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Riittääkö öljy ja
millä hinnalla?*

Paavo Suni
Tutkija

etLA

öljy ja muut fossiiliset polttoaineet ovat ns.
uusiutumattomia luonnonvaroja. näitä varoja
on vain tietty rajallinen määrä, joten ne hupe
nevat, kun niitä käytetään. Varantojen koko
voidaan määrittää useilla eri tavoilla ja näin
myös tehdään. useimmiten varannoilla tarkoi
tetaan ns. konventionaalisia1 reservejä, jotka
ovat teknisesti ja taloudellisesti käytettävissä
kohtuullisella varmuudella. tällä tavalla mitat
tuna esimerkiksi raakaöljyn varannot olivat
vuoden 2005 lopussa 1200,7 miljardia tynny
riä, jotka riittäisivät vuoden 2005 kulutusta
solla 40,6 vuodeksi (BP 2006). öljyliusketta tai
hiekkaa, nesteytettyä hiiltä tai kaasua ei yleen
sä lasketa konventionaalisiin varoihin. ne ovat
kuitenkin hiilidioksidipäästöjen lisäyksestä
huolimatta varteenotettavia vaihtoehtoja, jos
öljy pysyy kalliina.

Luonnonvarojen tarjonnan rajallisuus suh
teessa niiden käytön ripeään kasvuun on huo
lestuttanut ainakin Malthusin (1798) ajoista.

tuolloin huolena oli väestön kasvu ruuan tuo
tantokykyä nopeammin, minkä katsottiin joh
tavan väistämättä henkeä kohden lasketun
ruuan vähenemiseen jo 1900luvulla. näin ei
käynyt, vaikka ruuan saanti oli tuolloin ja on
vieläkin osalle maailman väestöä hyvin ongel
mallista. Vastaavan tyyppinen ajattelu sai uutta
puhtia 1970luvun öljykriiseistä pohjautuen ns.
Rooman klubin ajatuksiin, jotka kiteytettiin
kasvun rajat teoksessa (Meadows et al. 1972).
tosin kyseessä oli ilmeisestikin vain esimerkki
laskelma, jolla pyrittiin osoittamaan väestön ja
talouden kasvutrendien kestämättömyys silloi
silla rakenteilla (Meadows et al. 2005).

samantyyppinen ajattelu on viime vuosina
huipentunut keskustelussa öljyn riittävyydestä:
maailman öljyntuotannon arvioidaan käänty
vän tai jo kääntyneen laskuun (ks. Campbell ja
Laherrère 1998 tai AsPo 2006, http://www.
peakoil.net/) vastaavaan tapaan kuin king
hubbert (1956) ennusti jo 1950luvulla Yhdys
valtain tarjonnan huipentuvan vuoden 1970 tie
noilla (hubbert 1956, 24). Yhdysvaltain öljyn
tuotanto huipentui lopulta liki hubbertin en
nusteen mukaisesti vuonna 1972. toisaalta hä
nen arvionsa maailman öljyn tuotannon huipen

* Kirjoitus perustuu Kansantaloudellisen Y�distyksen ko
kouksessa 26. syyskuuta 2006 pidettyyn esitelmään.

1 Ks. esimerkiksi Society of Petroleum En�ineers ja kaavio
artikkelin lopussa (Liite 1).
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tumisesta vuonna 2000 (hubbert 1956, 22) ei
ole pitänyt paikkaansa ainakaan yhtä tarkasti.

hubbertin muotoilema raakaöljyvarojen
hyödyntämisprosessin kuvaus normaalijakau
man tyyppiseksi tuntuu kuvaavan hyvin uusiu
tumattoman resurssin elinikäistä käyttöä
(Wood et al. 2004, deffeyes 2003). tuotanto
huipun ajoitus riippuu tällöin kuitenkin olen
naisesti varantojen koosta, mikä on ainakin
maailman tuotannon osalta ollut toistaiseksi
vaikea arvioitava. Raakaöljyn konventionaalis
ten varantojen riittävyys on pysynyt viime vuo
sikymmeninä hämmästyttävän vakaana, jos
riittävyyttä mitataan sillä kuinka moneksi vuo
deksi reservit riittävät kattamaan kunakin
vuonna kulutetun tai tuotetun raakaöljyn. Riit
tävyys on itse asiassa parantunut öljykriisien
jälkeen, vaikka öljyn kulutus on muutamaa
1970luvun öljykriisivuotta lukuun ottamatta
koko ajan kasvanut.

