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EnErgija  
za človEštvo
Kaj si želimo in potrebujemo 
‣ Rafael Mihalič* in Mišo Alkalaj**
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Dokler je bilo človeštvo odvisno 
samo od sile svojih mišic ter mišic 
udomačenih živali in toplote zgorelega 
lesa, so bile dejavnosti, ki jih je družba 
lahko vzdrževala, pretežno tiste za 
osnovno preživetje. Višje oblike, kot 
so izobraževanje, zdravstveno varstvo 
in umetnost, so bile – če sploh – 
dostopne le maloštevilni eliti. Od 
zadostne energije z dovolj visokim 
koeficientom ERoEI je ključno odvisna 
kakovost našega življenja.

Najbrž niti najbolj zapri-
seženi zagovorniki so-
naravnega življenja ne 
bodo zanikali, da ljudje 

za svoj obstoj potrebujemo ener-
gijo. Vendar vsi viri energije niso 
enakovredni. Ko razpravljamo o 
uporabnosti energetskih virov, mo-
ramo upoštevati tudi razmerje med 
pridobljeno količino in energijo, ki 
jo moramo vložiti v pridobivanje. V 
strokovnih krogih je ta koeficient 
oz. kazalec znan kot ERoEI (angl. 
Energy Recei ved over Energy In-
vested). 

Kakovost življenja, kakršno da-
nes sprejemamo kot samoumev-
no, temelji na zadostni energiji z 

* Prof. dr. Rafael Mihalič je predstojnik Katedre za elektroenergetske sisteme in naprave ter vodja Laboratorija za preskrbo  
z električno energijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. 
** Mišo Alkalaj je vodja Centra za mrežno infrastrukturo na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani.

←↓ Piramida ERoEI 
kaže, kolikšno 
razmerje med 
pridobljeno  
in v njeno  
pridobivanje 
vloženo energijo  
je potrebno za 
vzdrževanje 
posameznih 
dejavnosti družbe. 
(Vir: Energy Policy, 
januar 2014)
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Nad puščavami lahko že iz letala opazimo rastlinje. 
Na primer nad afriškimi savanami se je treba spustiti 
že precej nižje, da bi opazili velike črede rastlinojed
cev, kot so gnuji. Če bi želeli videti leve, geparde ali 
hijene, bi se morali spustiti povsem na tla in pozorno 
opazovati. Velja splošno pravilo: za 1 kg rastlinojedca 
je potrebnih 10 kg rastlin ter za 1 kg mesojedca 10 kg 
rastlinojedcev – in to v divji naravi, kjer se vsaka vrsta 
razširi do omejitev svojega okolja.

↑ Neizprosna logika narave (Foto: Jun Zuo; vir: 1x.com)

dovolj visokim ERoEI. Za člove-
štvo je energija tako rekoč temelj-
no hranilo;  potrebujemo jo že, da 
sploh lahko nabiramo ali pridelu-
jemo hrano. Pogoj za obstoj višjih 
družbenih dejavnosti, kot sta na 
primer umet nost in zdravstveno 
varstvo, pa je presežek energije iz 
vseh družbenih dejavnosti, ki so 
zanje nujen prvi pogoj – od prido-
bivanja energenta do splošnega 
izobraževanja. In ker vsaka raven 
družbenih dejavnosti za svoje de-
lovanje potrebuje energijo, z višjo 
razvitostjo dejavnosti narašča tudi 
razmerje med energijo, ki jo za tako 
raven potrebujemo, ter primarno 
pridobljeno energijo. Koliko lahko 
človeška družba še doseže poleg 
tega, da se prehrani, je torej odvi-
sno od ERoEI.

Ker sta od energije odvisna naše 
preživetje in kakovost življenja, bi 
moralo biti zagotavljanje njene pre-
skrbe stvar stroke in ne politike. 
Pri nas pa vsaka nova vlada obliku-
je svojo energetsko strategijo drža-
ve, za katero po nekaj letih postane 
očitno, da je neuresničljiva. To je 
strokovnjakom jasno že ob njenem 
nastanku, a njihovega mnenja žal 
nihče ne upošteva. Če bi prihodnji 
energetski viri človeštva zagotav
ljali le ERoEI 5 : 1, bi taka družba 
sicer lahko pridelala dovolj hrane 
za preživetje s srednje veškim stan-
dardom in pričakovano življenjsko 
dobo 30 let. Bi za res želeli živeti 
v njej?

