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ROPA

Spotreba palív vo svete

Spotreba: nárast počas 87 z posledných
100 rokov (zvyšok boli vojny a hosp. 
depresie).

Rast HDP = Rast spotreby (lacnej) ropy.

BP štatistika: rezervy na 40 rokov.

Ropný zlom neznamená, že ropy nebude. Zlom znamená, 
že rast sa skončil.

Ropná kríza 1981:  4%-ný nedostatok.

Ropný peak = rast cien energie = rozvoj OEZ a EE.



Ropa 39,5 rokov
Zemný plyn 66,7 rokov
Uhlie 164 rokov

SPOTREBA ENERGIE – PROBLÉM UDRŽATEĽNOSTI

Životnosť rezerv fosílnych palív pri súčasnej úrovni spotreby.



1956: M. King Hubbert (Shell)

1970: Zlom 3,5 mld. b/r.

2005: 2,2 mld. b/r

1956-2005:

Výsmech – cenzúra - kritika 
ospravedlnenie – uznanie.



Zlom - 2001





Veľká Británia :

1999: Zlom

Pokles produkcie: 9 % ročne

2006: Závislosť na dovoze





ŠTÁTY ZA VRCHOLOM PRODUKCIE

1990: 2 štáty

2005: 54 zo 65
najväčších 
producentov ropy.

Oblasti za zlomom:

Severná Amerika

Severné more

Západný Sibír



V roku 2020 bude potrebných ďalších 50 mil.barelov dennej 
produkcie = 5-násobok produkcie Saudskej Arábie. 

Doba od objavu po produkciu : 5 – 7 rokov

Nové oblasti (Antarktída, morské dno): 10 – 20 rokov.

70 % ropných polí
= pokles produkcie
4-6%/rok (Exxon 
Mobile).

IEA: 2%-ný
celosvetový nárast 
spotreby + pokles 
produkcie.
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Spotreba : Objavy

* Rok 1980 - posledný rok kedy bolo objavenej viac ropy ako sa jej vo svete spotrebovalo.

* 2000-2005 zopár nových ložísk – všetky v problémových oblastiach. 

* Náklady na vybudovanie vzrástli 2 až 5 krát.



Export ropy

2001 – 2004 2004 – 2006 







73,544Január-december 2006
72,512August 2007

74,298 = Historický rekordMáj 2005
73,5242005
72,2292004
69,2352003

Produkcia ľahkej ropy (light sweet)  v mil.b/dRok

Január 2006 (PIW): Kuwaitské rezervy sú len 45 Gb . V roku 2004 boli 99 Gb. Rozdiel= 
5% svetových rezerv.

August 2006: PRUDHOE BAY (Aljaška) pôvodné potrubie (34“) sa vymieňa za (18“) = ¼ 
prepravnej kapacity. 

November 2005: Burgan (Kuwait) – 3. najväčšie ropné ložisko na svete (2 mil.b/d počas 
posledných 60 rokov) dnes 1,7 mil. b/d.

November 2006: Cantarel (Mexiko) 2. najväčšie svetové ložisko: -14% ročný pokles  !!!

SIGNÁLY



Objav

tis. b/d

* 2006: 5 najväčších ropných polí = 90% produkcie.

* Najkvalitnejšia ropa je preč. 

* Ghawar (najväčšie ropné ložisko na svete): : injektáž 7 milión barelov morskej vody denne = 
produkcia  4 - 5 mil. barelov ropy

* Nové projekty sú tie, ktoré zlyhali v 70-tych rokoch. 

Keď S.A. dosiahne vrchol = svet dosiahne vrchol.

SAUDSKÁ ARÁBIA
Hráč č. 1 – produkcia 9,5 mil. b/d  z 85 mil. b/d (svet 2005)



Narastá spotreba energie na 
ťažbu.

USA: na produkciu 10 barelov je 
potrebná energia ekv. 3-5 
barelov.

Z 5 mil. bar. vyťaženej ropy sa jej 
k spotrebiteľom dostanú len 3 
milióny. 

Blízky Východ: pomer vyťaženej 
a spotrebovanej energie 10:1.

SIGNÁLY

Stále väčšie investície = produkcia na rovnakej úrovni. 

Dnešná ropa = stále ťažšia + vyšší obsah síry. Spracovanie na ľahké produkty 
(benzíny) je zložitejšie, drahšie a energeticky náročnejšie. 









Ložisko Yates (USA) využívané od r. 1929. 

1993:injekcie horúcej pary a chemikálií = nárast produkcie (5 rokov).

1999: strmý pokles (25 % ročne) – podstatne viac ako pred r. 1993
(8,4%). 

Yibal (Omán) : injektáž plynu v r. 1990 po 30 rokoch udržovania tlaku 
v ložisku injektovaním vody. 

1997: Peak.

2001: Pokles produkcie až o 65 %.

Čím intenzívnejšia je ťažba tým skôr sa dosiahne vrchol a tým strmší 
je pokles.

NOVÉ TECHNOLÓGIE

ZÁCHRANA ?
1. Nové technológie  2. Prieskum  3. „Nekonvenčná“ ropa







ZEMNÝ PLYN

Pokles je rýchlejší



2004: desať najväčších ropných spoločností –
investície do prieskumu = 8 mld. dolárov 
zisk z nových ložísk = 4 mld. 

2006: Prenájom vrtného zariadenia 300-600 tis. 
USD/deň.

9 z 10 vrtov je suchých.

Prieskum sa pre mnohých stal stratovým aj napriek 
rekordným cenám ropy. Rastúce ceny ropy= rast 
cien ostatných surovín. 

Investície do prieskumu sa nezvyšujú.

PRIESKUM



„Nekonvenčná ropa“ – ropné piesky, dechty

Obrovské zásoby.

Energeticky veľmi náročné,    
výsledkom je „ťažká ropa“.

Produkcia 1 barelu ropy vyžaduje    
2 tony pieskov + 2-5 barelov vody.

Nároky na zemný plyn (1 bar. 
ropy = 0,7 bar. ekv.)

Ekologická katastrofa.



Nadnárodná ropná spol. (Veľ. Británia) Shell 2025 alebo neskôr 

Energetická poradenská firma (USA) CERA Po r. 2020 

Americké ministerstvo energetiky (U.S. DOE) EIA normálny vývoj 2016 

Geológ (Francúzsko) Laherrere, J. 2010-2020 

Riaditeľ ropnej spoločnosti (Čína) Pang Xiongqi 2012 

Celosvetová energetická organizácia World Energy Council Po r. 2010 

Geológ (Írsko) Campbell, C.J. Okolo r. 2010 

Vice Provost, Cal Tech (USA) Goodstein, D. Pred 2010 

Geológ (USA) Deffeyes, K.S. Po 2009 

Šéfredaktor Petroleum Journal (Veľ. Británia) Skrebowski, C. Pred 2007 

Investičný bankár (USA) Simmons, M.R. 2007-2009 

Riaditeľ (Ropná spoločnosť, Irán) Bakhitari, A.M.S. 2006-2007 

Zdroj Autor Obdobie peaku 

Názory odborníkov na obdobie zlomu celosvetovej ťažby ropy 



Ďakujem.

Ľuďom sa niekedy stáva, že im na ceste 
dojde palivo ...  keď nesledujú palivomer.


