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A világ korlátolt mennyiségű kőolaj- és földgáz- 
vagyona az olajgazdaság nemzetközi íórumainak figyel
mét egyre inkább a szénre mint az olajat pótló ener
giaforrásra irányítja, hiszen ennek 10 billió tonnát 
meghaladó készletéből a századfordulón csupán mint
egy 3% lesz felhasználva. Az Iráni Nemzeti Olajvál
lalat (NIOC) elnöke a közelmúltban lezajlott tokiói 9. 
Kőolaj-Világkongresszuson emlékeztetett az iráni sah 
ama — a világ kőolaj-szakemberei által is már han
goztatott — megállapítására, miszerint a kőolaj túl ér
tékes nyersanyag ahhoz, hogy egyszerűen elégessék. A 
szenet kell erre a célra az eddiginél is fokozottabban 
igénybe venni. Az Egyesült Államok gazdasági minisz
tere utalt arra, hogy — jóllehet az ország több száz 
évre elegendő szénvagyonnal rendelkezik — kőolaj- 
szükségletének több, mint egyharmadát importból 
kénytelen fedezni. Az Egyesült Államok az elkövetke
zendő évtizedben 800 millió dollárt fordít arra, hogy 
energiaprogramja megvalósítását a nem hazai energia- 
hordozóktól messzemenően függetlenítse. Az energia- 
egyensúly biztosítása érdekében szorgalmazzák kőolaj
nak és földgáznak szénből, valamint olajpalából való 
előállítását. Ez idő szerint az Egyesült Államokban az 
olaj- és szénvállalatok, továbbá kutatóintézetek 14 kü
lönböző széncseppfolyósító üzemet építettek, mint 
ahogy arról a palo-altoi (Kalifornia) Villamosenergia- 
kutató Intézet képviselője beszámolt.

A 9. Kőolaj-Világkongresszuson megnyilatkozó ener
giaszakemberek a kőolaj- és földgázáraknak az eddi
gieknél is jelentékenyen nagyobb emelkedését jósolták.

Különösen a japánok részére okozott nagy csalódást a 
vezető brit és francia gázszakemberek által hangozta
tott prognózis, miszerint a Közép-Keleten előállított 
cseppfolyós gáz ára — többek között az ilyen anyagot 
szállító tartályhajók gyártási költségének rohamos nö
vekedése miatt — az eddiginél lényegesen magasabb 
lesz. Feltűnést és csalódást okozott azonban mindenek
előtt az a bejelentés, mely szerint a világ kőolaj- és 
földgázvagyona már az évszázad vége előtt kimerül, 
hacsak nem tárnak fel haladéktalanul újabb hatalmas 
előfordulásokat. A J. D. Moody (Mobil Oil Со.) által a 
kinyerhető olajmennyiségre közölt adat (277 milliárd t) 
ugyanis lényegesen kisebb, mint amit a moszkvai 8. 
Kőolaj-Világkongresszuson L. G. Weeks ismertetett 
(320 milliárd t elsődlegesen +  190 milliárd t energia
bevezetéssel, vagyis összesen 510 milliárd t kinyerhető 
kőolaj mennyiség.) Moody hangsúlyozta, hogy becslése 
kizárólag geológiai és műszaki alapokon történt, s min
den derű- és borúlátástól mentes. Eddig fel nem tárt, 
ismeretlen területek készletei, nemkülönben az új, ma
gas olajárak által rentábilisnak mutatkozó, hatásosabb 
termelési eljárások a közölt számadatot kedvezően 
megváltoztathatják. A világgazdaság azonban átmenet 
tileg a Moody-prognózisra hangolódik át, hiszen ha a 
mindenkori világtermelés és a készletek 1 :20 arányá
nál már megkondítják a vészharangot, az előbbiekben 
vázolt jóslást — azt tudniillik, hogy a világ kőolajter
melését a 80-as évek végén, vagy később a 90-es évek
ben csökkenteni fogják —, mindenképpen komolyan 
kell venni.
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