▸  ObnOvljivO, čistO, trajnOstnO 

V vladnih strategijah o prihodnji 
preskrbi z energijo se ti trije izrazi 
pojavljajo vedno in celo razmero-
ma pogosto, kot da bi pomenili isto. 
Vendar ne. 

Obnovljiv vir energije je tisti, ki se 
vzdržuje na enaki ravni z naravnimi 
procesi in s pametnim upravljanjem. 
Vira, ki bi bil neskončno dolgo obnov
ljiv, namreč sploh ni; še celo Sonce bo 
čez 3,5–4 milijarde let začelo ugašati 
(ŽIT 1990/1, str. 8; ŽIT 1993/9, str. 
18; ŽIT 1995/6, str. 50; ŽIT 1998/6, 
str. 10; ŽIT 1999/6, str. 44; ŽIT 
2002/10, str. 52; ŽIT 2010/10, str. 
58; ŽIT 2011/11, str. 22; ŽIT 2014/6, 
str. 36). Če 'obnovljivost' (tj. dostop
nost v uporabnem obsegu) omejimo 
zgolj na neki smiseln rok, na primer 
na eno ali dve stoletji, potem so to 
najprej prav fosilna goriva (premog, 
surova nafta, naravni plin), ki nam 
jih kljub naraščajočim potrebam člo-
veštva še dolgo ne bo zmanjkalo. Ob 
zdajšnji rasti porabe bodo namreč 
celo že znani klasični viri premoga 
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zadostovali še za krepko čez 100 let 
ter surove nafte in naravnega plina 
za več kot 50 let.

Čista tehnologija pomeni vsak 
proces, proizvod ali storitev, ki 
nima negativnega vpliva  na oko-
lje. Čist energetski vir je torej tak, 
ki ga izkoriščamo s čistimi tehno-
logijami. Premogovne elektrarne, 
ki izpušča v okolje žveplov dioksid, 
zato ne moremo uvrščati med čiste 
(čeprav ima na enoto pridobljene 
energije manjši negativni vpliv ka-
kor malo domače kurišče na pre-
mog), saj SO2 povzroča ožige igla-
stih gozdov, kar vsekakor pomeni 
negativni vpliv na okolje. A takih 
elektrarn v razvitem svetu že dolgo 
ni več. Današnje premogovne elek-
trarne izpuščajo v zrak samo vod  
no paro in ogljikov dioksid. Kdor bi 
želel trditi, da je prav CO2 dežurni 
krivec za onesnaževanje, bi moral 
najprej odgovoriti na vprašanje, za-
kaj je povečana zračna vsebnost CO2 
(celo če bi res bila posledica človeš
kih izpustov) povzročila splošno 
razraščanje zelenih rastlin, t. i. ze-
lenjenje Zemlje – to pa vendarle ne 
more biti negativen vpliv na okolje.

V preteklosti, še preden so si 
izraz trajnostni razvoj družbe pri-
svojili poklicni okoljevarstveniki 

in družbi vsilili pomen, ki ustreza 
njihovi ideologiji, je bil ta koncept 
povsem smiseln. Izraz 'trajnostni' 
se je namreč nanašal na družbo: 
trajnostni razvoj družbe je pomenil 
tak razvoj, ki je zagotavljal trajni 
obstoj taiste družbe. 

