevődik a következő évekre. Az minden előrejel-
zésből látszik azonban, hogy a frissen munkába álló új mezők (idegen szóval megaprojektek) száma 
egyre csökken.

Az új nagy mezők hiányán túl természetesen gondot okoz a régi mezők kimerülése is. Az olaj-
készletek harmada már kimerülő mezőkről származik. A világ összes mezőjének átlagos kimerülésére 
nagyjából 4%-os csökkenés jellemző, ez lassan felkúszik 5%-ra. A mezők összeomlása akkor követ-
kezik be, amikor már csak kevés bennük az olaj, és egyre több külső erőforrás kell a kinyeréshez. 
Például a legnagyobb olajmező, a szaúdi Ghawar kútjaiban 55%-os a vízhányad. Ez azt jelenti, hogy a 
naponta kitermelt anyag 55%-ban abból a tengervízből áll, amit a mélybe sajtoltak, hogy kiszorítsa 
az olajat.9 A tapasztalatok szerint amikor a vízhányad eléri a 70-80%-ot, a mező összeomlik. A siet-
ség, hogy minél előbb, minél több olajat termeljenek ki, így gyorsítja meg a mező végzetét, ami 
egyébként kevésbé feszített tempóban jóval tovább adna olajat. A Ghawart, a leghatalmasabb óriás-
mezőt több mint hatvan évvel ezelőtt fedezték fel. Önmagában százmilliárd hordóra becsülték az 
ott lelt olajkincset. A világ növekvő kőolajigényének folyamatos biztosításához három új Ghawar fel-
fedezésére van szükség az elkövetkező 10-15 év során. 

Megismertük a mezők kimerülését, a felfedezések esélyeit is. Nézzük meg most, hogy az olaj-
készletekről szóló adatok mennyire hitelesek. A világ olajkitermelésének jövőbeli megbecsüléséhez 
szükséges ismerni:

- az összes termelés mennyiségét a számítási időpontig
- a tartalékokat
- fel nem fedezett olaj mennyiségét (feltehetőleg megállapítható a múltbeli felfedezések 

üteméből).

Figyelmünket most a 2. pontra, a tartalékokra helyezzük. A végső olajtermelés az előbbi há-
rom érték összege, ebből a készletek becslése nehéz. A gondot az okozza, hogy a kutatók a szüksé-
ges becsült adatokat mindig a termelő országoktól kapják, amit azok, saját érdeküknek megfelelően 
gyakran csűrnek-csavarnak10. A kőolajkészletek túlbecslésének szakmai, gazdasági és egyéb (lélekta-
ni) okai vannak. Túlbecsülik a készleteket, 

- Ha újabb olajmezőt találnak vagy pedig kimerült mezőket még termelhetőnek vélnek.
- Ha a geológiai számításból arra lehet következtetni, hogy valahol a korábban gondoltnál na-

gyobb olajlelőhely van.
- Ha a piac állandó nyomással nehezedik rájuk, vagyis fennáll az a kényszer, hogy az olajkiter-

melő országok és vállalatok megfeleljenek a piac által támasztott elvárásoknak. A hatalmas készle-
tek látszatát keltve nagyobb kitermelési kvótát kapnak, ami pillanatnyilag pénzbeáramlást jelent az 
országokba. A legjobban ismert eset az 1980-as évek végén történt, amikor hat legfontosabb OPEC-
ország (Egyesült Arab Emirátusok, Irak, Irán, Kuvait, Venezuela és Szaúd-Arábia) több mint 300 
milliárd hordóval „növelte” meg addigi hivatalos becslését. Emiatt a lejegyzett tartalék készletei a 
duplára nőttek, amivel együtt a Föld olajhozamának tetőzése is „kitolódott” egy évtizeddel. Egyedül 
Szaúd-Arábia egyik napról a másikra 167 milliárdról 258 milliárd hordóra becsülte az olajtartalé-
kát11, ami képtelenség.

Lehetséges a nehezen kitermelhető mezők felhasználása (olajpala- és olajhomok-lelőhelyek), 
de ez távolról sem olcsó (1 hordónak megfelelő erőforrás befektetése 2-3 hordó olajat eredmé-
nyez). 

8.4. ábra A világ olajtermelő országai: Kanada olajtermelő vidékei, egyéb olajtermelő államok,
OPEC-tagállamok, az USA olajtermelő államai, északi-tengeri olajtermelő államok.

