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Abstract
This paper represents a research done on the influences had by oil reserves on their
country of origin from the social perspective. We try to highlight how the economy is
built by using as economic growth the land’s resources, especially oil. To better filter
the situation we try to understand also the pressure developed by the climate change
and the pressure developed by the economic crisis ignited back in 2007.
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1. INTRODUCERE
De-a lungul ultimului deceniu, companiile au devenit din ce în ce mai conștiente de
presiunile sociale și de mediul de afaceri cu care se confruntă. Mulți oameni de știință,
manageri și consultanți au susținut că aceste noi cerințe oferă oportunități bune pentru
organizațiile progresiste, iar inovația este unul dintre mijloacele principale prin care
companiile pot realiza o creștere/dezvoltare durabilă (Hart, 1995). Companiile care ignoră
aceste presiuni o fac pe propria răspundere, dar realitatea este că managerii au avut dificultăți
considerabile în a-se ocupa cu presiuni de dezvoltare durabilă. În special, strategiile lor de
inovare sunt adesea insuficiente pentru a se adapta naturii extrem de complexe și incerte ale
acestor noi cerințe.
Este necesară o strategie care integrează obiectivele de inovare și dezvoltare durabilă. Spre
deosebire de inovarea convențională, bazate pe piață. Inovarea pentru dezvoltare durabilă
(IDD) trebuie să încorporeze constrângerile adăugate de presiunile sociale și de mediu,
precum și să ia în considerare generațiile viitoare. IDD este, prin urmare, de obicei, mult mai
complexă (deoarece există de obicei o gamă mai largă de părți interesate) și mai ambiguă (cât
mai multe dintre părți au cerințe contradictorii). Mai mult, presiunile de dezvoltare durabilă
pot fi determinate de știință, care nu a fost încă acceptată în totalitate de către comunitățile
științifice, politice și manageriale. Pe fondul unei astfel de incertitudini, inovarea pentru
dezvoltare durabilă este adesea dificilă și riscantă. Cu toate acestea, se confruntă cu o presiune
tot mai mare în a lua în considerare dezvoltarea durabilă, multe organizații au revizuit
modelele de afaceri, iar aceste modificări sunt adesea evidențiate în rapoartele de durabilitate
și pagini web (Funk, 2003). De exemplu, DuPont Co a declarat public că se vor reduce
emisiile de gaze cu efect de seră cu două treimi în timp ce deține utilizarea anuală de energie
la nivelurile din 1990 (tehnologii energofage).
Pentru realizarea acestor obiective este nevoie de investiții în inovare, și care au reprezentat
un argument atrăgător pentru îmbunătățirea performanței atât de mediu și economice - așanumita situație win-win. Unii observatori afirmă că dezvoltarea durabilă poate genera o rundă
a ceea ce economistul Joseph Schumpeter a numit "distrugerea creatoare", care oferă
oportunități pentru noii intrați pe piață și pun presiune asupra potențialelor amenințări pentru
întreprinderile care îi revin. Alții au susținut noi tehnologii radicale, produse, procese, modele
de afaceri și inovații de mediu pentru a schimba actualele modele industriale ne-sustenabile.
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În conformitate cu acest argument, inovația incrementală de creștere a competenței este
insuficientă pentru a răspunde presiunilor de dezvoltare durabilă. În schimb, este nevoie de
competență pentru a distruge inovația radicală, și care va crea probabil noi capabilități care
vor provoca în cele din urmă practicile actuale de afaceri ale secolului următor.
Cu aceste argumente deoparte, puține companii au investit masiv în inovare pentru
dezvoltare durabilă. Problema este că, deși schimbarea radicală ar putea fi bună prin
mijloacele prin care companiile o pot realiza pentru a obține dezvoltare durabilă, în practică,
dificultăți sunt considerabile, există bariere și paradoxuri pentru punerea în aplicare a unei
astfel de strategii. Mai mult decât atât, abordările actuale de gestionare a inovării sunt
insuficiente pentru a face față cerințelor suplimentare ale dezvoltării durabile.