kasvun rajat teoksen julkistamisen aikoi
hin 1970luvun alussa konventionaaliset varat
riittivät silloisella kulutuksella vain noin kol
meksikymmeneksi vuodeksi. Vuonna 2005
maailman öljyvarat riittivät peräti 41 vuodeksi.
Mainittakoon, että vuonna 1972 todennetut
varat olisivat riittäneet vuoden 2005 kulutuk
sella vain 19 vuodeksi. Varannot ovatkin lisään
tyneet tänä aikana 2,1kertaisiksi.

konventionaalinen tuotanto kääntyy ennen
pitkää laskuun. kukaan ei asettane sitä kyseen
alaiseksi. Arviot käänteen ajankohdasta kuiten
kin vaihtelevat tuntuvasti. Campbell arvioi
vuonna 2000, että käänne tapahtuisi vuonna
2005 (Campbell 2000). tilastojen mukaan tuo
tanto kuitenkin nousi sekä vuonna 2005 että
mitä todennäköisimmin vuonna 2006. eiA:n
todennäköisimmäksi katsoman arvion mukaan
tarjonnan käänne tapahtuu vasta vuonna 2037
(Wood et al. 2004).

Lähde: eiA, BP, etLA.

Kuvio 1. Maailman öljyvarojen riittävyys vuosina 1969–2005
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Kallistunut raakaöljy lisää sekä
öljyvaroja että vaihtoehtoista
tarjontaa

Raakaöljyn konventionaalisen tuotannon kään
tyminen laskuun on usein tulkittu maailmanta
louden kannalta katastrofaaliseksi tilanteeksi
(ks. esim. Campbell 1997). öljyvarantojen riit
tävyys ei kuitenkaan ainakaan periaatteessa
rajoita kysynnän tyydyttämistä lähivuosikym
meninä, vaikka konventionaalisen öljyn tarjon
ta kääntyisikin lähivuosina laskuun. Väistämät
tä eteen tulevaa öljyn tarjonnan huippua (ns.
peak oil) loitontaa se, että tekninen kehitys ja
kallistunut öljy tekevät osan ennen tuotantota
loudellisesti kannattamattomista reserveistä
kannattaviksi. tarjonnan kasvattaminen on
kuitenkin muuttunut entistä hankalammaksi.
olemassa olevat tunnetut hyödyntämättömät

varat esiintyvät yleensä pieninä pitoisuuksina
tai ne ovat aiemmin löydettyihin esiintymiin
verrattuna kalliisti hyödynnettävissä. osa, jos
kin todennäköisesti suhteellisen pieni osa, va
rannoista on vielä myös löytämättä.

Raakaöljyn riittävyyttä lisää myös vaihtoeh
toisten lopputuotteiden kannattavuuden para
neminen raakaöljyn hinnan nousun myötä.
kaasusta ja jopa hiilestä tehdyt tuotteet ovat
nykyhinnoin kilpailukykyisiä ja tarjoavat pe
riaatteessa hyvän mahdollisuuden fossiilisten
polttoaineiden tarjonnan lisäämiseen. kun raa
kaöljyä riittää British Petroleumin mukaan vuo
den 2005 tuotannolla yli neljäksikymmeneksi
vuodeksi, niin kaasua riittää yli 60 vuodeksi ja
hiiltä yli 150 vuodeksi. syksyn 2006 hinnoin
varannot olisivat vielä tätäkin suuremmat. hin
nan nousun on kuitenkin oltava pysyvää, jotta
se käynnistäisi investoinnit (ieA 2005).

Lähde: BP, etLA.

Kuvio 2. Maailman fossiiliset reservit vuoden 2005 lopussa
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Fossiilisten polttoaineiden hyödyntämistä
pyritään rajoittamaan kansainvälisillä sopimuk
silla, joihin liittyvällä päästökaupalla ohjataan
energian tuotantoa vähäpäästöiseen suuntaan.
Päästöoikeuksista perittävä hinta lisää muiden
kuin fossiilisten raakaaineiden hintakilpailu
kykyä nostamalla hiilidioksidipäästöjä aiheut
tavien raakaaineiden hintaa sitä enemmän
mitä enemmän ne tuottavat päästöjä. Päästö
kaupan vaikutuksia pienentää kuitenkin se,
että sitä sovelletaan toistaiseksi vain eu:ssa.
esimerkiksi kiina hyödyntää jatkossa tuntuvia
kivihiilivarojaan energian tuotannossa entistä
intensiivisemmin (ieA 2004), mikä vähentää
raakaöljyn kysyntäpainetta. Yhdysvallat, joka
on suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja, ei
ole toistaiseksi ratifioinut taustalla olevaa ns.
kioton sopimusta.

