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•Naixement de la indústria 

petrolífera

•El carbó és el 

combustible dominant en 

indústria i transport

•Primers pous moderns 

•Usos del petroli limitats a 

il·luminació i obtenció de 

químics

•1870 – Standard Oil

•1876 – Branobel



•Bakú és el primer gran centre 

mundial d’obtenció de petroli gràcies 

als avanços tècnics dels germans 

Nobel

•Primers vehicles amb motor de 

combustió interna



•Primera Guerra Mundial. 

Mandats de les potències 

occidentals sobre 

Mesopotàmia (Iraq i 

Kuwait), Síria i Cisjordània

•1911 – Winston Churchill 

modernitza la flota 

britànica

•1911 – Fragmentació de 

Standard Oil

•1908 – Fundació de 

l’Anglo-Persian Oil 

Company

•1908 – Es comença 

a produir el Ford T



•1933 – SOCAL obté drets 

exclusius de prospecció a 

Aràbia Saudita

Descobriment de 

jaciments supergegants

•1938 – Burgan (Kuwait)

•1948 – Ghawar (Aràbia 

Saudita)
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•1945-1960 – Les “Set Germanes” 

(Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, 

Gulf Oil, British Petroleum, Royal 

Dutch Shell) dominen el comerç 

internacional de petroli amb 

l’estàndard Gulf plus

•Apogeu de la integració vertical

•La URSS i els EUA tenen mercats 

propis



Primeres veus discordants i 

incidents ambientals significatius

•1952 – El Gran Boirum a 

Londres

•1956 – Teoria del Zenit de 

Hubbert

•1958 – Keeling comença a 

monitoritzar el CO2 atmosfèric
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•1960 – La creació de l’OPEP 

posa fi al domini de les “Set 

Germanes” i l’estàndard Gulf

plus

•Europa i Japó negocien els 

preus directament amb els 

productros



Inestabilitat de preus i 

subministrament

•1971 – Fi del patró or

•1973 – Primera Crisi del petroli

•1973 – Creació de l’Agència 

Internacional de l’Energia

•1979 – Segona Crisi del petroli

S’exploren altres fonts d’energia 

(nuclear) i petrolis més cars



Nacionalització dels recursos 

petrolífers

Es posa fi a la integració vertical 

de les empreses petrolíferes

•1976 – Amory Lovins proposa 

el soft energy path



Financerització del petroli. Els 

preus comuns es fixen al mercat 

independentment del cost 

d’extracció

L’estabilitat de preus baixos 

prolongada endinsa l’economia 

mundial en el hard energy path

1998 – Laherrère i Campbell

publiquen “La fi del petroli barat”



L’especulació i l’entrada de 

nous actors (Xina) porta a la 

pujada dels preus i a la crisi

El carbó recupera quota de d’ús

Els preus es mantenen alts 

durant anys i cauen a partir de 

2014

2004 – Un directiu de Royal 

Dutch Shell admet que han 

mentit sobre les reserves



Límits dels usos de recursos

Fonts Embornals



Zenit del petroli de Hubbert



Descobriments i Producció



Creixement de les reserves 

1982-2012
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Producció d’esquist als EUA

shaleprofile.com



Activitat de fòssils al món
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Consums per tipus a Europa



Consums per tipus a Espanya



Consums per tipus a EUA



Consums per tipus a la Xina



Factures energètiques a Europa (%PIB)
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Costos Ambientals. Concentració de CO2



Costos Ambientals. Concentració de CO2



Costos Ambientals. Llegat

Fifth Assesment Report, IPCC



Costos Ambientals. Llegat

Fifth Assesment Report

IPCC

Variació de temperatura respecte la mitjana 1986-2005, RCP 2.6



Costos socials

 Estructura del model energètic

 Monopoli Natural

 Control de grans corporacions

 Poc control i capacitat de decisió per part de governs i societat 

civil. Baixa qualitat democràtica

 Dependència i inseguretat

 Vulnerabilitat al “mercat” i a la situació política i bèl·lica de les 

zones riques en recursos

 Anticooperació al desenvolupament



Reflexions finals
 Final d’una metodologia

 La referència d’energia primària ens estanca en el marc de pensament fòssil

 Canvi de referència d’energia primària a energia útil

 El fet de canviar el punt de vista ajudarà a millorar l’eficiència de processos i 
transformacions

 Finestra d’oportunitat per una transició profunda

 Les crisis del sistema energètic i la necessitat de canvi urgent obren la 
possibilitat de fer un canvi profund en l’obtenció i gestió dels recursos 
energètics

 El problema de la transició no és tècnic ni de disponibilitat

 Els propers anys determinaran el model energètic per dècades, i la inacció 
resultarà en la continuïtat del model centralitzat

 Cadena llarga vs. Cadena curta


