
 

 

 

 1 

Prihodnost je tukaj – čista energija zdaj! 
Energetska revolucija že poteka, vendar jo je treba pospešiti 

Poročilo Greenpeacea, ki spremlja poročilo IPCC AR5 WG1, jesen, 2013 

 

_____________________________________________________________________

Vse od zadnjega poročila IPCC o podnebnih spremembah (2007) so se globalne 
emisije toplogrednih plinov zviševale1 in ne zmanjševale, kar pomeni da smo na 
poti h katastrofalnemu 4-stopinjskemu dvigu temperature do leta 2100.2 Obeti 
izgledajo sivo, pa vendar je v ozadju več kot bi lahko pričakovali. Leta 2007 je prišlo 
do resničnega preboja obnovljive energije na svetovni ravni. Te energije je več, je 
cenejša, njen obseg hitro raste in postaja konkurenca fosilnim gorivom. Istočasno 
je vsemogočni premog pričel zgubljati tla pod nogami in celo v napovedi o 
povpraševanju po nafti lahko dvomimo. Okno priložnosti za preprečitev 
katastrofalnih podnebnih sprememb je še vedno odprto, vendar bomo morali 
bistveno pospešiti tranzicijo k obnovljivim virom energije. 
 
Vsakih šest let vrhunski podnebni znanstveniki z vsega sveta predložijo svetovnim vladam obsežno 
poročilo o podnebnih spremembah in njihovih vplivih na ljudi. Zdaj je ponovno prišel čas za to. 
Poročilo Delovne skupine 1 Medvladnega foruma o podnebnih spremembah, ki je bilo izdano 27.9. 
letos, je predstavilo, kaj je novega na področju podnebne znanosti od leta 2007. Ostala poglavja 
petega poročila IPCC (o vplivih, prilagajanju in blaženju posledic podnebnih sprememb) bodo 
objavljena naslednje leto. 
 
To poročilo ponuja povzetek sprememb na področju čiste energije od leta 2007. 
 
 

V čem je problem? 
 
Svetovni energetski sektor je z dvema tretjinama svetovnih izpustov najbolj prispeval k podnebnim 
spremembam, ki jih je povzročil človek. V zadnjih petih letih je bilo kurjenje premoga 
odgovorno za 70 % rekordne rasti izpustov CO2 in pomeni 44% delež svetovnih izpustov CO2 iz 
fosilnih goriv.

3
 Da bi preprečili podnebni kaos (segretje za 2 °C ali več), se mora svetovna rast 

izpustov začeti zniževati pred letom 2020 in se približati ničli do približno sredine stoletja. Fosilna 
goriva morata nadomestiti obnovljiva energija in pametnejša poraba energije, večina znanih zalog 
fosilnih goriv pa mora ostati v zemlji, kar zdaj pravi tudi Mednarodna agencija za energijo 

(IEA).
4
 Gre za ambiciozen cilj. 

 

 
Dobra novica je – energetska revolucija se je že začela 

 

 Leta 2011 je obnovljiva energija oskrbovala 19 % globalne končne porabe energije in 22 % 
električne energije. Prevladovali sta tradicionalni biomasa in vodna energija. Vendar sodobni 
obnovljivi viri hitro rastejo – dejansko hitreje kot smo predvidevali. V letih 1999 in 2001 sta 
Greenpeace in Zveza industrije obnovljive energije izzvali pesimistične projekcije Mednarodne 
agencije za energijo (IEA). Rekli smo, da bi do leta 2010 vetrna in sončna energija lahko imeli 
šest- do osemkrat večji delež od tistega, ki ga je napovedovala IEA. V resničnem življenju je 
izkoriščenost obeh virov rasla še hitreje.   
 

 V primerjavi z letom 2007, ko je bilo objavljeno zadnje poročilo IPCC o oceni stanja, je danes na 
svetu 10-krat večja kapaciteta solarne fotonapetostne energije, 6-krat večja kapaciteta 
zgoščene sončne toplotne energije in 3-krat večja kapaciteta vetrne energije. Obseg 
fotonapetostne energije je zrasel z 10 GW na 100 GW, medtem ko je letna stopnja rasti 
zmogljivosti vetrne energije znašala 25 %, kar danes pomeni 283 GW.
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 V letu 2011 je bilo več kot pol vseh na novo nameščenih električnih kapacitet po svetu 
obnovljivih. V EU je znašal njihov delež skoraj 70 %, predvsem zaradi sončne in vetrne 
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energije. Združene države so z vetrno energijo povečale električne kapacitete bolj kot s 
katerokoli drugo tehnologijo, obnovljivi viri pa so predstavljali približno polovico vseh dodanih 
električnih kapacitet med letom.