Az olajhozam-csúcs jelentősége

A kitermelés csúcsának elérkezése azért fontos, mert bekövetkezése után egyre kevesebb 
olajat tudunk előállítani, pedig a gazdaság növekedéséhez egyre több kellene. A kitermelési görbe 
vizsgálata segít megérteni a jelenséget közelebbről. A világ kőolaj-kitermelésének időbeli változását 

7  The Independent http://environment.independent.co.uk/climate_change/article2790960.ece , http://www.oildecline.com/index.htm
8  http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/063005_whats_up.shtml
9  http://home.entouch.net/dmd/ghawar.htm
10  Leváltották a Shell vezetőit a túlbecsült olajkészletek miatt. HVG (2004. március 04. 12:05) 
11  Roberts, P.: Az olajkorszak vége, HVG könyvek, 2004

http://home.entouch.net/dmd/ghawar.htm
http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/063005_whats_up.shtml
http://www.oildecline.com/index.htm
http://environment.independent.co.uk/climate_change/article2790960.ece


mutató görbe M. King Hubbert geofizikusról kapta nevét.

8.5. ábra. A Hubbert görbe, mely a kitermelés időbeli alakulását mutatja.12

A görbének van egy felszálló és egy leszálló ága. A felszálló ág vége és egyben a leszálló ág 
kezdete a görbe maximuma, az ún. „Hubbert-csúcs”. A függvény matematikai elemzése szerint mind 
a felszálló, mind a leszálló ág két részre osztható. A kitermelés kezdetén, amikor a rendelkezésre 
álló készletek korlátlan lehetőséget adnak a növekvő igények kielégítésére, a kitermelés hatványo-
zottan növekszik mindaddig, ameddig az igények és a kitermelés növekedése egyensúlyba nem kerül. 
Ezt követően az igények kielégítését csak további, nehezebben kitermelhető lelőhelyek felfedezése 
biztosíthatja. Ezt egyre nehezebben és egyre drágábban lehet megvalósítani, így a kitermelés növe-
kedése fokozatosan csökkenni kezd, és a növekedés a csúcson válik nullává. A leszálló ág ismét két 
részre osztható, az első szakaszban a csökkenés mértéke kezdetben lassú, majd egyre gyorsabb 
lesz, és eléri a maximumát. Az utolsó szakaszban a kereslet is egyre jobban mérséklődik, a kiterme-
lés lassulásának üteme csökken, és a kitermelt mennyiség fokozatosan nullává válik.13

Az olaj-és földgázkitermelés csúcsa számos következménnyel jár rögtön a bekövetkezése 
után. A kitermelés csökkenése az első években 2-3% lehet, míg a világ igénye ugyanennyivel növek-
szik évente. Ez a csúcs utáni évben már 4% hiányt jelent, amely 5 éven beül 15-20%-os be nem töm-
hető réshez vezet. Ebből olyan válság következik, amelyet nehezen tudunk elképzelni manapság. Az 
olaj és gáz adja a villamosáram-termelés 26, illetve az olaj a közlekedés erőforrásainak 95%-át.14 

Ebből látható, hogy olaj hiányában súlyos ellátási zavarok várhatóak. A részletek kifejtése nélkül né-
hány további lehetséges következményt is hozzáteszünk a fejezet elején adott listához:

- Az ősmaradványi (fosszilis) erőforrások adják a villamos áramtermelés döntő részét (a tel-
jes kitermelt olaj 7%-a, a földgáz 44%-a, a kőszén 88%-a, a víz- és atomerő 100%-a erre fordító-
dik). Az ősmaradványi erőforrások kiesése fokozatos áramkorlátozást, illetve teljes kimaradást 
okoz, illetve 5-10 éven belül az áramszolgáltatás megszűnéséhez vezet. Áram nélkül a mai társadalom 
nem képes fennmaradni, a városi életforma tarthatatlanná válik. (A nagy 2003-as amerikai áramszü-
net – ami persze inkább múlott a nyerészkedőkön, mint a tényleges energiahiányon – szemléletes pél-
da arra, hogy mi történhet, ha a villamos energia iránti igény meghaladja a kínálatot.) Olaj híján 
nincs szállítás, az élelmiszer nem jut el a városokba. Utalunk a gyors szállításra, mely az egyeteme-
sedő világgazdaság egyik alapja, mely olaj nélkül veszélybe kerül. Áram nélkül megszűnik a vízellátás, 
a tájékoztatás és a hírközlés. Mivel a fejlett világ a kapcsolattartásra egyre jobban a világhálót és a 
hordozhatótelefon-rendszert használja, ezért ez a terület is elsorvad.15

- Olaj hiányában a műanyaggyártás (mely az élet egyre több területén kizárólagos, és az 
anyagforgalom felét teszi ki) akadozni kezd.