2. PRESIUNEA SOCIALĂ CREATĂ DE SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Suncor Energy Inc. din Canada, este un important producător de energie, și TransAlta
Corp., o mare utilitate electrică, iar acestea au inițiat abordări alternative de inovare a
dezvoltării durabile. În loc să se bazeze pe "distrugere creatoare", pe tehnologii industriale
care pot fi controversate, companiile s-au concentrat pe acumularea și exploatarea nu numai
de tehnologii noi pentru companie, dar, de asemenea, de capabilități în care se ocupă cu
părțile interesate secundare (Westley, Vredenburg, 1991) . În viitor, astfel de abordări pot
deveni un must have în modelul de afaceri necesar pentru companiile din această industrie.
Suncor și TransAlta au fost conduse în parte de preocupările legate de securitatea energetică,
durabilitatea și, în special, schimbările climatice - o zonă care creează presiuni majore pentru
inovare, în special pentru țările care au ratificat Protocolul de la Paris pentru reducerea
gazelor cu efect de seră.
Canada este o astfel de țară, iar provocările sale sunt deosebit de descurajatoare. Este unul
dintre cei mai mari utilizatori și producătorii de energie din lume - și un generator important
de gaze cu efect de seră. Canada este, de asemenea, puternic dependent economic de Statele
Unite - acestea fiind parteneri reciproc de tranzacționare, iar Canada este una dintre cele mai
mari surse externe de energie pentru SUA. Deoarece Statele Unite a ratificat parțial Protocolul
de la Paris, companiile canadiene ar putea fi poziționate în dezavantaj în cadrul piețelor lor
majore. Canada și sectorul energetic au multe în joc. Pentru a complica lucrurile, există
controverse considerabile, deoarece, la fel ca multele probleme de dezvoltare durabilă,
schimbările climatice nu reprezintă încă o dezbatere coerentă în cadrul comunității științifice.
Pentru Suncor și TransAlta, preocupările legate de schimbările climatice și securitatea
energetică reprezintă un potențial val de distrugere creatoare schumpeterian. Ambele
companii au afaceri de bază care nu sunt viabile - extracția de petrol din rezervele mari
cunoscute și producția de energie electrică pe bază de cărbune ieftin. Cu toate acestea, ambele
organizații au găsit soluții eficiente pentru creșterea afacerilor lor într-un mod durabil.
În 1991, Suncor era filiala canadiană Sun Oil Co, cu sediul în Philadelphia, SUA, care
operează un lanț de benzinării (Sunoco) și care produc în jur de 50.000 de barili pe zi, cu
explorare convențională și producție în vestul Canadei. Ea a avut, de asemenea, o afacere care
a crescut în afara sponsorizată prin inițiativă guvernamentală în anul 1967 formând "Great
Canadian Oil Sands", pentru a exploata extinse regiuni din nisipurile de petrol din nordul
Alberta. Compania era deținută 75% de Sun Oil Co și 25% de guvernul din Ontario. Cu prețul
petrolului la 15 $ pe baril în acea perioadă, Suncor a adus noi tehnologii, folosind găleata
rotativă ca tehnologie de bandă pentru producerea de ulei sintetic din ceea ce au fost apoi
numite nisipurile bituminoase, la aproximativ 20 $ pe baril. Moralul angajaților a fost redus,
iar ambii proprietari erau dornici să iasă din afaceri.
Astăzi, Suncor este independentă de foștii săi proprietari și de guvern și este unul dintre
pilonii sectorului energetic din Canada. Din 1991, aceasta a crescut de patru ori producția la
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225000 de barili pe zi, și, cu cei 3,4 miliarde $ investiți în Proiectul Millennium, proiect
bazată pe extracție ieftină din sol nisipos, reprezintă un punct de cotitură pentru nisipurile
bogate în petrol din Alberta, devenind în cea mai mare sursă de petrol din America de Nord.