6
 Od nove dodane kapacitete bi bili deleži dejansko manjši, 

zaradi nižjih zmogljivostnih faktorjev. 
 

 Vetrna in sončna energija, biomasa in sežig odpadkov v energetske namene ter majhne 
hidroelektrarne proizvedejo 6,5 % svetovne električne energije.

7
 V nekaterih državah 

sodobni obnovljivi viri že danes dosegajo večje deleže, s čimer dokazujejo, da lahko delujejo v 
velikem obsegu. Danska, na primer, bo do leta 2020 s pomočjo vetrnih elektrarn proizvedla 50 
% svoje električne energije.
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 Lani so svetovne naložbe v obnovljive vire energije dosegle rekordnih 257 milijard $, kar je 
šestkrat več kot v letu 2004. Za primerjavo, naložbe v jedrsko energijo so znašale samo 7,3 

milijarde $.
9
 

 

 Kitajska je postala vodilna država na področju naložb v obnovljive vire energije. Drugi dve 
državi, ki sta na vrhu glede tako imenovanih novih obnovljivih kapacitet (razen vodne energije), 
sta ZDA in Nemčija, sledijo pa Španija, Italija in Indija. Vendar pa jih dohitevajo tudi druge 
države. Na Japonskem so naložbe v čisto energijo, večinoma sončno, lani narasle za 75 
%, Južnoafriška republika pa je postala najhitreje rastoči trg čiste energije.
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 Kitajska je med leti 2006 in 2011 vsako leto podvojila skupno kapaciteto vetrne energije. Lani se 
je prvič v zgodovini kitajska proizvodnja vetrne energije povečala bolj kot proizvodnja iz 
premoga in je presegla proizvodnjo jedrskih elektrarn.

11
 Do leta 2015 želi Kitajska doseči 35 

GW sončne fotonapetostne energije, kar je petkrat več kot v letu 2012, ko je ta znašala 7 GW.
12

 
 

 V nekaj desetletjih, do leta 2050, bi obnovljivi viri energije lahko zadostili skoraj vsem 
potrebam po energiji na svetu, če bodo uvedeni pravilni postopki, prednost pa ima  
energetska učinkovitost.
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Ne gre le za hitro rastoče številke, ampak tudi za prepričljive deleže 
 

 Vetrna in sončna energija sta že dosegli visoko stopnjo prodora v državah kot je Italija, ki je v 
letu 2012 proizvedla 30 % svoje električne energije z vetrom in 5,6 % s pomočjo sonca, in 
Portugalska, ki je proizvedla 20 % svoje električne energije z vetrom. Danska, ki ima 40% delež 
obnovljivih virov, želi v letu 2035 dobavljati električno energijo in oskrbovati toplotni sektor 
100% iz obnovljivih virov.
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 V Španiji je vetrna energija dosegla rekordno raven 24. septembra 2012, ko je predstavljala 64 
% oskrbe z električno energijo v državi.

15
 Od začetka leta 2013 obnovljivi viri pokrijejo 

povprečno 44 % vseh potreb Španije po električni energiji, pri čemer prekašajo tako fosilna 
goriva kot jedrsko energijo. Zahvaljujoč obnovljivim virom energije je Španija postala neto 
izvoznica električne energije v sosednje države.
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 Nemčija, ki se zavzema za prehod na čisto energijo (Energiewende), sedaj pridobiva skoraj 23 
% svoje električne energije iz obnovljivih virov, medtem ko je bil ta delež v letu 2002 manj kot 
8 %. Je na dobri poti, da izpolni svoje cilje, to je 35 % električne energije iz obnovljivih virov do 
leta 2020 in vsaj 80 % do leta 2050.

17
 7. julija 2013 je nemška proizvodnja sončne energije 

dosegla trenutni rekord, 23,9 GW. Sončna energija je pomenila več kot 20 % električne 
energije, dobavljene tistega dne.
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 Filipini, ki so na drugem mestu po kapaciteti geotermalne energije, danes proizvedejo 29 % vse 
energije z obnovljivimi viri, njihov cilj pa je doseči 40 % do leta 2020. V zvezni državi Tamil 
Nadu v Indiji veter že predstavlja približno 50 % obstoječih zmogljivosti v proizvodnji električne 
energije.

19
 

 

 Na Kitajskem je vetrna energija lani postala tretji največji vir energije, takoj za premogom in 
vodno energijo. 
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Hitro padajoči stroški, povečanje konkurenčnosti, moč ljudi  
 

 Stroški tehnologije obnovljivih virov energije, zlasti sončne in energije kopenskega vetra, hitro 
padajo. Po Bloombergu (BNEF), so cene sončnih modulov od leta 2008 padle za 80 %, 
medtem ko so se od leta 2008 cene vetrnih turbin zmanjšale za slabih 30 %.