kivihiilen käyttömahdollisuuksia paranta
vat päästökaupankin oloissa tekniikat, jolla
pystytään pitämään päästöt hyvin pieninä
(Adams 2007). Muista kuin fossiilisista poltto
aineista tehtyjen tuotteiden tarjonnan lisäänty
minen vähentää toisaalta fossiilisten polttoai
neiden kysynnän kasvua.

Maailman energianhuollon ongelmana ei
siis näyttäisi olevan fossiilisten energiavaranto
jen riittävyys vielä lähivuosina, jos esimerkiksi
öljyyn liittyvät tilastot eivät yliarvioi reservejä
olennaisesti2. Lähivuosikymmeninä on kuiten
kin edessä suuri murros, missä maailmantalou
den riippuvuus fossiilisista energiavaroista
väistämättä vähenee.

Raakaöljyn saatavuuden riskit ovat
kuitenkin isot

energian ja öljyn kysynnän tyydyttämisessä voi
kuitenkin helposti syntyä vakavia ongelmia.
energian tarjontaa on vaikea lisätä nopeasti,
koska investoinnit tuotantoon ovat olleet pit
kään alhaiset. öljytuotteiden tarjonnan kasvat
tamista rajoittaa myös alhainen raakaöljyn ja
lostuskapasiteetti, jota sitäkin on vaikea lisätä
nopeasti (AieCe 2006).

Poliittiset riskit raakaöljyn tarjonnassa ovat
suuret ja hyvin vaikeasti hallittavissa. Lähiidän
epävakaus näyttää säilyvän keskeisenä huolena
pitkään, koska poliittisen tilanteen vakautumi
sesta ei ole merkkejä. Alue on keskeisin raaka
öljyn tuottaja, ja sen muihin tuotantoalueisiin
verrattuna valtavat varannot lisäävät seuraavina
vuosikymmeninä alueen merkitystä keskeisenä
raakaöljyn toimittajana. esimerkiksi vuonna
2005 Lähiidässä tuotettiin 31 prosenttia maail
man öljystä, kun nämä tuottajat sisältävä oPeC
tuotti yhteensä 41,7 prosenttia maailman öljys
tä. Lähiidän merkitys raakaöljyn tuottajana on
väistämättä voimakkaassa kasvussa, koska mui
den, yleensä tuntuvasti korkeampien kustan
nusten tuottajien todennetut varannot ovat
vain neljännes maailman varoista.

oPeCin osuus raakaöljyvarannoista oli
vuoden 2005 lopussa 75,2 prosenttia ja pelkän
Lähiidän osuus 61,9 prosenttia (BP 2006).

Raakaöljyn hinnan viime vuosien
huikea nousu johtuu kysynnän
yllättävästä kasvusta

Raakaöljyn hinnan raju nousu vuosina 2001–
2006 johtui keskeisesti kehittyvien maiden ky
synnän rajusta ja yllättävän vahvasta kasvusta
sekä suurimman yksittäisen kuluttajan, Yhdys

2 Raakaöljyn varantoarvioiden luotettavuus on osin kyseen
alainen. Eräs �uolestuttava merkki tästä on OPECmaiden
itsensä tekemien varantoarvioiden tuntuva nousu, kun mai
den väliset tuotantokiintiöt alettiin määrittää varantojen
koon perusteella 1980luvulla (Salame� 2004).
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Lähde: BP, etLA.

