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Koniec ropnej éry (1) 
Emil Bédi 
 
Dnes si len málokto uvedomuje, že ľudstvo stojí na prahu novej energetickej 
revolúcie. Bez podstatnej zmeny vo využívaní palivových zdrojov totiž nebude 
pravdepodobne možné zabezpečiť udržateľný rozvoj spoločnosti v horizonte rokov 
2010 až 2030. Cieľom tohto príspevku je poukázať na dva kľúčové javy, s ktorými sa 
v blízkej budúcnosti bude musieť ľudstvo vyrovnať: obmedzenosť zdrojov fosílnych 
palív a hrozba globálnych klimatických zmien. Obidve skutočnosti sú priamym 
dôsledkom toho ako dnes využívame palivo - energetické zdroje. Nielen my na 
Slovensku, ale prakticky celý svet dnes závisí na dodávkach ropy, uhlia a zemného 
plynu — palív, ktoré boli v prírode vytvárané po mnoho miliónov rokov, dnes sú však 
spotrebovávané bezprecedentnou rýchlosťou. 
Podiel fosílnych palív v energetike vyspelých krajín dnes predstavuje často viac ako 
90 % (na Slovensku je to 97 % v EU 94 %) a akákoľvek fluktuácia v ich dodávke 
alebo cenách sa prejavuje v ekonomickom rozvoji. Éra fosílnych palív je však krátka 
a nezadržateľne sa blíži ku svojmu koncu. Začala sa nástupom priemyselnej 
revolúcie pred asi 250 rokmi, ktorý bol podmienený intenzívnym využitím uhlia. 
Rozmach dopravy od začiatku uplynulého storočia bol možný len vďaka využitiu 
ropy. Zemný plyn resp. urán sa pre energetické účely začali intenzívne využívať len v 
posledných 50-ich rokoch. Tieto palivá sa významnou mierou podpísali na 
ekonomickom rozvoji hlavne vyspelých krajín. Ich zásoby však nie sú nekonečné a 
navyše ich spaľovanie sa významne podpísalo na znečistení životného prostredia. 
 
Obmedzenosť rezerv fosílnych palív 
 
Je až zarážajúce ako málo ľudí si uvedomuje, že rezervy fosílnych palív sú 
vyčerpateľné a to v relatívne veľmi krátkej dobe. Je to práve nastupujúca generácia, 
ktorá sa bude musieť s touto skutočnosťou vysporiadať. V odborných kruhoch sa 
však postupne začína na túto tému diskutovať. Na poplach bijú hlavne ľudia, ktorí 
svoje myslenie neobmedzujú dĺžkou volebného obdobia a ekonomického plánovania, 
ktoré len málokedy siaha ďalej ako 5 rokov. Nasledujúce úvahy sú venované hlavne 
rope, ktorá je dnes najdôležitejším palivovým zdrojom a predstavuje takmer 40 % 
celosvetovej spotreby energie. Navyše od jej ceny sa odvíja aj cena zemného plynu. 
Keďže ropa a plyn sú aj pre nás najdôležitejšími palivovými zdrojmi, čokoľvek čo 
ovplyvní budúcu ťažbu má veľký význam a premietne sa do ceny energie, tovarov a 
následne do rastu alebo spomalenia ekonomiky. 
 
Vo svete existuje len veľmi málo organizácií zaoberajúcich sa celosvetovými 
rezervami palív, navyše ich údaje často vychádzajú z rovnakých zdrojov. Súvisí to s 
tým, že ropné polia sú zväčša majetkom štátnych spoločností, ktoré nadnárodným 
ropným spoločnostiam tieto ložiská len prenajímajú. Podstatné je, že tak ako vlády 
krajín ani ropné spoločnosti nemajú záujem na zverejňovaní čísiel poukazujúcich na 
klesajúce zásoby. Takéto informácie by mali za následok pokles cien akcií a v 
prípade krajín obmedzenie zahraničných investícii alebo sťažený prístup k 
zahraničným úverom. Preto sme dnes svedkami skôr nadhodnocovania rezerv a 
zveličovania zásob v novoobjavených ložiskách. Tak napr. v 80-rokoch šesť z 11 
krajín OPEC zvýšilo svoje rezervy od 42 do 197 % s cieľom zvýšiť svoje exportné 
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kvóty. Tie sú stanovované na základe objemu rezerv. Takýto nárast rezerv je ilúziou, 
nakoľko až 80 % dnes produkovanej ropy pochádza z ložísk objavených pred rokom 
1973, pričom väčšina z nich vykazuje klesajúcu produkciu. 
Len málokto by mohol očakávať, že to bude práve jedna z najväčších svetových 
ropných spoločností The British Petroleum, ktorá údaje o obmedzenosti (životnosti) 
palív bude pravidelne zverejňovať (www.bp.com). Ich čísla sa odvíjajú od dát 
každoročne publikovaných v renomovaných odborných Časopisoch Oil and Gas 
Journal a World Oil. Keďže publikované čísla nie je možné overiť, je preto možné ich 
považovať skôr za optimistické ako pesimistické. Čo teda hovoria o celosvetových 
rezervách? Podľa BP bola životnosť palív vyjadrujúca podiel rezerv a ročnej spotreby 
v roku 2000 taká, akú uvádza tab. 1. 
 
