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Πρόσφατα, η Saudi Aramco, ο µεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου 
παγκοσµίως, ανακοίνωσε ότι το Ghawar, το µεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασµα στον 
κόσµο, βρίσκεται σε παρακµή.  

Τα νέα έµειναν απαρατήρητα, εκτός από τα εξειδικευµένα µέσα ενηµέρωσης. Στην 
πραγµατικότητα, αυτή η είδηση είναι εξαιρετικά σηµαντική.  Προηγουµένως ο πετρελαϊκός 
κόσµος είχε οδηγήσει στο να πιστεύει ότι το κοίτασµα Ghawar παρήγαγε πάνω από 5 
εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου/ηµέρα.  Στο πλαίσιο της άντλησης κεφαλαίων, η Aramco 
ανακοίνωσε ότι είναι στην πραγµατικότητα η παραγωγή είναι κάτω των 3, 8 εκατ. βαρελιών 
πετρελαίου/ηµέρα.  
 
Το τέλος των µεγάλων πετρελαϊκών κοιτασµάτων και τι σηµαίνει 

 
Αυτό που τα εξειδικευµένα µέσα ενηµέρωσης δεν τονίζουν είναι τα εξής: 
Όταν τα γιγάντια πετρελαϊκά πεδία φθίνουν, συνήθως η παραγωγή τους µειώνεται 

απότοµα.  Η παρακµή του κοιτάσµατος Ghawar είναι δυσοίωνη.  Το κοίτασµα 
ανακαλύφθηκε το 1948 και µέχρι πρόσφατα αντιπροσώπευε περίπου το 50% της 
παραγωγής αργού πετρελαίου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Το Ghawar 
αντιπροσωπεύει περίπου 100 µε 200 πετρελαϊκά κοιτάσµατα.  

Τα γιγάντια πετρελαϊκά κοιτάσµατα αντιπροσωπεύουν περίπου το 1% του συνολικού 
αριθµού πετρελαϊκών κοιτασµάτων και παράγουν πάνω από το 60% του συµβατικού αργού 
πετρελαίου.  

Πολύ λίγα γιγάντια πετρελαϊκά κοιτάσµατα έχουν ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια. 
Η γεωλογία του πλανήτη είναι τώρα γνωστή αρκετά καλά και οι προοπτικές για νέες 
σηµαντικές ανακαλύψεις γιγάντιων κοιτασµάτων πετρελαίου είναι γνωστό ότι είναι χαµηλή. 
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ανακαλύψεις µικρότερων κοιτασµάτων πετρελαίου δεν 
µπόρεσαν να αντισταθµίσουν την ενδεχόµενη απώλεια παραγωγής των γιγαντίων 
κοιτασµάτων.  

Το γράφηµα 1 απεικονίζει το θέµα.  



 
 

∆είχνει την καθαρή ροή προσθήκης στα αποθεµατικά ανά έτος (πρόσθετοι όγκοι 
µείον όγκους που χρησιµοποιήθηκαν).  
Από το 2010 η απότοµη πτωτική τάση έχει επιδεινωθεί.  Το επίπεδο των νέων ανακαλύψεων 
ανά έτος είναι τώρα µόνο περίπου το 5% της ετήσιας εξάντλησης των αποθεµάτων.  ∆ηλαδή, 
από τα τέλη της δεκαετίας του '70, η πετρελαϊκή βιοµηχανία κατέρρεε σταθερά το απόθεµά 
της στο εµπόριο µε αρκετά γρήγορο ρυθµό. 

Το γεγονός ότι το κοίτασµα Ghawar βρίσκεται σε τεταµένη παρακµή σηµαίνει ότι 
πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι οι περισσότεροι παλιοί γίγαντες βρίσκονται σε παρόµοια 
κατάσταση.  

Ορισµένα κοιτάσµατα ήταν ήδη γνωστό ότι βρίσκονται σε τελική κατάσταση, π.χ. 
Cantarell στο Μεξικό ή στα κύρια κοιτάσµατα  της Βόρειας Θάλασσας [4].  Ωστόσο, 
υπάρχουν λίγα πρόσφατα δηµόσια στοιχεία για τα γιγάντια κοιτάσµατα.  

Το θέµα της κατάστασης εξάντλησης τους είναι εµπορικά ευαίσθητο.  Τα παλαιότερα 
γιγάντια πετρελαϊκά κοιτάσµατα αναπτύχθηκαν πιο αργά και ως εκ τούτου τείνουν να έχουν 
χαµηλότερα ποσοστά εξάντλησης µόλις περάσουν την κορυφή της παραγωγής τους.  