Kuvio 4. Raakaöljyn kysynnän kasvu �uipentui vuonna 2004

Kuvio 3. Maailman raakaöljyvarojen jakauma vuoden 2005 lopussa
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valtain, kulutuksen kasvusta. öljyn tarjonta ei
lisääntynyt tuolloin kysyntää vastaavasti, mikä
merkitsi markkinoiden tuntuvaa kiristymistä.
Markkinoita tiukensi lisäksi mm. irakin sota,
mikä vähensi pääasiassa oPeCin hallussa ole
vaa, kartellin hinnan tukemiseksi pidettyä, ”yli
määräistä” tuotantokapasiteettia.

kehittyvien maiden, etenkin kiinan öljyn
kulutuksen raju lisäys vuosina 2002–2004 kiris
ti öljymarkkinoita olennaisesti. kiinan osuus
maailman öljyn kulutuksesta on vielä vaatima
ton (8,5 % vuonna 2005), mutta sen kulutus oli
tuolloin myös määrällisesti tuntuvasti vahvem
paa kuin maailman suurimman kuluttajan, Yh
dysvaltain (24,6 % vuonna 2005), kysynnän
kasvu.

hinnan kohoaminen ennätystasolle, lähes
80 dollariin tynnyriltä (Brentlaatu) kesällä
2006 ei kuitenkaan enää selity kysynnän ja tar

jonnan epätasapainottumisella, koska tuolloin
varastot olivat jo kasvussa. ennätystä selittää
kin poliittisen epävakauden kasvu etenkin
Lähiidässä, mikä lisäsi raakaöljyn tarjontaris
kiä. kun geopoliittiset jännitteet vaimenivat
loppukesällä, niin keventynyt markkinatilanne
painoi hinnan Brentlaadulla mitattuna 60 dol
larin tuntumaan. kartelli pyrkii tukemaan
suunnilleen tällaista raakaöljyn hintaa tuotan
non supistuksin. oPeCkorin hinta on yleensä
muutaman dollarin Brentlaatua halvempaa.
hintaero on tosin ollut suurimmillaan 10 dol
larin tuntumassa tynnyriltä, koska Brentlaatu
on ollut oPeCöljyjä suositumpaa markkinoil
le paremmin sopivien teknisten ominaisuuk
siensa takia (AieCe 2006).

2000luvun alussa tapahtuneen kysyntä
sokin hintavaikutuksia voidaan lyhyellä aika
välillä havainnollistaa kuvion 6 avulla. tuotan

Lähde: BP, CPB, etLA.

Kuvio 5. Raakaöljyn nimellis ja reaali�inta
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non enimmäismäärää ei voida lisätä kovin no
peasti. tarjonta on siten lyhyellä aikavälillä
hyvin joustamatonta, jos ollaan enimmäistuo
tannon tuntumassa. tämä johtuu siitä, että
”ylimääräistä tuotantoa” ei ole juuri käytettä
vissä tarjonnan lisäämiseen. tällöin varastojen
merkitys puskureina korostuu. Jos varastot
ovat öljyntuotannon korkean kapasiteetin käyt
töasteen oloissa vähäiset, niin pienetkin kysyn
nän heilahtelut heiluttavat hintaa tuntuvasti.
tällöin markkinoiden tasapainottuminen ta
pahtuu tarjontakäyrän jyrkällä osuudella hin
nan avulla, koska lisätarjontaa ei löydy.

Raakaöljyn markkinahinta määräytyy tuo
tantokustannuksiltaan kalleimman tarvittavan
lisätuotoksen mukaan. oPeCkartelli on sää
dellyt hintaa pitämällä oman tuotantokustan
nuksiltaan edullisen tuotantonsa käyttöasteen
alhaisena. tällöin markkinoilla on ollut ”yli
määräistä” tuotantokapasiteettia, joka on toi
minut tarvittaessa puskurina tarjontahäiriöitä

vastaan. samalla oPeCin ulkopuolinen tuo
tanto kustannuksiltaan kalliimmissa paikoissa
kuten mm. Pohjanmerellä sekä Venäjällä tuli
kannattavaksi, mikä on toisaalta kaventanut
kartellin markkinavoimaa etenkin 1980 ja
1990luvuilla. 2000luvun alkuvuosina tilanne
muuttui. öljyinvestoinnit olivat olleet pitkään
vähäiset ja irakin sota sekä kehittyvien maiden
raju kysynnän nousu nostivat öljyntuotannon
kapasiteetin lähes täyskäyttöön. ”Ylimääräi
nen” kapasiteetti hävisi, ja tarjontahäiriöiden
torjunta jäi varastojen varaan.