Tab.1 
 

N PALIVO PODIEL  REZERV  A  ROČNEJ  SPOTREBY   
V  ROKU  2000 

1. ROPA 39,9 rokov 
2. ZEMNÝ  PLYN 61 rokov 
3. UHLIE 227 rokov 

 
Možno by sa mohlo niekomu zdať, že niet dôvodov na znepokojenie, veď životnosť 
40 rokov pre ropu a 61 rokov pre plyn je dostatočne dlhá. Na omyl v tejto logike 
upozornili viacerí renomovaní geológovia. Najväčšiu pozornosť si získali názory 
Colina Campbella a Jeana Laherra. Obidvaja majú viac ako 40-ročnú prax ako hlavní 
geológovia v ropných spoločnostiach Texaco, Amoco a Total (Laherrovou zásluhou 
bolo objavené najväčšie ropné ložisko v Afrike). Podľa ich tvrdenia nie je podstatné či 
rezervy vystačia na 40 rokov, ale kedy ťažba dosiahne svoj vrchol a následne dopyt 
po rope prevýši ponuku. To, čoho budeme v blízkej budúcnosti svedkami, nebude 
nedostatok ropy, ale nedostatok lacnej ropy (rozumej v cenách aké poznáme dnes). 
Navyše vyššie uvedené čísla predpokladajú konštantnú spotrebu — tá však rastie 
ročne o 1,8 % a zahrňujú v sebe mylnú predstavu, že vyťažiť posledný barel z ložiska 
bude tak jednoduché ako je dnes. V skutočnosti rýchlosť s ktorou je možné ropu z 
ložiska (alebo štátu) ťažiť postupne narastá až na maximum a od doby kedy sa 
vyčerpá asi polovica známeho objemu ropy nezadržateľne klesá. Z ekonomického 
hľadiska je preto nepodstatné kedy vyčerpáme posledný barel ropy, ale kedy jej 
ťažba bude kulminovať. A k tomu by mohlo prísť už v období od roku 2005 do 2010. 
Za týmto obdobím budú ceny len stúpať až pokiaľ nepríde k poklesu dopytu. 
 
Podstatné je, že vyššie uvedené úvahy sú založené na princípoch, ktoré sa už v 
minulosti potvrdili. Americký geológ King Hubbert pracujúci pre Shell Oil predpovedal 
už v roku 1956, že ťažba ropy v USA (48 štátov okrem Aljašky a Hawaii) bude 
kulminovať okolo roku 1969 — v čase kedy sa vyťaží polovica zo známych rezerv. 
Táto predpoveď sa naplnila. Ťažba ropy dosiahla v USA vrchol v roku 1970 a 
následne klesá len s malými odchýlkami až do dnes. USA sa zmenili z veľkého 
exportéra ropy pred rokom 1970 na importéra. Takýto trend je možné pozorovať s 
výnimkou krajín OPEC aj v iných krajinách. Typickým príkladom je kulminácia ťažby 
v Severnom mori (Nórsko a Veľká Británia) v roku 2000. 
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Predpovedať kulmináciu ťažby na celosvetovej úrovni je zložitejšie ako na národnej 
úrovni pretože tu hrajú úlohu aj politické tlaky (embargo na vývoz z Iraku, znižovanie 
ťažby krajinami OPEC). Na základe porovnania toho čo bolo doteraz v histórii 
vyťažené (asi 1000 mld. barelov) a toho čo sa udáva ako rezerva (1000 až 1500 mld. 
barelov) je možné odvodiť, že pri celosvetovej ročnej spotrebe 27 mld. barelov (barel 
= sud = 158 litrov), sa nezadržateľne blížime k maximu ťažby. Navyše 
najdôležitejšími hráčmi na poli s ropou sa stane päť arabských krajín: Saudská 
Arábia, Irán, Irak, Kuwait a Spojené Arabské Emiráty, ktoré budú rozhodujúcim spô-
sobom kontrolovať celosvetové dodávky ropy. Ako bolo uvedené, to čo nám hrozí nie 
je nedostatok ropy, ale nedostatok lacnej ropy. Svet túto situáciu už zažil v rokoch 
1973 a 1979. Dve ropné krízy viedli nielen k ekonomickému úpadku vo vyspelých 
krajinách, ale tiež aj k pozitívnemu rozvoju obnoviteľných zdrojov a úspor energií. 
Cena ropy sa po arabskom embargu strojnásobila a následne takmer zdvojnásobila 
po páde iránskeho šacha. Päť arabských krajín bolo schopných rozhúpať svetovú 
ekonomiku nie preto, že by ropy bol nedostatok, ale preto že ich podiel na svetovom 
trhu dosiahol 36 %. Po tom ako klesla spotreba a objavili sa nové zdroje na Aljaške a 
v Severnom Mori pozícia krajín OPEC sa oslabila a ceny klesli. Dnes je 70 % 
svetových zásob ropy v rukách OPEC a celosvetová závislosť na tomto regióne 
vzrastie až na 50 % v roku 2020 (dnešná závislosť je si 30 %). OPEC (hlavne Blízko-
východné arabské krajiny) bude mať všetky možnosti ovplyvňovať celosvetový 
ekonomický vývoj. Zlou správou je, že budúci ropný šok nebude dočasný. Dobrou 
správou je, že môže odštartovať novú energetickú revolúciu. Revolúciu efektívneho 
využívania energie a prechodu na obnoviteľné zdroje. 
 