Τα πιο πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί πιο επιθετικά µε πιο πρόσφατη τεχνολογία και 
ως εκ τούτου τείνουν να έχουν πολύ πιο απότοµο ρυθµό εξάντλησης µόλις περάσει η 
µέγιστη παραγωγή τους. Εν ολίγοις, πρέπει τώρα να περιµένουµε µια "συσσώρευση" 
απότοµων µειώσεων της παραγωγής από τα γιγάντια πετρελαϊκά κοιτάσµατα, παλαιά και 
πιο πρόσφατων, από τώρα µέχρι το 2030. 

Έτσι, στην πραγµατικότητα, αυτό το µικρό απόσπασµα ειδήσεων για το κοίτασµα 
Ghawar µας λέει πολλά.  Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση που αναπτύχθηκε από το 2010 µε 
βάση µια ανάλυση θερµοδυναµικής του PPS και συνοψίζεται στο σχήµα 2.  

Με λίγα λόγια, ο κόσµος «ξεµένει» από  καθαρή ενέργεια από το πετρέλαιο.  Λόγω 
της εξάντλησης των πόρων, παίρνει όλο και περισσότερη καθαρή ενέργεια από το πετρέλαιο 
για να πάρει περισσότερο πετρέλαιο. 

Εκτιµάται µε ότι, ως εκ τούτου, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η απόλυτη 
ποσότητα καθαρής ενέργειας που παραδόθηκε από τη βιοµηχανία πετρελαίου στο µη 
πετρελαϊκό τµήµα του βιοµηχανικού κόσµου παρουσίασε απότοµη πτώση. 



 
 

Τα δεδοµένα που συνοψίζονται στο Σχήµα 3 επιβεβαιώνουν το Σχήµα 2. 
Σχεδόν κανείς δεν παρατήρησε πόσο τροµερά η κατάσταση έχει γίνει επειδή οι 

περισσότεροι αναλυτές έχουν λόγο σε βαρέλια ακατέργαστου ή σε οικονοµικούς όρους.   Τα 
στοιχεία για την αύξηση του ΑΕΠ συσσωρεύουν την ανάπτυξη του πετρελαϊκού κλάδου (η 
πετρελαϊκή βιοµηχανία συν όλα και όλα όσα είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της 
πετρελαϊκής βιοµηχανίας) µε εκείνη του µη πετρελαϊκού κόσµου.  

Αυτή η συνάθροιση καλύπτει αυτό που πραγµατικά συµβαίνει.  
Για να διατηρηθεί η λειτουργία του πετρελαϊκού κόσµου βαθµιαία λιµοκτονούν το µη 

πετρελαϊκό κόσµο της καθαρής ενέργειας που είναι ζωτικής σηµασίας για τη συνέχιση της 
ύπαρξής του. 

Είναι ότι ακριβώς στις αρχές της δεκαετίας του 1980 το συνολικό παγκόσµιο χρέος 
έφθασε στον υψηλό ουρανό (πηγή Bank of America Meryl Lynch). Αυτή η απότοµη αύξηση 
του χρέους, η οποία αξιολογείται στα νοµίσµατα fiat, καλύπτει τη µείωση της καθαρής 
ενέργειας από το πετρέλαιο. η καθαρή ενέργεια που αποτελεί την πηγή όλων, πραγµατική 
απτή, πραγµατική οικονοµική ανάπτυξη.  

Λόγω αυτής της πτώσης, είναι µάλλον απίθανο να επιστραφεί ποτέ αυτό το 
παγκόσµιο χρέος. Η παρακµή του κοιτάσµατος του Ghawar επιβεβαιώνει επίσης τις πιο 
έµµεσες αναλύσεις του PPS που συνοψίζονται στο σχήµα 3.  

Το πιο σηµαντικό είναι ότι η επιβεβαίωση των προηγούµενων αναλύσεών από το 
κοίτασµα του  Ghawar και τα δεδοµένα που συνοψίζονται στο σχήµα 3  λένε ότι πρέπει να 
αναµένουµε απότοµη αναταραχή από το 2020 και µετά όχι µόνο για την ανακύκλωση αλλά 
και για όλες τις άλλες µορφές ενεργειακού εφοδιασµού, και οικονοµικά (εξετάστε το άκρο της 
πορτοκαλί καµπύλης στο Σχήµα 2).  