Če stvari razumemo v tem smislu, 
potem ključne komponente po po-
membnosti lahko razvrstimo takole:

1. trajnostni gospodarski razvoj je 
tak razvoj gospodarskih dejavnosti 
družbe, pri katerem lahko zadosti 
potrebam in pričakovanjem naj
verjetneje naraščajočega števila dr  
žavljanov (v nasprotnem primeru 
se bodo ti prej ali slej preselili v pri-
mernejše okolje);

2. trajnostni socialni razvoj; druž-
ba mora razvoj medčloveških od-
nosov usmerjati tako, da bo naboj 
neizogibnih sporov plahnel (družba 
sicer lahko zagotavlja vse material-
ne potrebe prebivalstva, a bo vse
eno razpadla, če se bodo medsebojni 
spori krepili in na končni stopnji 
prerasli v državljansko vojno);

3. trajnostni okoljski razvoj; druž-
ba mora zagotoviti, da za delova-
nje gospodarstva sicer neizogibni 
posegi v okolje slednjega ne bodo 
prizadeli toliko, da bi ogrozili 
zdravje in življenje državljanov ter 

↓ 'Zelenjenje 
Zemlje' oziroma 
sprememba 
olistanosti zelenih 
rastlin v obdobju 
1982–2010
(vir: Donohue  
in dr., 2013)
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prihodnje gospodarske dejavnosti 
(z drugimi besedami: družba mora 
skrbeti za varovanje okolja za po
t rebe človeka).

Vsekakor je zaželeno, da bi naši 
prihodnji viri energije ne le zadoš
čali potrebam človeštva, ampak bi 
bili obenem tudi dovolj trajni, čisti 
in bi prispevali k nadaljnjemu raz
voju družbe. A vse to je smiselno 
ocenjevati le ob uporabi objektivnih 
znanstvenih raziskav, ne pa na pod-
lagi predsodkov.

▸  ElEktrika – žlahtna EnErgija 
in nEizprOsnOst štEvilk

Elektrotehniki pogosto označujejo 
električno energijo kot žlahtno, ker 
je namreč iz nje – ob visoki stopnji 
učinkovitosti in z razmeroma pre-
prostimi napravami – mogoče dobiti 
vse druge oblike. Za naše razmišlja-
nje pa je še toliko pomembnejša, ker 
je to vrsta energije, ki jo v našem 
življenju uporabljamo najpogosteje 
in v številnih oblikah.

Spodnji graf glavnih energentov 
za globalno proizvodnjo električne 
energije v letu 2014 kaže, da je svet 
takrat kar 65,65 % električne ener-
gije pridobil iz fosilnih goriv (pre-
mog, naravni plin, naftni derivati), 
16,80 % iz hidroelektrarn in 10,77 %  

→ Glavni energenti 
za globalno 
proizvodnjo 
električne energije 
v letu 2014  
(vir: The Shift 
Project Data 
Portal) 

iz jedrskih elektrarn, najbolj sub-
vencionirani obnovljivi viri energije 
(OVE) pa so prispevali zgolj 6,77 % 
električne energije. Ob tem je treba 
omeniti, da pri navajanju podatkov 
o OVE vlada nekaj zmede: kadar dr-
žave poročajo, kako napredujejo 
pri uvajanju OVE, mednje običajno 
prištevajo tudi hidroelektrarne. V 
takem primeru bi glede na zgornje 
podatke OVE dali 23,57 % električ-
ne energije, od tega hidroelektrar-
ne 71,27 %. Vendar poklicne okolje
varstvene skupine hidroelektrarn 
ne priznavajo kot okoljsko spreje-
mljivih virov in te tudi niso deležne 
privilegiranega obveznega odkupa 
vse proizvedene energije, kot to ve-
lja za fotonapetostne module, vetrne 
elektrarne ipd. Tako je delež OVE v 
drugem pomenu ('sodobnih OVE') 
vsako leto večji, kar pa se bo spre-
menilo, takoj ko jih države ne bodo 
več subvencionirale.

EU ima precej večji delež OVE, saj 
jih že desetletja velikodušno sub-
vencionira. Obenem je delež pro
izvodnje hidroelektrarn manjši od 
svetovnega povprečja. Danes EU še 
vedno proizvede 43,29 % električne 
energije iz fosilnih goriv.