Budúci vývoj je možné vytušiť aj z trendu objemu ropy v novoobjavených ložiskách. 
Alarmujúcou skutočnosťou je, že od začiatku 80-tych rokov svet spotrebováva 
niekoľko krát viac ropy, ako sa jej objaví. V roku 2000 celosvetová spotreba dosiahla 
27 miliárd barelov avšak objavených bolo len 6,5 mld. barelov. Je evidentné, že Zem 
bola podrobená veľmi intenzívnemu geologickému prieskumu, pričom najväčšie 
ložiská boli objavené najskôr. Za uplynulých 50 rokov vládne i súkromné investície do 
prieskumu dosiahli stovky miliárd dolárov, ale výsledkom je, že to čo sa každý rok v 
nových ropných ložiskách nájde, by svetu stačilo sotva na 3 mesiace. Je evidentné, 
že keby mal svet závisieť len na nových ložiskách, boli by sme svedkami hlbokej 
ekonomickej krízy už dnes. 
Tradičná logika ekonómov, že vyššie investície do prieskumu budú znamenať viac 
objavenej ropy sa ukazuje ako mylná. Nepomáhajú ani nové technológie — 
seizmické rezonancie, satelitné prieskumy. Ropy sa nachádza stále menej. Isté 
znepokojenie nad budúcnosťou je možné vybadať aj z oficiálneho materiálu EÚ — 
Green Paper (2001), ktorý okrem obavy o bezpečnosť zdrojov vyzýva členské krajiny 
na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie zo 6 na 12 % do roku 2010. EÚ 
dnes dováža 40 % ropy z krajín OPEC. Závislosť na dovoze palív (ropa a plyn) do 
EU po rozšírení na 30 členských krajín vzrastie až na 70 % v roku 2030, pričom v 
prípade ropy bude dovoz predstavovať až 90 %. Green Paper konštatuje, že napriek 
značnému úsiliu, rezervy fosílnych palív sa v budúcnosti budú znižovať veľmi rýchlo. 
Pri súčasnej spotrebe by rezervy ropy v EÚ vystačili na 8 rokov a rezervy zemného 
plynu na 20 rokov. Ťažba ropy podľa tohto dokumentu kulminovala v roku 2000 a 
odvtedy bude klesať. V prípade zemného plynu EU očakáva kulmináciu ťažby okolo 
roku 2010 s následným poklesom. 
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Inou skutočnosťou je, že veľké ropné spoločnosti si postupne uvedomujú, že keď 
chcú prežiť, ropa nemôže byť ich jediným zdrojom príjmov. Tak sa napr. spoločnosť 
BP stala jedným z najvýznamnejších výrobcov slnečných Článkov vo svete. Zmena 
loga na slniečko len podčiarkuje zámery vrcholného managementu o nutnosti pre-
chodu na iné zdroje. Z British Petroleum sa stáva Beyond Petroleum (po rope). BP 
však nie sú jediní pridávajú sa ďalší. 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Emil Bédi 
 
Fond pre alternatívne energie 
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