Prin inovații tehnologice elementare a crescut eficiența operațională, aducând costul de
producție în jos de la 20 $ la aproximativ 11.50 $ pe baril. Compania a acumulat, de
asemenea, competențe în fabricarea uleiului sintetic. Spre deosebire de companiile petroliere
convenționale, Suncor este cunoscută în aprovizionarea de mai bine de 60 de ani de materie
primă și este, prin urmare, în prezent mai mult de un producător decât un explorator. De fapt,
competențele sale tradiționale tehnologice (explorare și producție de petrol și gaze naturale)
au devenit în mare măsură depășite. Reconfigurarea de la Suncor a fost reflectată pe larg în
piața bursieră: prețul acțiunilor Suncor a crescut cu mai mult de 1.000%, deoarece oferind sale
inițiale publice în 1992.
Succesele tehnologice ale Suncor sunt doar o parte din poveste. De-a lungul anilor,
societatea a fost capabilă să dezvolte competențe politice prin lobby de succes în reduceri de
redevențe din partea guvernului canadian. Chiar dacă nisipurile de petrol au fost inițial
neviabile economic, guvernul consideră dezvoltarea lor ca importanță strategică pentru
securitatea energetică națională și creșterea industrială. Învățând cum să facă lobby și de a
exploata anumite probleme de politică publică în mod eficient, Suncor a putut astfel să
dezvolte competențe importante pentru gestionarea părților interesate secundare.
A fost nevoie de timp pentru a dezvolta Suncor aceste capacități, și au existat obstacole dea lungul drumului. Proiectele în nisipurile bogate în petrol reprezintă cea mai mare sursă de
energie de pe continent, iar aceștia au un impact enorm asupra mediului ca cel mai mare
producător de gaze cu efect de seră din Canada. La mijlocul anilor 1990, ecologiștii au
amenințat proiectele cu întârzieri costisitoare. Un grup în spatele acestui efort a fost Institutul
Pembina pentru Dezvoltare, care a fost fondat în anul 1986, în Drayton Valley, în inima țării
petrolului de Alberta. Pembina a extins aria de acoperire, pe întreaga Canada și este acum
recunoscut ca fiind unul dintre grupurile de mediu bazate pe știință cu cea mai mare eficiență
din țară. Aceștia au câștigat o reputație ca organizație cu valențe tehnice și din dorința de a fi
un adversar pentru industrie, dar, de asemenea, fiind pregătiți să colaboreze în mod
constructiv cu companiile și să-și îmbunătățească practicile.
La început, competențe tradiționale în industria de petrol și gaze naturale ar putea părea
incompatibile cu cele necesare pentru energia eoliană. Din acest motiv, tehnologii alternative,
cum ar fi energia eoliană sunt adesea considerate ca fiind perturbator pentru industria de
petrol și gaze naturale în exercițiu. Cu toate acestea, competențele acumulate în relațiile de
lobby și a părților interesate politice au facilitat o mai bună înțelegere a dimensiunilor de
inovare non-tehnici, care să permită Suncor să se angajeze în ceea ce altfel ar fi fost o
tehnologie concurentă și perturbatoare. Suncor a fost de asemenea în măsură să recunoască
importanța actorilor secundari și să rezolve problemele lor de importanță strategică.
3. PETROLUL – RESURSĂ ENERGETICĂ PRINCIPALĂ
Era de abundențe bazate pe petrol low-cost se apropie de sfârșit. Vestea bună este că
opțiunile de atenuare viabile comerciale sunt gata de implementare. Vestea proastă este că
dacă atenuarea este orchestrat în timp util, prejudiciul economic asupra economiei mondială
va fi cumplită și de lungă durată.
Petrolul este forța vie a civilizației modern, reprezentând combustibilul cel mai des utilizat
în transporturi la nivel mondial și este o materie primă pentru produse farmaceutice,
agricultură, materiale plastice și o multitudine de alte produse utilizate în viața de zi cu zi.