V prejšnjem prispevku (ŽIT 
2017/3, str. 24) je bil omenjen novi 
predlog Evropske komisije, ki naj bi 

premog
naravni plin
voda
jedrska energija
naftni derivati
(drugi) OVE

veter
biomasa in odpadki
geotermalna energija
PV, CSP, bibavica, valovi ...
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← Glavni energenti 
za proizvodnjo 
električne energije 
v državah EU  
v letu 2014  
(vir: The Shift 
Project Data 
Portal)

(vsaj začasno) rešil težave, ki jih je 
mogoče pričakovati zaradi pretekle-
ga dajanja prednosti OVE. In kaj se 
nam obeta, če bi – kot zahtevajo 
poklicni okoljevarstveniki – žele-
li do leta 2050 povsem 'razoglji-
čiti' zgolj proizvodnjo elektrike? 
Ob tem ne smemo spregledati, da 
pogosto taisti poklicni okoljevarst  
veniki zahtevajo tudi ustavitev 
jedrskih elektrarn, ki dandanes v 
EU proizvedejo 15,22 % električne 
energije. Če bi torej želeli 'razoglji-
čiti' in 'razjedriti' proizvod njo elek
trične energije v EU, bi je morali 
kar 70,47 % nadomestiti z OVE! Z 
drugimi besedami: na leto bi morali 
nadomestiti 2157 TWh električne 
energije. Če zanemarimo (sicer zelo 
pomembno) dejstvo, da mora elek  
troenergetski sistem uravnavati 
proizvodnjo s porabo (da nam torej 
potrebna količina energije ne pove 
nič, koliko moči bi za to potrebo-
vali), in bi izračunali kar potrebno 
skupno moč nadomestnih elektrarn 
– ob predpostavki, da so stoodstot
no izkoriščene –, bi dobili številko 
246 GW. Ob podatku, da je nazivna 
moč Jedrske elektrarne Krško (JEK) 
730 MW, bi za nadomestitev vseh 
'do okolja neprijaznih' elektrarn v 
EU potemtakem potrebovali 337,3 
JEK (ki seveda prav tako velja za 
neprijazno do okolja).

Za ilustracijo si z realnimi šte-
vilkami oglejmo v resnici sicer ne-
izvedljivo idejo, da bi manjkajočo 
energijo nadomestili z uporabo fo-
tonapetostnih modulov. Po podat-
kih SEAI (angl. Sustainable Energy 
Authority of Ireland) lahko foto-
napetostni modul z nazivno močjo  
1 kW ob optimalnem nagibu v drža-
vah EU proizvede od 450 kWh (se-
verna Švedska) do 1650 kWh (južna 
Španija) na leto (življenjska doba 
takega modula je 25 let). Ker je po 
istem viru površina posameznega 
fotonapetostnega modula 1,3 m2 
in njegova nazivna moč 170 W, za 
nazivno moč 1 kW torej potrebu  
jemo 7,65 m2 fotonapetostnih mo-
dulov. Za letno proizvodnjo 1 MWh 

↓ Če bi v EU želeli 
do leta 2050 vse 
do okolja 
neprijazne  
vire energije 
nadomestiti  
na primer  
s fotonapetostnimi 
moduli, bi bila 
njihova skupna 
površina 23.300 
km2, za njihov 
nakup, montažo  
in priključitev pa 
bi morali nameniti 
23.300 milijard 
EUR. (Vir: www.
sunwindenergy.com)

premog
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jedrska energija
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(drugi) OVE
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Leta 1798 je angleški ekonomist, zgo
dovinar, demograf in sociolog Thomas 
Robert Malthus objavil delo z naslo
vom Esej o načelih populacije. Kot 
prvi je predlagal t. i. železno pravilo 
populacije, ki pravi: »Človeško pre
bivalstvo raste eksponentno, njegovi 
viri pa največ linearno. Zato bo pre
bivalstvo prej ali slej preseglo vire, 
potrebne za svoje preživetje, čemur 
bosta sledila splošna lakota in propad 
civilizacije.« Mnogi še danes navajajo 
Malthusa, ko prepričujejo človeštvo, 
da mu grozi izčrpanje virov, ob tem pa 
najpogosteje 'pozabijo' omeniti, da 
je Malthus tudi izračunal, kdaj bo do 
te krize prišlo v Veliki Britaniji: leta 
1850. Očitno je bil izračun napačen.