- A mai mezőgazdaság pazarlóan termel, 10 egység erőforrás ráfordítással termel 1 egység 
erőforrást élelem alakjában. Mindez olcsó olaj nélkül nem lehetséges. Ősmaradványi erőforrások 
nélkül például nem lehet műtrágyákat és vegyszereket előállítani. A gépek is leállnak, mindez együtt 
az iparosított mezőgazdaság végét jelenti. A termésátlagok a harmadukra-ötödükre esnek vissza, 
attól függően, hogy éppen milyen talajról van szó.16 A növekvő erőforrásárak miatt pénzromlás lép 
fel, mely többé nem áll meg. A folyamatot gazdasági válság és munkanélküliség követi, mely a fo-
gyasztói társadalom bukásához vezethet.

- Az összeomlás sorrendje egyes borúlátó forgatókönyvek szerint: az erőforrás-kínálat csök-
ken, a gazdaság zsugorodik, a közegészségügy, mint a legdrágább és legkifinomultabb ágazat, össze-
omlik, ezt követik a zavargások, járványok és éhínségek. A fejlődő világban a zöld forradalom utáni 
mezőgazdálkodás megnövekedett termésátlagai a népesség növekedését is maguk után vonták. Ami-
kor ezekben az országokban az erőforráshiány miatt visszaesnek a termésátlagok, továbbá össze-
omlik a gazdaság, sok ember csak kis eséllyel maradhat életben. Az egész harmadik világ népességé-
re nézve ez több milliárd ember halálát jelentheti majd, ha nem teszünk semmit. 

A további elemzések szintén borúlátóak. Paul Roberts, a Stanford Egyetem közgazdaságtan 
tanszékének tanára, akinek nevéhez több ismeretterjesztő könyv is köthető a tárgykörben, így nyi-
latkozik az előttünk álló olajválságról:

„Az utolsó három alkalommal, amikor az olajtermelés drasztikusan csökkent – az 1974-es arab 
embargó, az 1979-es iráni forradalom és az 1991-es öbölháború idején –, az emiatti áremelkedés vi-
lágméretű recesszióhoz vezetett. Ráadásul mindezek csupán ideiglenes megtorpanások voltak. A tar-
tós csökkenés vélhetőleg sokkal katasztrofálisabb következményekkel járna. Az árak emelkedésével 
a fogyasztók hamar átállnának más üzemanyagokra, például földgázra vagy szénre, de egyhamar 
azoknak a készletei is megfogyatkoznának, az áruk pedig megemelkedne. Csakhamar infláció állna elő. 
Amint az energiaárak egyre emelkednének, velük drágulnának az olyan, energiától függő tevékenysé-
gek, mint az ipar és a szállítás. A kereskedelmi tevékenység lelassulna, és a világgazdaságnak a gyors 
növekedésen alapuló szeleteiben (amivel ma már csaknem mindent jellemezhetünk) visszaesés követ-
kezne be. Megdrágulnának az áruk és a szolgáltatások is, végül visszaszorítanák a gazdasági keresle-
tet, s ez akkora válsághoz vezetne, amelyhez képest 1929 vidám kosztümös próbának tűnne, s megin-
dulhatna az egyre kétségbeesettebb (és feltehetően egyre könyörtelenebb) hajsza a maradék ola-
jért.”

Megoldási lehetőségek a hagyományos erőforrások helyettesítésére

8.6. ábra A megújuló energiaforrások aránya 2005-ben17

Felmerül a kérdés, miért jelent az olaj hiánya gondot, ha már rendelkezésünkre állnak a meg-
újuló energiaforrások is? Azért, mert minden egyes megújuló erőforrás elkészítése, és/vagy fej-
lesztése hagyományos erőforrásokat, így olajat köt le. Ez azért fontos, hogy lássuk: az olaj hozam-
csúcsa után nem remélhető úttörő erőforrás felbukkanása.

