
OIL PEAK 
I LOS LUDZKOŚCI

Rozdział 8 – Konsekwencje 
zmniejszania się zasobów ropy

Robert Bériault

wersja polska: Magdalena Galus



Co się stanie, 
gdy wydobycie 
ropy zacznie 

maleć?



Rationing

chip

Mało kto potrafi 
przepowiadać przyszłość. 

Istnieją jednak pewne 
następstwa faktów, które 
możemy wydedukować, 

logicznie analizując znane 
elementy.

Następne slajdy, to nie 
przewidywanie przyszłości. 
Przytoczone dane są oparte 

o szacowane 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia danych 

następstw.

Patrzenie w przyszłość:

W Rozdziale 9 spojrzymy na to, co może się zmienić, jeśli 
Kanadyjczycy zdecydują się podjąć działanie w obliczu kończących 

się możliwości wzrostu gospodarczego.



Oszacowana produkcja ropy po „oil peak”.

“The Peak of World Oil Production and the Road to the Olduvai Gorge”, Richard C.Duncan

Spadek wydobycia ropy

Blisko wierzchołka krzywej możliwa jest chwilowa 
stabilizacja wydobycia. Zgodnie z modelem 

Hubberta, wydobycie ropy będzie malało 
prawdopodobnie o 3% z każdym rokiem.



Nie wystarczy tylko utrzymać stały poziom 
produkcji ropy...

Zapotrzebowanie na ropę rośnie o 
około 2% rocznie.  

Jeśli dodamy do tego 3% spadek 
wydobycia…

…to każdego roku będziemy mieli o 
5% mniej ropy,
niż potrzebujemy do 
rozwoju naszej gospodarki 
– 40% mniej w ciągu dekady!



Rationing

chip

Patrzenie w przyszłość:

Pamiętam czasy, gdy 
cena ropy wzrosła 
ponad dwukrotnie 
w ciągu kilku tygodni.

To zapoczątkowało 
lawinową inflację.

Spójrzmy na to pod kątem
kryzysu naftowego z 1973 roku.



Rationing

chip

…i raty hipoteczne 
podskoczyły do 21%, 
pamiętam biedę, 

którą musieli znosić moi 
przyjaciele i sąsiedzi, 
gdy stracili swoje domy.

A potem w 1980, 
gdy cena ropy osiągnęła 94$* za baryłkę…

*w przeliczeniu na dzisiejsze dolary



Poniżej przedstawione są niektóre 
z prawdopodobnych efektów zmniejszenia 

wydobycia ropy:

 Oczywiście cena ropy naftowej 
pójdzie w górę

 Jest całkiem prawdopodobne, że w 
ciągu kilku lat trwania „oil peak”, 
będziemy płacić od 3 do 5$ za litr 
benzyny.

 I, biorąc pod uwagę to, jak istotna 
jest benzyna, prawdopodobnie 
pomyślimy, że racjonowanie ropy 
jest dobrym sposobem na równy 
podział kurczących się jej 
zasobów. Żeton na 

benzynę



Wysokie ceny ropy pociągną za sobą wzrost cen 
innych towarów.



Przemysł wytwórczy przeżyje podwójny szok:

Podwyższone 
koszty materiałów 
i energii znacznie 
uszczuplą 
dochody 
wytwórców.

Bardzo 
prawdopodobne 
będą liczne 
bankructwa.



Gdy firmy zbankrutują, 
ich pracownicy stracą pracę.

Jak rozwiążemy 
problem 

wydłużających 
się kolejek po 

zasiłek?



Jak bezrobotni opłacą 
czynsz?

Właściwie, opłaty za 

wynajem mieszkań powinny 
zmaleć. Ale średnie 

to pocieszenie, 
gdy nie masz pracy…

Czy właścicieli 
domów 

będzie stać na ich 
ogrzewanie?



Dwa czynniki będą miały wpływ na to, 
że towary będą coraz trudniej dostępne:

1- Ze względu na to, że 
Kanada importuje większość 
towarów z krajów Trzeciego 
Świata, jej własny przemysł 
wytwórczy bardzo słabo 
funkcjonuje.

2- Transport znacznie 
zdrożeje.

Puste półki sklepowe znowu mogą stać się 
rzeczywistością.



Wszystko będzie znacznie droższe:

Będziemy musieli radzić sobie z zawirowaniami w 
dostawach prądu.

Dużo droższe stanie się 
wydobywanie węgla, 
budowanie tradycyjnych 
elektrowni oraz tych 
opartych o surowce 
odnawialne. 

Codzienne wydatki także 
znacznie zdrożeją.



Części zamienne i wyposażenie:

Z niższymi przychodami z podatków, 
miejskie usługi będą mocno zaniedbane.

Części zamienne będą prawdopodobnie 
trudne do zdobycia. Wszystkie rodzaje 
energii, potrzebne do funkcjonowania 
miast, wraz z ich złożonym 
wyposażeniem, także bardzo zdrożeją.



Jeśli chcesz zobaczyć, 
co czeka Kanadę, spójrz na Kubę:

Ze względów politycznych, stan kanalizacji na Kubie 
pogorszył się do tego stopnia, że wiele domów nie 

posiada bieżącej wody.