Malthusova zgrešena napoved pa ni 
izučila Paula R. Ehrlicha, uglednega 
profesorja na Univerzi Stanford, da ne 
bi na v načelu enakih temeljih napo
vedal propad človeštva pred koncem 
20. stoletja. V uvodu svoje knjige Po-
pulacijska bomba, ki je izšla leta 1968, 
je med drugim zapisal: »Bitka, da bi 
prehranili človeštvo, je izgubljena. V 
70. letih bo navkljub izrednim ukre
pom, ki bi se jih lotili zdaj, na stotine 
milijonov ljudi umrlo zaradi lakote. 
Tako pozno ne moremo storiti ničesar, 
da bi preprečili bistveno povečanje 
smrtnosti v svetu …« Tudi njegova na
poved se očitno ni uresničila. Ne glede 
na to je Ehrlich svojo uspešnico mirne 
vesti spet izdal v 70. letih prejšnjega 
stoletja ...

Veliko manj slavni Julian Lincoln Si
mon, ekonomist in profesor na prav 
tako precej manj slavni univerzi v Ma
rylandu, pa se z Ehrlichom ni strinjal. 
Poudarjal je, da človeštvu še nikoli 
ničesar ni zmanjkalo – a ne zato, ker 

Stava Simon : Ehrlich
bi bili viri neomejeni, temveč ker 
tehnologija napreduje in ker nekdaj 
nujne vire vedno znova nadomešča
mo z drugimi.

Simon je Ehrlicha izzval s stavo, 
ki jo je zasnoval na naslednji pred
postavki: če se človeštvu res bliža 
pomanjkanje hrane in vsakovrstnih 
surovin, bi se to moralo odraziti na 
borznih cenah. Zato je leta 1980 po
zval Erlicha, naj izbere pet dobrin, 
ki se tržijo na borzah, in vsake kupi 
za 200 USD, skupno torej za 1000 
USD. Če bo cena izbranih dobrin leta 
1990 večja, bo Erlichu priznal, da 
ima prav, in mu tudi izplačal razliko. 
Če pa se bodo dobrine pocenile, bo 
moral Erlich Simonu izplačati razliko 
do 1000 USD.

Paul Ehrlich je izbiro dobrin pre
pustil ekipi svojih strokovnih sode
lavcev, ki so se odločili za kovine 
baker, krom, nikelj, kositer in vol
fram – ter stavo izgubil na celi črti. 
Ker so se namreč vse izbrane kovine 
do septembra 1990 celo nominalno 
pocenile, je Ehrlich moral Simonu 
plačati 576,07 USD.

Kaj je skušal Simon dopovedati 
Ehrlichu, česar očitno tudi večina 
današnjih oblikovalcev vsakovrst
nih strategij razvoja ne razume? To,  
da je bilo človeštvo doslej vedno 50 
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↓ Primerjava gibanja BDP/prebivalca (zeleno), porabe energije 
na prebivalca (rdeče) in energetske učinkovitosti (modro);  
(vira: IMF, The World Bank)

ali 100 let pred propadom. Kdor si 
je prizadeval na podlagi takrat do
stopnega znanja in vidnih trendov 
razvoja ocenjevati prihodnost, je 
moral vedno znova ugotoviti, da bo 
človeštvu zmanjkalo nujnih surovin 
ali energentov, prostora za pridelavo 
ter prebivanje itn. Ne samo, da so se 
vse črnoglede napovedi vedno izka
zale kot napačne, dejansko je vedno 
več ljudi – ob izkoriščanju vse več 
neobnovljivih virov – živelo dlje in 
bolje. Propad so vedno znova na poz  
nejši čas odložile nove tehnologije, 

ki so prej kritične vire nadomestile z 
drugimi. Morda nekoč ne bo šlo več 
tako naprej, ampak doslej se to še ni 
zgodilo. Zato je edino smiselno sta
viti, da se nam tudi v bližnji prihod
nosti ne bo.

Seveda pa si bomo morali nenehno 
prizadevati vzdrževati takšno družbo, 
ki bo sposobna še razširiti obseg da
našnjega znanja ter s tem utreti pot 
za nove tehnologije; družbo, ki bo iz
koriščala energente z dovolj visokim 
ERoEI, da bo lahko vsaj v današnjem 
obsegu financirala znanost in razvoj.