 



 
 

Η σηµερινή αναταραχή στη Βενεζουέλα πιθανότατα θα εµφανιστεί ως πρόδροµος 
µιας άσχηµης κατάστασης που θα γίνει παγκόσµια. 

Για να αναδυθεί και να αναπτυχθεί, κάθε πολιτισµός απαιτεί µια αυτοδύναµη αλυσίδα 
εφοδιασµού ενέργειας - δηλ. παίρνει ενέργεια για να πάρει ενέργεια, κι έτσι κάθε πολιτισµός 
ζει στο ενεργειακό πλεόνασµα που του παρέχεται από την αυτοδύναµη αλυσίδα εφοδιασµού 
ενέργειας.  

Στην περίπτωση του παγκοσµιοποιηµένου βιοµηχανικού κόσµου και µέχρι 
πρόσφατα αυτό ήταν η πετρελαϊκή βιοµηχανία (συµπεριλαµβανοµένου του συνόλου των 
συστηµάτων υποστήριξης που απαιτούνται για τη λειτουργία της πετρελαϊκής βιοµηχανίας).  
∆εδοµένου ότι το πετρέλαιο υπερέβη τον άνθρακα και τη βιοµάζα κατά το παρελθόν µέρος 
του 20ού αιώνα, η πετρελαϊκή βιοµηχανία ήταν η µόνη αυτοδύναµη αλυσίδα εφοδιασµού 
του βιοµηχανικού κόσµου.  

Όλες οι άλλες µορφές ενέργειας εξαρτώνται από αυτήν, τον άνθρακα, το φυσικό 
αέριο, την πυρηνική ενέργεια, όλες τις αποκαλούµενες «ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» και 
σε όλη τη διαδροµή για την παραγωγή ζωοτροφών και τροφίµων. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, η πετρελαϊκή βιοµηχανία εισήλθε στην τερµατική πτώση 
περίπου πριν από 7 χρόνια και αυτή η πτώση θα περατωθεί γύρω στο 2030 ή και πριν.  

Το µεγάλο πρόβληµα είναι ότι προς το παρόν δεν διαθέτουµε εναλλακτική αλυσίδα 
εφοδιασµού ενέργειας που θα µπορούσε να αναπτυχθεί εγκαίρως. Όπως συνοψίζεται στο 
σχήµα 4, αυτό που ονοµάζουµε «ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» δεν είναι αρκετές  και µε 
µεγάλο περιθώριο.  

Όχι µόνο ο σηµερινός «ανανεώσιµος» εξοπλισµός απαιτεί καθαρή ενέργεια από το 
πετρέλαιο για την παραγωγή, τη µεταφορά, τη συντήρηση και τον ενδεχόµενο παροπλισµό 
του, αλλά και η παραγωγή του έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικές εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου (GHG).  



Ακόµη πιο σηµαντικό είναι ότι ο σηµερινός συνδυασµός τεχνολογιών «ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας» δεν µπορεί να αποτελέσει τη βάση για µια νέα, βιώσιµη και αυτοδύναµη 
αλυσίδα εφοδιασµού σε ενέργεια, η οποία θα µπορεί να υποκαταστήσει την πετρελαϊκή 
µονάδα εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται από τη µείωση της καθαρής ενέργειας 
από πετρέλαιο και τις επιταγές για την καταπολέµηση της καταστροφικής αύξησης της 
θερµοκρασίας του πλανήτη (τουλάχιστον µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 
κατά 45% έως το 2030). 
 

 
 

Ονοµάζουµε την παρούσα κατάσταση την Energy Seneca (µετά τον ρωµαϊκό 
φιλόσοφο που πρώτα αναγνώρισε πρότυπα προοδευτικής ανάπτυξης ακολουθούµενη από 
µια αιχµή και στη συνέχεια απότοµη πτώση).  

Το Σχήµα 5 εξηγεί γιατί ο βιοµηχανικός κόσµος βρίσκεται τώρα σε πολύ σφιχτό 
σηµείο, µόλις περάσει από την κορυφή Energy Seneca.  

Από τη µία πλευρά, ο κόσµος της βιοµηχανίας πετρελαίου παγιδεύεται στο διάσηµο 
φαινόµενο Red Queen (RQ). Πρέπει να συνεχίσει να αντλεί ενέργεια µε όλο και πιο γρήγορο 
ρυθµό για να συνεχίσει να παρέχει καθαρή ενέργεια ενώ, ανά βαρέλι που εξάγεται, αυτή η 
καθαρή ενέργεια βρίσκεται σε απότοµη πτώση.  

