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• Jelenleg az alábbi 10 ország rendelkezik a legnagyobb olajtartalékkal a világon. Az adatok alapján pedig az összeomlás szélén tántorgó Venezuela áll az első helyen, megelőzve 
Szaúd-Arábiát, az arab országok közötti első számú olajnagyhatalmat. A tíz első országból egyébként hat Észak-Afrikában, illetve a Közel-Keleten található:

• 1. Venezuela: 300,9 (milliárd hordó)

• 2. Szaúd-Arábia: 266,5

• 3. Kanada: 169,7

• 4. Irán: 158,4

• 5. Irak: 142,5

• 6. Kuvait: 101,5

• 7. Egyesült Arab Emírségek: 97,8

• 8. Oroszország: 80

• 9. Líbia: 48,4

• 10. Amerikai Egyesült Államok: 36,5

• A kőolaj-kitermelés gazdasági jelentőségének jobb megértéséhez persze érdemes figyelembe venni azt is, az egyes országokban mekkora költséget jelent egy hordonyi kiemelése 
abból.

• IllusztrációFORRÁS: AFP/CULTURA CREATIVE/CULTURA/MONTY RAKUSEN

• E tekintetben például Szaúd-Arábia meglehetősen jól áll: 3 dollárt kell költenie egyetlen hordóra, ami adóval, szállítási költségekkel együtt is csak 8,98 dollárra ugrik fel. Irak, Irán, 
Oroszország ugyan 3 dollár alatt is kihozza egy hordó kitermelését, ám "bruttósított" költségeik magasabbak, mint a szaúdi olajnak. Az Egyesült Királyság vizein pedig hiába van 
bőséggel az olajból, több mint 17 dollárba kerül kitermelni egyetlen hordót abból, ami a járulékos költségekkel több mint kétszeresére, 44 dollár fölé kúszik - mutatja be a Visual 
Capitalist.

https://www.visualcapitalist.com/map-countries-most-oil-reserves/


Olaj-sokk?

A globális kapitalizmus „üzemanyaga” előbb a szén, majd a 
kőolaj és a gáz…

A fosszilis energiahordozókkal való rablógazdálkodás a 
globalitás energetikai alapja, ám ez a korszak a végéhez 
ért…

A 200 millió év alatt létrejött készleteket nagyjából 200 év 
alatt el is égetjük, és ez azt jelenti, hogy a szénkörzés 
sebességét „csupán” egymilliószorosra gyorsítjuk fel..!
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Egyéni felelősség klímastratégiában

Mit tehet az egyén?

• Mindenki keresse arra a választ, hogy mit tehet Ő maga egy 
személyben a katasztrófa ellen?

• Mit tehetek én egyedül a 8 milliárd emberből 1 emberként a 
klímaváltozás ellen?

• Nincs olyan, hogy kis vagy nagy hatásfokú környezetvédelmi döntés!

• Jó döntés van a környezetvédelemben csak. Ez pedig az, ha teszünk 
érte Akár a legkisebb cselekedetet is.

• Tudatformálás, oktatás!



Egyéni felelősség klímastratégiában

Vezetői felelősség kérdése

Az általam vezette szervezet mindent megtesz a fenntarthatóság érdekében?

Tudjuk, hogy ez nem megoldható egy lépésben! Akkor van már 
klímastratégiai terve a szervezetnek?

Mi ez pontosan?

• Lépésenként megadja, hogy milyen módon csökkentjük a kibocsátást adott 
idő alatt nullára.

• A változtatások ütemezhetők, költségelhetők, jogilag és műszakilag is 
előkészíthetők.

• Ez alapján vesszük figyelembe a szervezetünk fejlesztését.



Egyéni felelősség klímastratégiában

• Minden egyes embernek felelőssége van a Föld további sorsával 
kapcsolatban. 

• A folyamat megállítható, ha hisszük, hogy tehetünk érte és ezt minden 
egyén a saját felelősségének is érzi.

• Nem szabad felhozni azt, hogy mennyi mindent megtettünk már ennek 
érdekében.

• Fogyasztói szokásainkat kell átalakítani.
• Új szokásokat kell felvennünk a közlekedésben, táplálkozásunkban, 

pihenésben, hivatásunkban és egyéni fogyasztásunkban is.
• Ez mindenki felelőssége, ezért az egyén változásán át kollektív társadalmi 

változás is szükséges.















A világ energiaellátásához szükséges terület



Köszönöm a figyelmüket!
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