(= 1000 kWh) bi zato potrebovali 
od dobrih 4,6 m2 fotonapetostnih 
modulov v južni Španiji do 17 m2 
v severni Švedski. Ob predpostav-
ki, da je povprečni izplen v vsej EU 
1050 kWh na leto na 1 kW nazivne 
moči, za letno proizvodnjo 1MWh 
torej v povprečju potrebujemo 10,8 
m2 fotonapetostnih modulov. Za 
prej omenjenih manjkajočih 2157 
TWh to pomeni 23.300 km2! 

In stroški? Po dokaj zadržani oce-
ni SEAI so skupni stroški nakupa, 
montaže in priključitve fotonape-
tostnega modula okoli 1000 EUR/
m2 – za nominalno proizvodnjo 2157 
TWh torej 23.300 milijard EUR! Gle-
de na nominalni bruto domači pro
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izvod (BDP) celotne EU, ki je 16.210 
milijard EUR (ocena za leto 2017), 
bi morala EU od letos do leta 2050 
investirati okrog 4 % svojega celot
nega BDP na leto. Ob tem pa ta  
ista EU v zadnjih 11 letih ustvarja 
skupni proračunski primanjkljaj v 
višini 3,4 % na leto, ki ji ga doslej 
ni uspelo odpraviti.

Že te številke so dovolj povedne; 
kako bi bili videti šele izračuni ob 
zamenjavi goriv za transport s t. i. 
čistimi energetskimi viri …

▸  vpliv in pOmEn  
EnErgEtskE učinkOvitOsti

V političnih strategijah je mogoče 
razbrati tudi, da naj bi bila večja 
energetska učinkovitost vreden 
cilj sam po sebi in predvidljiva 
posledica prehoda na OVE, ne da 
bi se občutno znižal življenjski 
standard. 

Če pogledamo graf, na katerem so 
prikazani razmerje BDP/prebivalca, 
poraba električne energije (v MWh) 

V politično zastavljenih strategijah 
energetske oskrbe Slovenije bomo 
ponekod naleteli na izraz 'energetska 
intenzivnost', ki pomeni, koliko ener
gije družba porabi za ustvaritev enote 
bruto domačega proizvoda. Dejansko 
je uporabnejša obratna vrednost – 
namreč energetska učinkovitost, ki 
pove, koliko BDP ustvarimo na 1 MWh 
porabljene energije. Z uporabo tega 
koncepta lahko še drugače prikažemo, 
kaj bi za našo državo pomenila menja
va klasičnih energetskih virov za OVE.
Ker naši politiki Slovenijo tako radi 
primerjajo z najuspešnejšimi članicami 
EU, naredimo takšno primerjavo tudi 
v našem primeru:

Prehod na OVE in BDP

Država Letna poraba energije 
na prebivaLca (MWh)

noMinaLni bDp  
na prebivaLca (eUr)

bDp na enoto 
energije MWh (eUr)

Luksemburg 97,3 103.392 1.062,61

Nemčija 46,7 43.211 925,29

Slovenija 41,1 21.742 529,00

jega BDP (nad 12 %) kot Luksem
burg (pod 6 %) ali Nemčija (pod  
7 %). Zato bi jo zamenjava klasičnih 
virov z OVE stala večji del njenega 
BDP kot Luksemburg ali Nemčijo, 
torej bi ji ostalo manj za vzdrževa
nje standarda prebivalstva in tudi 
za ustvarjanje preostalega BDP, ki 
ni povezan z energetiko. Če bi Slo
venija želela zamenjati na primer 
polovico klasične proizvodnje elek
trike z dražjimi OVE, bi samo za to 
morala nameniti vsaj 10 % BDP na 
leto. A ta številka je spodnja meja 
cene zamenjave, saj tehnologije 
nimamo sami in bi morali potreb
ne sklope s krediti iz Luksemburga 

Ob upoštevanju lastne cene sloven
ske ‘energetske košarice’ (oz. njene 
ocene) to pomeni, da naša država 
porabi za energijo večji delež svo

kupovati na primer v Nemčiji. Ob 
že danes neobvladljivem proračun
skem primanjkljaju bi to pomenilo 
bankrot države.