Σύντοµα θα ξεµείνει από την αναπνοή...  
Από την άλλη πλευρά, οι εναλλακτικές λύσεις αντιµετωπίζουν αυτό που αποκαλώ το 

φαινόµενο Inverse Red Queen (1/ RQ).  
Εάν οι εναλλακτικές λύσεις αναπτύσσονται πολύ γρήγορα, η κατασκευή και η 

ανάπτυξή τους εκκενώνουν την ενέργεια από τον βιοµηχανικό κόσµο ακριβώς όταν 
χρειάζεται απεγνωσµένα περισσότερα. Και αν αυτές οι εναλλακτικές λύσεις δεν 
αναπτυχθούν αρκετά γρήγορα, τότε ο βιοµηχανικός κόσµος είναι βέβαιο ότι θα υποχωρήσει 
ή θα καταρρεύσει απότοµα. 



 

 
 

Η σκληρή πραγµατικότητα που λίγοι έχουν εντοπίσει είναι ότι προς το παρόν καµία 
από τις λύσεις που τίθενται από τα «πράσινα» επιχειρηµατικά συµφέροντα, κυβερνητικούς 
οργανισµούς και ΜΚΟ δεν µπορεί να µας αποµακρύνει εγκαίρως από το συνδυασµό των 
επιδράσεων RQ και 1/ Q. Όχι µόνο αυτός ο συνδυασµός αποκλείει την οικοδόµηση µιας 
νέας αυτοδύναµης αλυσίδας εφοδιασµού ενέργειας στο χρόνο, αλλά επίσης εµποδίζει την 
επέκταση της σηµερινής πετρελαϊκής βιοµηχανίας µε πηγές ενέργειας εκτός πετρελαίου για 
να επεκτείνει τις τερµατικές λειτουργίες της.  

Εν ολίγοις, χωρίς να γνωρίζουν οι περισσότεροι, ο κόσµος µας βρίσκεται στη 
διαδικασία της απώλειας της πρόσβασης σε όλες τις µορφές ενέργειας από τις οποίες 
εξαρτάται.  Αυτό το θερµοδυναµικό αίνιγµα ενσαρκώνει την υπερθέρµανση του πλανήτη και 
όλα τα άλλα οικολογικά, κοινωνικά και οικονοµικά παγκόσµια ζητήµατα για να σχηµατίσουν 
µια θανατηφόρα χιονοστιβάδα που έχει τρέξει από το 2008. Υπάρχει παγκόσµια γνωστική 
αποτυχία εκ µέρους των παγκόσµιων ελίτ να αναγνωρίσει αυτή την κατάσταση και να την 
αντιµετωπίσει. 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 6, το απότοµο τέλος της εποχής του πετρελαίου συγκλίνει 
µε το κύµα των διαδηλώσεων που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να 
συγκεντρώνει δυναµική. Ενώ οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν τις περιπλοκές που 
συνοψίζονται εδώ, χιλιάδες επιστήµονες και εκατοµµύρια άνθρωποι τώρα αντιλαµβάνονται 
ότι δεν έχουν πλέον µέλλον. 

Υπάρχει µια "ζήτηση για κάτι άλλο" από αυτό που έχουν σήµερα. Αυτή η έντονη 
ζήτηση είναι για ένα δρόµο προς τα εµπρός, το οποίο σπάζει µέσω της επικρατούσας 
γνωστικής αποτυχίας και ανοίγει ξανά ένα µέλλον για τους νεότερους. 
 



 
 

Συµπερασµατικά, η παρακµή του κοιτάσµατος του Ghawar προαναγγέλλει το 
απότοµο τέλος της πετρελαϊκής εποχής, όπως το έχουµε γνωρίσει µέχρι στιγµής, τα 
επόµενα δέκα χρόνια. ∆εν σηµαίνει ότι εξαντλούµε το πετρέλαιο. υπάρχουν πολλά άφησε, 
αλλά τα περισσότερα από αυτά θα παραµείνουν υπόγεια. Εάν ένας πόρος δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία οικονοµικής δραστηριότητας, χάνει κάθε αξία και παύει να 
αποτελεί πόρο. Όπως αυτό ή όχι, τώρα πρέπει να αντιµετωπίσουµε την σκληρή αναδυόµενη 
πραγµατικότητα στο µειονέκτηµα του Energy Seneca. 
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