Markkinat pysyvät kireinä

Pidemmällä aikavälillä tarjonta on luonnollises
ti paljon joustavampaa, kun korkea hinta lisää
sekä raakaöljyn, siitä tehtävien tuotteiden että
näiden molempien substituuttien tuotantoa.
tällöin tuotanto lisääntyy ja kysynnän kasvu
vauhti hidastuu. kysyntä voi periaatteessa

Kuvio 6. Kysyntäsokki raakaöljymarkkinoilla
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kääntyä myös laskuun. tämä on kuitenkin ny
kynäkymin hyvin epätodennäköistä. kuljetus
sektori on talouden sopeutumisen kannalta
ongelmallisin, koska sen öljyriippuvuuden on
arvioitu (ieA 2006) olevan vielä vuonna 2030
yli 90 prosenttia.

energia ja raakaöljymarkkinat pysyvätkin
ieA:n mukaan tiukkoina myös lähivuosikym
meninä. ieA (2006) arvioi energian kokonais
kysynnän kasvavan vuosina 2004–2030 keski
määrin 1,6 prosenttia vuodessa, mikä merkitsee
jakson aikana 53 prosentin absoluuttista ener
gian kysynnän lisäystä. Raakaöljyn kulutus li
sääntyy tämän skenaarion mukaan hieman ko
konaiskysyntää hitaammin, yhteensä 41 pro
senttia. öljyn kysynnän kasvun tyydyttäminen
edellyttää samanaikaista tarjonnan lisäystä, joka
on oPeCin nykytuotantoa suurempi.

Raakaöljy pysyy useiden arvioiden mukaan

keskeisenä maailman energialähteenä lähivuo
sikymmeninä (ieA 2006, eiA 2006). öljyn
tarjonta pysyy epäilemättä keskeisenä huolen
aiheena, koska öljyn kysynnän arvioidaan li
sääntyvän nopeasti. tarjonnan pullonkauloja
saattaa syntyä pelkästään liian hitaan investoin
titahdin takia (ks. esim. iMF 2006, ieA 2006).

energiankysynnän tyydyttäminen edellyttää
energiainvestointien valtavaa lisäystä. ieA:n
raportin (ieA 2006) mukaan energian tarjon
taan on investoitava kumulatiivisesti peräti
20 000 miljardia dollaria vuoden 2005 hinnoin,
jotta arvioitu kysyntä pystytään tyydyttämään.
skenaariossa on otettu huomioon ”normaali”
tekninen kehitys ja energiapolitiikka.

Raakaöljyn hinta vaihtelee markkinoiden
kireyden ja poliittisten riskien takia lähivuosi
kymmeninä tuntuvasti heijastellen odotettuja
ja toteutuneita tuotantohäiriöitä sekä muita

Lähde: ieA:Weo 2005, 2006, etLA.

Kuvio 7. Maailman ener�iankysynnän trendit
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riskin muutoksia. tuotetun raakaöljyn kustan
nukset ovat kuitenkin joka tapauksessa nousus
sa, koska koko ajan on siirryttävä vaikeammin
hyödynnettäviin raakaöljyn lähteisiin. Raakaöl
jyn markkinahinnan kehitys riippuu suotuisan
kehityksen oloissakin kuitenkin siitä, kuinka
hyvin oPeC pystyy lisäämään tuotantoaan.
toisaalta esimerkiksi ennen pitkää maailman
taloutta kohtaava taantuma testaa järjestön ri
vien yhtenäisyyttä. Mikäli rivit rakoilevat, hinta
voi pudota vähäksi aikaa tuntuvastikin nykyi
sestä. Pitkällä aikavälillä raakaöljy pysyy kui
tenkin kalliina.

Raakaöljyä riittää, mutta riskit
hintapiikeistä ovat suuret

Raakaöljy pysyy useiden arvioiden mukaan
maailman keskeisenä energialähteenä lähivuo
sikymmeninä. Vaihtoehtoiset energialähteet
pystyvät tyydyttämään vain murtoosan arvioi
dusta kysynnän kasvusta (ieA 2006, eiA
2006). käyttökelpoiset fossiilisten raakaainei
den varannot ovat valtaisat ja periaatteessa öl
jyn kysyntä pystytään helposti tyydyttämään
kohtuullisella hinnalla. käytännössä tämä ei
kuitenkaan ole välttämättä helppoa, koska val
taosa tarjonnasta on oPeCmaissa. oPeCin
ulkopuolisen tuotannon merkitys on lähivuosi
kymmeninä selvästi vähenemässä ja tuotanto
on kartellinkin sisällä keskittymässä epävakaa
seen Lähiitään. Lisäksi tarjonnan pullonkau
loja saattaa syntyä pelkästään liian hitaan inves
tointitahdin takia.