▸ april 2017 ▸ E n E rgi ja  z a  č lov E št vo  Kaj  s i  ž e l i m o  i n  p o t re buj e m o
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 ▸ en.wikipedia.org/wiki/Energy_returned_
on_energy_invested

 ▸ euanmearns.com/eroei-for-beginners/

 ▸ en.wikipedia.org/wiki/Energy_
development

spLetni nasLovi

Obširen seznam uporabljene literature  
in virov je zainteresiranim na voljo  
v uredništvu.

viri in LiteratUra

na prebivalca in energetska učin-
kovitost (BDP v evrih na MWh) za 
države, ki so v okviru ± 50 % BDP 
Slovenije, vidimo, da se BDP/prebi-
valca giblje zelo skladno s skupno 
porabo energije na prebivalca. Po 
drugi strani energetska učinkovitost 
dejansko raste z upadanjem BDP/
prebivalca. Za države s primerljivim 
standardom, kot ga ima Slovenija, 
tako še zdaleč ne velja, da bi večja 
energetska učinkovitost sama po 
sebi pomenila večji BDP. Prej na-
sprotno, kajti višje energetske učin-
kovitosti pač ni mogoče doseči s po-
litičnim dekretom. Tako na primer 
visoka energetska učinkovitost Pa-
name temelji na dejstvu, da precej 
zaslužijo z obratovanjem prekopa, 
kar zahteva malo energije; Luksem-
burg pa ustvari večino svojega BDP z 
bančnimi in drugimi finančnimi sto-
ritvami. V državah, kjer so sposobni 
dosegati visoko energetsko učinko-
vitost v gospodarskih dejavnostih, 
imajo ljudje in družba nasploh viš-
ji življenjski standard, kar pomeni  
večjo porabo energije na prebivalca.

Brez dvoma je za državo bolje, 
če pridela več evrov na MWh, saj 
to pomeni manjši strošek energi-
je v proizvodu, obenem pa lahko 
nameni več sredstev za inovativ-
nost in kakovost, kar izdelek naredi 
globalno konkurenčnejši. A vse to 
seveda velja le ob nespremenjeni 
ceni energije!

V političnih razpravah o energetski 
prihodnosti Slovenije je najpogoste-
je slišati, da je treba 'preiti na brezo-
gljično družbo', kar med drugim  
pomeni podražitev energije, gos
podarstvo pa bo bojda postalo bolj 
energetsko učinkovito. Ker EU to že 
počne, se lahko takoj prepričamo 
o resničnih učinkih takšnih ukre-
pov: industrija ni postala energet-

sko učinkovitejša, ampak se seli v 
države z nižjo ceno energije.

▸  kaj pa našE ambicijE?

Smo res že kar zadovoljni z življe-
njem, ki nam ga omogoča sedanja 
družba, ki je sposobna v zadostnem 
obsegu vzdrževati dejavnosti do 
ERoEI 14 : 1? Pomislimo na pretekli 
razvoj človeštva: splošno osnovno 
izobraževanje (ERoEI 9–10 : 1) so si 
lahko le redke države privoščile šele 
v 18. stoletju, splošno zdravstveno 
varstvo (ERoEI 12 : 1) pa je izum dru-
ge polovice 20. stoletja – in nespor-
no je oboje tako povečalo kakovost 
življenja kot obogatilo družbo. Mar 
potemtakem ne bi bilo smiselno, da 
si tudi za prihodnjo preskrbo človeš
tva z energijo vsaj zaželimo kaj več 
kot toliko, kolikor omogoča vzdrže-
vanje vseh funkcij današnje družbe? 
Recimo, da zanamcem namenimo 
vsaj tolikšen skok v dostopnosti 
energije, kot je bi naš od 18. stolet
ja do danes? Na primer energetske 
vire z ERoEI 20 : 1?

To nikakor ni vprašanje o naši da-
našnji velikodušnosti, ampak bolj 
o naši veri v prihodnost človeštva. 
Kajti družba, ki živi v prepričanju, 
da je dosegla vse, kar je objektivno 
mogoče, nima ambicij in je zaneslji-
vo na pragu propada.