Pământul a fost generos în oferta de cantități mari de petrol, care au ajutat la creșterea
economică mondială de mai bine de un secol, dar această perioadă de belșug se schimbă
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treptat.
În cele ce urmează, vom descrie natura problemei și opțiunile de atenuare. Data exactă a
intrării în limitarea resursei petroliere nu este cunoscută; unii cred că va fi în curând, alții cred
că peste un deceniu sau mai mult. Cu toate acestea, data este aproape irelevantă, întrucât
atenuarea va dura mult mai mult de un deceniu pentru a deveni eficientă, din cauza amplorii
mecanismului consumului mondial de petrol.
Petrolul s-a fost format prin procese geologice de milioane de ani în urmă și este de obicei
găsit în rezervoare subterane de diferite dimensiuni, la diferite adâncimi, și cu caracteristici
foarte variate. Cele mai mari câmpuri petroliere sunt numite "super giganți", multe dintre care
au fost descoperite în Orientul Mijlociu. Din cauza dimensiunii lor și a altor caracteristici,
câmpuri de petrol super gigante sunt, în general, cel mai ușor de găsit, cel mai economic de a
le dezvolta și au cea mai lungă durată de exploatare. Ultimele câmpuri petroliere super gigant
din lume au fost descoperite în 1960. De atunci, câmpuri mai mici, de dimensiuni diferite au
fost găsite în locații din întreaga lume, dar petrol nu este găsit peste tot, fiind mai populare
descoperirile de pânze extinse bogate în gaze naturale.
Conceptul de producție de petrol cu prag maxim rezultă din faptul ca producția unui câmp
de petrol creste după descoperire, atinge un vârf și apoi scade. Câmpurile petroliere au vieți de
obicei măsurate în zeci de ani, iar producția de vârf apare adesea fi de aproximativ un deceniu
după descoperirea în condiții normale. Este important să se recunoască faptul că producția de
petrol are maxim atins calculat și nu se "scurge". Vârful îl reprezintă rata maximă de
producție de petrol, care apare, de obicei, după aproximativ jumătate din petrolul exploatabil a
fost extras dintr-un câmp petrolier. Ceea ce probabil se va întâmpla la scară mondială va fi
similar cu ceea ce se întâmplă cu câmpurile petroliere individuale, deoarece producția
mondială este, prin definiție, suma totală a producției din toate câmpurile petroliere din lume.
Petrolul este găsit de obicei la câțiva kilometrii sub suprafață. Cele mai multe câmpuri de
petrol nu au o semnătură de suprafață evidentă, astfel încât petrolul este foarte greu de găsit.
Tehnologia avansată a îmbunătățit foarte mult procesul de descoperire și eșecurile sunt reduse
în explorare. Cu toate acestea, descoperirile mondiale de petrol au fost în mod constant în
declin de zeci de ani.
3.1. Rezervele de petrol – funcția guvernamental socială
Rezervele de petrol sunt, în unele moduri, resurse de inventar într-o afacere (active), dar
analogia poate fi înșelătoare. "Rezerva" reprezintă o estimare a cantității de petrol într-un
câmp de petrol, care poate fi extras la un cost asumat. Astfel, o perspectivă mai mare a
prețului petrolului înseamnă că de multe ori mai mult petrol poate fi produs. Cu toate acestea,
realități geologice plasează o limită superioară de creștere a rezervelor dependente de preț.
Estimările rezervelor globale sunt revizuite periodic, pe parcurs ce un câmp de petrol este
dezvoltat și noi informații oferă o bază pentru rafinarea estimărilor. Estimarea rezervelor este
o chestiune de măsurare a cât de mult petrol este extractibil, care se află în formațiuni adânci,
obscure, complexe de rocă, folosind astfel informații limitate în mod inerent. Estimarea
rezervelor seamănă cu o persoană legată la ochi care încearcă să judece ceea ce întregul
elefant arată prin atingerea și palparea acestuia.