Energiaigényünk jelentős részét ősmaradványi energiahordozókból fedezzük. A megújuló 
energiaforrásokat sokkal kisebb arányban használja az emberiség. Az Egyesült Államokban például 
az igényeknek mindössze 6 százalékát elégítik ki a környezetbarát megoldások. Az előrejelzések 
szerint pedig a világ energiaszükséglete a jelenlegitől 50-100%-al nagyobb lesz majd a század köze-
pére. Annak érdekében, hogy ezt az óriási igényt megfelelően ki lehessen elégíteni, a megújuló ener-
giaforrásoknak sokkal nagyobb mértékben kell majd részt vennie a termelésben, s lassanként át kel-
lene venniük az ősmaradványi tüzelőanyagok szerepét. A más energiaforrásokra való átállásnál nem 
csak az energiaigények folyamatos biztosítása, hanem az áttérés gyorsasága is lényeges, hiszen az 
olajkitermelés tetőzése megtörtént. Ezen új energiaforrásokat lehetővé tevő berendezések gyártá-
sa hagyományos energiaforrásokat köt le. Jelenleg nem ismerünk olyan megújuló, vagy választható 
energiaforrást, amelynek hatásfoka vetekedne az ősmaradványi energiaforrások bármelyikével.18

Ha nem számolnánk a fenti problémákkal, az ősmaradványi (fosszilis) energiahordozókról más 
energiaforrásokra való áttérés önmagában is gazdasági nehézségeket okozna. Paul Roberts erről így 
vélekedik:19

„A történelem folyamán eddig minden ilyen váltás kínkeservesnek bizonyult. Mind a fáról a 
szénre, mind a szénről az olajra történő váltás gazdasági és politikai válságot idézett elő. (Az előbbi 
a XVI. századi Angliában például kis híján forradalomhoz vezetett) Ezek ráadásul lassú, több évtize-
dig tartó átmenetek voltak. Mivel az energia mai infrastruktúrája egyre inkább összefonódik a glo-
bális gazdasággal, politikával, és kultúrával a most esedékes váltás még nagyobb válságot fog elő-
idézni.”

A kőolaj energetikai hasznosítása mellett a vegyipari hasznosítása is lényeges. Míg az előbbi 
elvben helyettesíthető – égéstermékek légkörbe bocsátása nélkül – alternatív energiaforrásokkal, 
utóbbi viszont rövid távon nem váltható ki. Például míg benzint viszonylag könnyen elő lehet állítani 
kőszénből, de ugyanez a műanyagokkal már nem ilyen egyszerű, és mindemellett jelentősen terheli a 
környezetet.

12  Az összegezett kitermelést időben az ún. logisztikus görbe írja le:P(t) = et / (1 + et), ahol t az idő, P(t) pedig az összesített kitermelés. 
Kiszámítható, hogy ha az összesített kitermelés a fenti görbét követi, akkor a pillanatnyi kitermelés alakulása a Hubbert-görbe lesz, mely nagyon 
hasonlít a haranggörbére, de nem az.

13  Amint az az alábbiakból kiderül az egyes mezők esetén igaz lehet, hogy a görbe vége ellaposodik, mert másra tér át a felhasználó (értsd más 
mezőre), ám a világméretű kitermelési görbe inkább éles levágást fog tartalmazni.

14  Duncan, S. 2006: Social Contract, 2005-2006 winter issue
15  Duncan, S. 2006: Social Contract, 2005-2006 winter issue
16  http://bocs.hu/ford/bocsf55.htm
17  Duncan, R.: The Olduvai Theory, 2006, Social Contract, 2006 winter issue
18  Paul Roberts: The end of oil. Houghton Mifflin Company, 2004
19  Hazánk átlagos villamos teljesítményfelvétele 5000 MW, míg egy szélerőmű jelenleg 1-2 MW névleges teljesítményt ad le, ami a valóságban 

200 kW körüli… Ez is mutatja, hogy a feladat (szélerőre állni át) nagyon nehéz.

http://bocs.hu/ford/bocsf55.htm

	ERŐFORRÁS-VÁLSÁG

