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Η βιοµηχανία του πετρελαίου έχει µπροστά της ένα αβέβαιο µέλλον. Ο κόσµος αντιµετωπίζει 

ολοένα και εναργέστερα τη σοβαρότητα και την αµεσότητα της απειλής της κλιµατικής αλλαγής. 

Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρικά οχήµατα καθίστανται αρκετά φθηνά ώστε να αρχίζουν να 

ανταγωνίζονται τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η Bloomberg New Energy Finance εκτιµά 

ότι η κυριαρχία των ηλεκτροκίνητων οχηµάτων θα είναι πραγµατικότητα σε περίπου 10 χρόνια 

από σήµερα. 

Η 

ηλεκτροκίνηση αναµένεται να κυριαρχήσει οριστικά µετά το 2030  



Εν τω µεταξύ, οι ανησυχίες σχετικά µε τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων οδηγούν σε 

αυξανόµενες εκκλήσεις για απαγόρευση της υδραυλικής ρωγµάτωσης, που αποτελεί την βασική 

µέθοδο εξόρυξης µέσω της οποίας έχει επιτευχθεί η αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής των 

ΗΠΑ κατά την τελευταία δεκαετία. 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι η βιοµηχανία πετρελαίου αντιµετωπίζει άµεσα το φάσµα του "θανάτου". 

Τα πλαστικά προϊόντα, τα περισσότερα εκ των οποίων παράγονται από πετρέλαιο, θα 

συνεχίσουν να είναι σηµαντικά για µια τεράστια ποικιλία καταναλωτικών και βιοµηχανικών 

εφαρµογών. Τα αεροσκάφη και τα πλοία, από την άλλη πλευρά, θα χρειαστούν πολύ µεγαλύτερο 

διάστηµα µέχρι να µπορέσουν να απεξαρτηθούν από τα πετρελαϊκά καύσιµα. Όµως σίγουρα, 

στην πορεία, η κατανάλωση "µαύρου χρυσού" θα συρρικνωθεί. Εκεί όπου πριν µια δεκαετία οι 

άνθρωποι µιλούσαν µε τρόµο για την προοπτική της εξάντλησης των αποθεµάτων πετρελαίου, 

τώρα ορισµένοι προβλέπουν ότι η ζήτηση αργού θα αρχίσει να φθίνει σε ορίζοντα λίγων ετών. 

 

Η "δύση" του πετρελαίου πλησιάζει, µε τις ανανεώσιµες να ετοιµάζονται για άλµα  

Η µειωµένη ζήτηση για αργό θα οδηγήσει σε πτώση των τιµών, καθώς και σε περικοπή κερδών 

από την εξόρυξη και τη διύλιση. Οι τιµές των µετοχών των µεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών 

έχουν χάσει έδαφος τα τελευταία χρόνια. 



 

Η πτωτική τάση για τις µετοχές των πετρελαϊκών εταιρειών µάλλον δεν είναι παροδική...  

Ο "πόνος" που αισθάνονται αυτοί οι κολοσσοί, καθώς και µικρότεροι παραγωγοί, είναι µόνον η 

αρχή. Οι εταιρείες αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο ενός τεράστιου δικτύου προµηθευτών και 

εταιρειών παροχής υπηρεσιών σχετικών µε το πετρέλαιο, οι οποίες θα αισθανθούν οπωσδήποτε 

το "κεντρί" της µειωµένης ζήτησης. Το ίδιο θα συµβεί και µε τις γεωγραφικές περιφέρειες ανά 

τον πλανήτη που εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις βιοµηχανίες που σχετίζονται µε το 

πετρέλαιο, καθώς θα δουν τις οικονοµίες τους να υποφέρουν. 

Η µεγαλύτερη και η πλέον εύρωστη µεταξύ αυτών των περιοχών στις ΗΠΑ είναι το Τέξας, το 

οποίο εξακολουθεί να παράγει περισσότερο από το ένα τρίτο του πετρελαίου της χώρας και έχει 

επωφεληθεί τροµερά από την έκρηξη του σχιστόλιθου. Το Χιούστον έχει γίνει µια πόλη-σούπερ 

σταρ, προσελκύοντας ταλαντούχους ανθρώπους από όλο τον κόσµο προκειµένου οι 

τελευταίοι να χειριστούν τις προηγµένες τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη βιοµηχανία 

πετρελαίου. Αν και η αµερικανική πολιτεία έχει διαφοροποιήσει αρκετά την οικονοµία της από 

τη δεκαετία του '80, σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις, 1 στις 8 θέσεις εργασίας στο Τέξας 

βασίζεται από πετρέλαιο. Μια µεγάλη διαρθρωτικού χαρακτήρα συρρίκνωση της πετρελαϊκής 

βιοµηχανίας δεν θα καταστρέψει την οικονοµία του Τέξας, ωστόσο θα αποτελέσει µια πηγή 

οικονοµικών κλυδωνισµών για δεκαετίες. Θέσεις εργασίας χάνονται ήδη λόγω της ύφεσης στην 

πετρελαϊκή βιοµηχανία, εξαιτίας των χαµηλών διεθνών τιµών του πετρελαίου. 