Specialiștii care estimează rezervele de petrol folosesc o serie de metodologii tehnice și o
mare hotărâre în deciziile luate. Astfel, prin diferite estimări s-ar putea calcula rezerve diferite
pornind de la aceleași date. Uneori, estimările sunt influențate de interesele avute în rezervele
estimate, de exemplu, un proprietar de câmp petrolier poate furniza o estimare mai mare, în
scopul de a atrage investiții din afară, în altele clienții influențează, sau există o agendă
politică urmată.
Rezervele și producția de petrol nu trebuie confundate. Estimările de rezerve sunt doar un
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factor utilizat în estimarea producției viitoare de petrol dintr-un câmp de petrol dat. Alti
factori includ un istoric de producție, geologie locală, tehnologia disponibilă, prețurile
petrolului, etc.
Un câmp de petrol poate avea mari rezerve estimate, dar în cazul în care un domeniu bine
gestionat are o producție maximă depășită, rezervele rămase pot fi produse numai la o rată de
diminuare activată. Uneori declinul poate fi încetinit, dar o revenire la nivelul maxim de
producție este imposibil. Acest lucru fundamental nu este adesea apreciat de către cei care nu
cunosc producția de petrol.
Cererea mondială de petrol se prognozează să aibă o creștere de 50% până în anul 2025
(Departamentul pentru Energie, 2004). Pentru a satisface această cerere, volume tot mai mari
de petrol vor trebui să fie produse. Din moment ce producția de petrol din zăcămintele de
petrol individuale crește până la un vârf și apoi scade, câmpuri noi trebuie să fie în
permanență descoperite și aduse în producție pentru a compensa epuizarea câmpurilor mai
mari și pentru a satisface creșterea cererii mondiale. În cazul în care cantități mari de petrol
nou nu sunt descoperite și aduse în producție, undeva în lume, producția mondială de petrol
nu va mai satisface cererea. Vârful de producție înseamnă că rata producției mondiale de
petrol nu poate crește; aceasta nu înseamnă că producția se va opri brusc, pentru că vor exista
în continuare rezerve mari rămase.
Vârful din producția mondială de petrol a fost o chestiune de speculație de la începutul erei
petrolului modern, la mijlocul anilor 1800. Inițial, a fost puțin cunoscut domeniul geologie
petrolieră, iar predicții asupra punctului maxim atins nu a fost calculat de specialiști, ci de
speculanți. De-a lungul timpului, înțelegerea geologiei a îmbunătățit în mod dramatic îi
calculul informat al rezervelor disponibile, deși baza de cunoștințe implică numeroase
incertitudini, chiar și astăzi.
Până nu demult, OPEC a asigurat lumea că aprovizionarea cu petrol va continua să fie din
belșug, dar această poziție se schimbă. Unii membri ai OPEC acum avertizează că
aprovizionarea cu petrol nu va fi suficientă pentru a satisface cererea mondială în următorii
10-15 ani (Moors, 2005). Aceste declarații sunt conforme cu întrebările discutate pe larg cu
privire la rezervele de petrol din Arabia Saudită ridicate de Matthew Simmons, în cartea sa
(Simmons, 2005).
Petrolul este clasificat ca fiind "convențional" și "neconvențional". Petrolul convențional
este de obicei de cea mai bună calitate, cel mai ușor petrol, care curge din rezervoare
subterane cu ușurință comparativă, și este cel mai puțin costisitor pentru a-l produce. Petrolul
neconvențional este mult mai greu, de multe ori seamănă cu gudronul, iar investițiile nu sunt
recuperate cu ușurință, deoarece producția necesită adesea o mare parte din investiții de
capital să fie suplimentată. Din acest motiv, cele mai multe fluxuri din producție mondială de
petrol se bazează pe petrol convențional (Departamentul pentru Energie, 2004).