Raakaöljyn kohonnut hinta on tehnyt viime
vuosina kaasusta ja hiilestä sekä öljytuotteiden
substituuttien tuotannosta kannattavaa. Lisäk
si päästöoikeuksien kallistamat fossiiliset lop
putuotteet lisäävät ns. uusiutuvista raakaai
neista tehtävien polttoaineiden hintakilpailuky

kyä. Vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotanto
on kuitenkin edelleen Brasiliaa lukuun ottamat
ta kannattamatonta jopa 70 dollarin tynnyrihin
nalla (ieA 2006). kallis öljy lisää myös energian
säästämistä. öljy säilyy kuitenkin merkittävim
pänä yksittäisenä energiaraakaaineena.

on ilmeistä, että oPeC pyrkii vakautta
maan raakaöljyn hinnan noin 60 dollarin tun
tumaan (oPeC 2006) lähivuosina. oPeC leik
kasi tämän epävirallisen tavoitteen tukemiseksi
vuoden 2006 marraskuussa tarjontaansa. hin
tatavoite on pidemmässä juoksussa oPeCin
kannalta tuhoisa, koska tällä hintatasolla eifos
siilisten kilpailevien tuotteiden tuotanto nous
see selvästi, ja öljyn tuotanto oPeCin ulko
puolella saa puhtia.

Vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittä
minen on tärkeää ja jopa välttämätöntä jo kes
kipitkällä aikavälillä. niiden tarjonnan lisäys
on keskeinen vakuutus mahdollisille ja osin
jopa todennäköisille raakaöljyn tarjontahäi
riöille. niidenkin tarjonnan lisäämisessä pitäisi
kuitenkin ottaa huomioon sekä taloudellinen
kannattavuus, energiataseet että kasvihuone
päästöt. saattaa olla, että energian säästäminen
ja etenkin vaihtoehtoisten polttoaineiden tuon
ti olisivat esimerkiksi suomessa omaa tuotan
toa kannattavampia vaihtoehtoja. nykykustan
nuksin suomen oma vaihtoehtoisten liikenne
polttoaineiden tuotanto on merkittävästi fossii
listen polttoaineiden tuotantoa kalliimpaa
(Mäkinen, t. et al. 2006).

Geopolitiikka on vaikuttanut ja vaikuttaa
raakaöljyn hintakehitykseen olennaisesti myös
jatkossa. Persianlahden sodat ja siihen osin liit
tyvä terrorismi ja sen vastaiset toimet ovat
ajoittain lisänneet tuntuvasti riskiä raakaöljyn
tarjonnan pienentymisestä. tämä näkyi selväs
ti raakaöljyn hinnan rajuina nousuina Persian
lahden sotien aikaan. Viime kesänä nähty raa
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kaöljyn uusi hintaennätys liittyi suurelta osin
myös Lähiidän poliittisen tilanteen kiristymi
seen. Lähiidän poliittinen tilanne näyttää jat
kuvan hyvin epävakaana, jolloin suuretkin tar
jontahäiriöt raakaöljyn tuotannossa ovat mah
dollisia. tilannetta vaikeuttaa lähivuosikymme
ninä se, että oPeCin ulkopuolinen tuotanto
on kääntymässä laskuun.

Fossiilisten polttoaineiden käytön suurin
rajoite ei vielä lähivuosikymmeninä ole niiden
saatavuus. niiden hintakaan ei nouse välttä
mättä rajusti vuoden 2006 lopun tasosta, vaik
ka tuotantokustannukset ovat väistämättä nou
sussa. tämä edellyttää kuitenkin sitä, että geo
poliittiset riskit pysyvät hallinnassa ja raakaöl
jyn ja öljytuotteiden tuottamiseen investoidaan
riittävästi.

Fossiilisten polttoaineiden ja siten myös
raakaöljyn merkitys on väistämättä vähenemäs
sä, mutta investointeja lisäämällä voidaan saada
aikaa talouden joustavaan sopeutumiseen. on
gelmana on kuitenkin tällöin ilmaston lämpe
nemisen kiihtyminen, koska samalla lisätään
kasvihuonepäästöjä. Meneillään oleva ilmaston
muutos onkin raakaöljyn riittämättömyyttä
olennaisesti suurempi rajoite raakaöljyn ja mui
den fossiilisten polttoaineiden käytön lisäämi
selle. 
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