Kubańczyk pobierający wodę z cysterny, 
by zanieść ją do domu

Beczka z wodą 
w kubańskiej kuchni



Ochrona:

Bezpieczeństwo stanie się bardzo istotną kwestią.

Jeśli bezrobocie stanie się 
powszechnym problemem, 
coraz więcej ludzi będzie 
na tyle zdesperowanych, 
by popełnić przestępstwo.



Bezpieczeństwo stanie się bardzo istotną kwestią:

Z rosnącym bezrobociem, ubóstwem 

i powszechnym rozczarowaniem, 

coraz częstsze staną się starcia z władzami.



Przedmieścia też oberwą:

By dowiedzieć się więcej na ten temat, 
zobacz film: “The End of Suburbia”.

Jeżdżenie samochodem stanie się 
bardzo drogie. Przedmieścia są 
tak zbudowane, że bez auta nie 
można się do nich dostać.  

Ludzie będą masowo sprzedawać 
domy na przedmieściach i 
przenosić się do miast. 

Wartość domów znacznie spadnie. 

http://www.endofsuburbia.com/



Będziemy musieli wyrzec się luksusów i kupować 
tylko to, co niezbędne:

Większość zarobków zaczną pochłaniać trywialne 
opłaty za prąd czy ogrzewanie.

System nawigacji GPS
Latte

Wycieczki na Florydę

Posiłki w restauracji

Motorówki



Producenci 
towarów 
i usług 
luksusowych 
też stracą 
pracę.

I kolejne 
branże pójdą 
do ścieku!



Kiedy ceny ropy osiągną pewien poziom, 
zapotrzebowanie zacznie maleć.

A kiedy zużycie ropy zmaleje, 
będzie to dobry powód, 

by wreszcie pomyśleć, że to oznacza:

Koniec wzrostu gospodarczego!!!



Wróćmy do jednego z wcześniej użytych wykresów:

Na zielono oznaczona jest 
produkcja z istniejących 
złóż.

Czerwona część 
reprezentuje to, co 
musimy znaleźć, 
by nadążyć za rosnącym 
zapotrzebowaniem ludzi. 

Znalezienie takich ilości 
ropy jest 
nieprawdopodobne ze 
względu na to, co zostało 
już wcześniej powiedziane 

o odkryciach złóż ropy.



Co się wydarzy,
gdy spadek 

gospodarczy podąży 
za spadkiem 

wydobycia ropy?



Oto scenariusz końca świata:

Pewnego dnia, 
po latach 
kryzysu, 

inwestorzy 
może zdadzą 
sobie wreszcie 

sprawę 
z tego, że 

spadek 
gospodarczy 

jest 
spowodowany 

zmniejszającym
i się zasobami 

ropy, 
a nie 

odwrotnie. 



Scenariusz końca świata:

Pewnego dnia 
stanie się jasne, 

że z każdym 
rokiem będzie 
tylko gorzej.



Scenariusz końca świata :

Uświadomienie 
sobie tego, że 
nie ma szans 
na odzyskanie 

pieniędzy 
z inwestycji, 

może 
spowodować 

masowy odpływ 
pieniędzy 

z rynku.



Scenariusz końca świata:

Czy banki będą 
nadal udzielać 

kredytów, 
jeśli nie będzie 
najmniejszych 
szans na ich 
spłacenie?



Scenariusz końca świata:

Będzie to oznaczało 
absolutny krach 

naszego systemu 
ekonomicznego.

Będziemy 
świadkami powrotu 
wielkiego kryzysu 
gospodarczego.

Tym razem na stałe.



Myślisz, że te 
tarapaty zaczną 
się już niedługo?



Nie wiem…

Założę się, że na parę 
dekad po „oil peak”, 

będziemy mieli mocno 
rozchwianą gospodarkę.

Być może będzie to 
przypominało inflację z 
lat 80, gdzie nawet po 
chwilowych poprawach, 

recesja wciąż się 
pogłębiała.  



Może, jeśli dotrzemy do odpowiedniej liczby ludzi i 
zdadzą oni sobie sprawę z tego, o co chodzi w „oil 

peak”, to będziemy mogli wpłynąć na rząd, by 
podjął odpowiednie decyzje. I wtedy będziemy 

mogli nadal godnie żyć, choć standard tego życia 
będzie niższy niż dotychczas. 

Ale kto to wie? – wszystko to może na nas spaść w 
ciągu trwania mojego życia, albo być może dopiero 

za życia moich dzieci, gdy mnie już nie będzie…



Naprawdę myślisz, 
że scenariusz 
końca świata 

może się 
wydarzyć?



Moim zdaniem, 
wszystko zależy od 

tego, czy Ty i ja 
możemy zaangażować 
w to krytyczną masę 
ludzi, która wpłynie 

na niezbędne decyzje 
społeczne. 



Nie trać nadziei. Istnieje wiele rzeczy, które 
możemy zrobić, by zmniejszyć skutki 
zmniejszających się zasobów ropy. 

Więcej w Rozdziale 9.

Kliknij tutaj,
by wybrać Rozdział

http://www.peakoilandhumanity.com/chapter_choice.htm
http://www.peakoilandhumanity.com/chapter_choice.htm