În trecut, prețurile mai mari pentru petrol au condus la estimări mai ridicate ale rezervelor
convenționale de petrol la nivel mondial. Cu toate acestea, această relație preț-rezerve are
limitele sale, deoarece petrolul se găsește în rezervoare discrete spre deosebire de
concentrațiile variabile caracteristice ale multor minerale. Astfel, la un anumit preț, rezervele
mondiale de petrol convențional recuperabile va atinge un maxim din cauza fundamentelor
geologice. Dincolo de acest punct, petrol convențional suplimentar extras va fi nesemnificativ
și vor fi recuperate la orice preț realist. Acesta este un fapt geologic, care nu este înțeles de
către economiști, dintre care mulți sunt obișnuiți să se ocupe cu minerale dure, a căror
geologie este fundamental diferită.
Companiile petroliere și guvernele au efectuat explorare extinsă la nivel mondial, dar
rezultatele lor au fost dezamăgitoare de zeci de ani. Pe această bază, există puține motive să
ne așteptăm ca viitoarele descoperiri de petrol vor crește în mod dramatic. Situația arată
diferența dintre rezervele mondiale de petrol rectificate anual și consumului anual (Aleklett,
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Campbell, 2003).
4. EVOLUȚIA RESURSELOR PRIN INFLUENȚA SOCIALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ
Explorarea și producția de petrol au reprezentat o afacere din ce în ce mai tehnologizată,
beneficiind de capacități mai sofisticate de inginerie, înțelegere geologică avansată,
instrumente perfecționate, extinsă foarte mult puterea de calcul, materiale mai durabile, etc.
Tehnologia de azi permite accesul la câmpuri de petrol mai ușor de descoperit și mai bine
înțelese ca până în prezent.
Unii economiști se așteaptă la tehnologii îmbunătățite și prețuri mai mari la petrol care vor
oferi o producție de petrol tot mai mare pentru viitorul apropiat.
O analiză recentă pentru Departamentul de Energie al SUA a abordat problema următoare:
ce se poate face pentru a reduce producția mondială de petrol cu posibilitate atingerii vârfului
(Hirsch, și colab, 2005). O analiză de scenariu s-a realizat, pe baza de implementare a
programului de impact la nivel mondial - cel mai rapid omenește posibil. Au fost luate în
considerare trei date de pornire:
1. Atunci când apare punctul maxim atins;
2. Reacția să existe înainte cu 10 ani de a se produce punctul maxim atins;
3. Reacția să existe înainte cu 20 ani de a se produce punctul maxim atins.
Momentul de maxim atins de petrol a fost lăsat incomplet din cauza diferențelor
considerabile de opinie în rândul experților. Luarea în considerare a unui număr de scenarii de
implementare a oferit câteva perspective fundamentale, după cum urmează:
I.
Se așteaptă până la vârfuri de producție mondială de petrol înainte de a
lua măsuri de program de impact, ceea ce vitregește lumea de un deficit
semnificativ de combustibil lichid pentru mai mult de două decenii.
II.
Inițierea unui program de atenuare cu 10 ani înainte ca punctul maxim
să fie atins, ajutând în mod considerabil, dar lasă încă un combustibil lichid în
deficit de aproximativ un deceniu dupa momentul in care petrolul ar fi atins
punctul culminant.
III.
Inițierea unui program de atenuare cu 20 de ani înainte de punctul
maxim să fie atins, astfel oferă posibilitatea de a evita o lume fără combustibili
lichizi uzitați pentru deficit în perioada de prognoză.
Motivul pentru care sunt necesare astfel de perioade lungi la baza faptul că scara mondială
a consumului de petrol este enormă. În cazul în care atenuarea este prea mică, prea târzie sau
de aprovizionare în lume, atunci echilibrul între cerere și ofertă va trebui să fie atins prin
distrugere masivă a cererii (deficite), care s-ar traduce cu greutăți economice extreme create.