Την ίδια ώρα, οι πολιτείες της Οκλαχόµα και της Λουιζιάνα είναι εξίσου εκτεθειµένες, ενώ το 

ίδιο συµβαίνει και µε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ µε χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα, όπως η 

Βόρεια Ντακότα και το Ουαϊόµινγκ. 

Οι εργαζόµενοι στον ενεργειακό κλάδο πρέπει να προετοιµαστούν γι’ αυτή τη στρατηγική 

στροφή αποµάκρυνσης από το πετρέλαιο. Για τους "εργάτες του πνεύµατος", όπως οι γεωλόγοι, 

οι χηµικοί και οι µηχανικοί λογισµικού, αυτό σηµαίνει την καλλιέργεια τεχνικών δεξιοτήτων που 

µπορούν να είναι χρήσιµες σε άλλους τοµείς όπως η τεχνολογία πληροφοριών (IT), τα 



φαρµακευτικά προϊόντα, η υγειονοµική περίθαλψη ή τα χρηµατοοικονοµικά. Για τα διοικητικά 

στελέχη, σηµαίνει τη δηµιουργία ενός δικτύου επαγγελµατικών επαφών εκτός της βιοµηχανίας 

πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η µετάβαση από την ενεργειακή βιοµηχανία προς άλλες 

"πολιτείες" µπορεί να σηµαίνει µετεγκατάσταση, ωστόσο οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι 

µια πόλη όπως το Χιούστον θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες συγκεντρώσεις 

ανθρώπινου κεφαλαίου προκειµένου να προσελκύσει νέες βιοµηχανικές δραστηριότητες. Σε δύο 

δεκαετίες, το Χιούστον πιθανόν να είναι γνωστό ως κέντρο βιοτεχνολογίας. 

Οι εργαζόµενοι, ωστόσο, µε χαµηλό επίπεδο ειδίκευσης και οι πόλεις που δηµιουργήθηκαν από 

την έκρηξη παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου και αερίου, θα έχουν πολύ µεγαλύτερες 

δυσκολίες να σταθούν στα πόδια τους. Σε αντίθεση µε τη βιοµηχανία άνθρακα, η οποία έχει 

συρρικνωθεί µε την πάροδο των χρόνων σε µόλις 50.000 ανθρακωρύχους, η βιοµηχανία 

πετρελαίου και φυσικού αερίου απασχολεί περισσότερους από 700.000 εργάτες. Ακριβώς όπως 

οι εργάτες στη µεταποίηση που έχασαν τη δουλειά τους λόγω του κινεζικού ανταγωνισµού τη 

δεκαετία του 2000 ή οι συνάδελφοί τους που απολύθηκαν µερικές δεκαετίες νωρίτερα, κατά τη 

Μεγάλη Ύφεση του 1929, οι εργαζόµενοι αυτοί θα δυσκολευτούν να βρουν νέες θέσεις εργασίας 

µε ανάλογου ύψους αµοιβές. 

Το πρόβληµα θα είναι µεγαλύτερο για όσους ζουν σε µικρές πόλεις που οφείλουν την ανάπτυξη 

και µεγέθυνσή τους στις ευρισκόµενες γύρω τους περιοχές εξόρυξης πετρελαίου. Οι Αµερικανοί 

ήταν γενικά λιγότερο πρόθυµοι να µετακινηθούν από τόπο σε τόπο αναζητώντας εργασία τις 

τελευταίες δεκαετίες και οι µεγάλες πόλεις έχουν πάψει πλέον να αποτελούν πεδίο ευκαιριών 

για όσους δεν έχουν προηγµένη εκπαίδευση. Η παρακµή της πετρελαϊκής βιοµηχανίας πιθανόν 

να αφήσει πίσω της µια χώρα µε ακόµη περισσότερες φθίνουσες πόλεις-φαντάσµατα, οι οποίες 

δεν θα µπορούν να καλύψουν τη συντήρηση των υποδοµών τους, γεµάτες ναρκωτικά, 

αλκοολισµό και αυτοκτονίες σε έξαρση. 

Οι κυβερνητικοί θεσµοί σε τοπικό, πολιτειακό και οµοσπονδιακό επίπεδο θα πρέπει να 

εργαστούν για να αποτρέψουν ένα τέτοιο δυστοπικό µέλλον. Οι άνθρωποι στις παρακµάζουσες 

"πόλεις του πετρελαίου" θα µπορούσαν να λάβουν κουπόνια ενίσχυσης που θα τους βοηθήσουν 

να µετακινηθούν, ίσως σε µια κοντινή ακµάζουσα πόλη. Το κράτος µπορεί να προσφέρει 

οικονοµικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που θα απασχολούν απολυµένους από τη βιοµηχανία του 

πετρελαίου, πιθανόν σε αναπτυσσόµενους τοµείς όπως η ηλιακή ενέργεια. Οι πρώην 

εργαζόµενοι στον κλάδο του πετρελαίου θα µπορούσαν ακόµη να λάβουν vouchers για 

επανεκπαίδευση. 

Η επέλαση της τεχνολογικής προόδου σηµαίνει ότι οι ηµέρες του πετρελαίου είναι µετρηµένες. 

Και για το καλό του πλανήτη, αυτή η µετάβαση πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι οι άνθρωποι που αφιέρωσαν τη ζωή τους προκειµένου να αντλήσουν 

ενέργεια για την ανθρωπότητα από το έδαφος θα πρέπει να υποφέρουν. 

 