Pe de altă parte, cu atenuarea în timp util, pagubele economice pot fi reduse la minimum.
5. CONCLUZII
Într-un efort de a obține o perspectivă asupra caracterului posibil al lumii producției de
petrol în maxim atins, un număr de regiuni și țări care au câmpuri petroliere mature au trecut
deja la analize avansate asupra subiectului. Domeniile care au avut producție semnificativă
petrol, cu vârf atins și care nu au fost grevate de schimbări politice majore sau acțiuni de tip
cartel au fost Texas, Canada, Marea Britanie și Norvegia. Alte trei țări, care sunt, de
asemenea, au trecut de producția de vârf, dar a căror producție maximă era mai mică, au fost
Argentina, Columbia, și Egipt.
Examinarea acestor cazuri reale a arătat că, în toate cazurile, nu era evident că producția a
fost pe cale sa atingă vârful cu un an înainte de eveniment, și anume, că evoluția producției
înainte de punctul maxim atins nu a furnizat intervalul de avertizare de durata dorită. În cele
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mai multe cazuri, vârfurile au fost ascuțite, acestea nu variază ușor sau să creeze o platformă,
după cum se speră din partea unor cercetători. În cele din urmă, în unele cazuri post-vârf,
producția a scăzut destul de rapid, putem da Marea Britanie ca exemplu.
Nu este deloc evidențiat metodologic modul în care se va produce un maxim atins de
petrol mondial, dar în cazul în care acesta urmează modelele prezentate de aceste regiuni și
țări, lumea va avea mai puțin de un an în a și măsurile de avertizare și precauție necesare.
Punctul maxim atins de petrol reprezintă o problemă de combustibili lichizi, nu o "criză
energetică", în sensul că termenul a fost folosit de prea multe ori și astfel sensul a fost diluat.
Vehicule cu motor, avioane, trenuri și nave nu au nici o alternativă gata pentru combustibili
lichizi, cu siguranță nu pentru stocul de capital existent, care au durate de viață foarte lungi.
Sursele de energie pe bază non-carbon, cum ar fi energia regenerabilă și energia nucleară și
producerea de energie electrică fără uzitarea combustibili lichizi, este posibilă, dar în cazul
domeniului transportului în scară largă este nu există alternativă pentru următoarele două
decenii. În consecință, scăderea producției mondiale de petrol convențional trebuie să fie
concentrată pe un termen scurt.
Este posibil ca punctul maxim atins poate să nu apară timp de un deceniu sau mai mult, dar
este posibil ca nivel maxim de producție poate fi întâlnit până la finalul anului. Lumea se
confruntă cu o problemă descurajatoare de gestionare a riscurilor. Pe de o parte, în cazul în
care este la zeci de ani distanță punctul maxim atins, o atenuare masivă inițiată în curând ar fi
prematură. Pe de altă parte, în cazul în care un vârf atins este iminent, eșecul de a iniția un
plan rapid de atenuare va impune costuri economice și sociale mari, cu presiune asupra
fenomenului globalizării.
De-a lungul secolului trecut, dezvoltarea economică mondială a fost modelată în mod
fundamental de disponibilitatea petrolului, de preț redus și cu tranziții energetice anterioare
(de la lemn la cărbune, cărbune la petrol, etc.) graduale și evolutive, dar punctul maxim atins
de petrol va fi brusc și revoluționar.
Lumea nu s-a confruntat cu o problemă de genul asta. Fără să aibă o atenuare masivă de cel
puțin un deceniu înainte de fapt, problema va fi omniprezentă și de lungă durată. Punctul
maxim atins de petrol reprezintă o problemă de combustibili lichizi, nu o "criză energetică",
în sensul că termenul a fost folosit. În consecință, atenuarea scăderii producției mondiale de
petrol trebuie să se concentreze în sens restrâns, cel puțin pe termen scurt.
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