20
 Medtem ko 

stroški pridobivanja običajnih fosilnih goriv naraščajo – in s tem običajno tudi cena goriva – so 
obnovljivi viri na vse večjem številu trgov tudi brez subvencij vedno bolj konkurenčni. 
Pričakovati je, da se bo ta trend še povečeval. 

 

 V skladu z nedavnim poročilom HSBC je vetrna energija zdaj stroškovno konkurenčna novo 
zgrajenim premogovnim kapacitetam v Indiji, sončna energija pa ji bo verjetno sledila med 
letoma 2016 in 2018.

21
 Medtem je BNEF ugotovila, da je energija iz nesubvencioniranih 

obnovljivih virov že sedaj cenejša kot energija iz novozgrajenih premogovnih in plinskih 
elektrarn v Avstraliji.

22
 V Braziliji je postala vetrna energija tako konkurenčna, da sta 

premogovna in plinska industrija deležni zaščite države.
23

 
 

 Občutno znižanje cen sončne energije vse bolj privlači potrošnike vseh profilov, da sami 
proizvajajo čisto energijo, saj je zanje ceneje, da sami proizvajajo električno energijo za 
lastne potrebe, kot da jo kupujejo iz omrežja. Tudi potrošniki se bodo v vse večji meri 
spreminjali v nekakšne »protrošnike«, ki bodo energijo tudi proizvajali. 

 
 

V Nemčiji imajo kmetje in fizične osebe, v večini preko energetskih kooperativ, v lasti skoraj 
polovico nameščenih zmogljivosti obnovljivih virov v državi.

24
 Na Danskem je tri četrtine 

vetrnih elektrarn v lasti vetrnih kooperativ.
25

 Model kooperativnih podjetij dovoljuje ljudem, lokalnim 
skupnostim in regijam, da so vodilna sila v velikem procesu transformacije, ki poteka v 
energetskem sektorju. 
 

 Razpršeni obnovljivi viri energije, ki imajo nizke spremenljive stroške, konkretno sončna 
energija, so začeli ustvarjati znaten pritisk na konvencionalne proizvodne vire. Vsaka kilovatna 
ura, ki je proizvedena s pomočjo sončnih panelov, vetrnih turbin ali drugih razpršenih virov, ki so 
v lasti porabnikov samih, pomeni manjše povpraševanje po produktih energetskih družb. Na 
liberaliziranem energetskem trgu ponujata sončna in vetrna energija električno energijo s skoraj 
ničelnimi mejnimi stroški, kar odriva premogovne in plinske elektrarne nižje na lestvici 
dostopnosti za porabnika, ob tem pa to znižuje tržne cene energije. Vse to izpodjeda dobičke 
tradicionalnih energetskih družb, ki proizvajajo energijo iz fosilnih virov. Pri tem ima največjo 
vlogo sončna energija, ki proizvaja večino električne energije v času, ko je povpraševanje po 
njej največje, zato znižuje vršno povpraševanje, ki je energetskim družbam prinašalo najvišje 
dobičke. Ironično je, da so včasih govorili, da je obnovljivih virov premalo in da so predragi, zdaj 
pa trdijo, da so obnovljivi viri, še posebej v Evropi in ZDA, prepoceni in da jih je preveč.

26
 

 
 
Prihodnost fosilnih goriv ni tako neizogibna, kot se mogoče zdi 
 

 Medtem ko je delež obnovljivih virov energije zrasel, pa so po drugi strani postale težave, ki jih 
prinašajo fosilna goriva – od onesnaženja zraka do pomanjkanja vode in razlitij strupenih snovi 
– še bolj očitne. 

 

 V prejšnjem desetletju je uporaba premoga strmo naraščala, sedaj pa njegova moč upada. 
Padajoči stroški obnovljivih virov, začetek črpanja plina iz skrilavcev v ZDA (skupaj s težavami, 
s katerimi se pri tem soočajo), predpisi glede onesnaževanja zraka, slabo upravljanje, napovedi 
zmanjšanja povpraševanja, povečanje omejitev glede vode in porast lokalnih gibanj, ki 
nasprotujejo uporabi premoga– vse to zmanjšuje privlačnost in konkurenčnost premoga, seveda 
na vsakem trgu različno. Najnovejši udarec premogu je zadala odločitev Svetovne banke in 
Evropske investicijske banke, da prenehata s posojili za projekte, ki temeljijo na premogu. 

 

 Od 111-ih predlogov za vzpostavitev elektrarn na premog v Evropi v letu 2008 sta bila 
realizirana le dva. Mnogo več jih je bilo prekinjenih ali opuščenih – in takšnih bo do leta 2015 še 
več, saj takrat stopi v veljavo nova direktiva, ki bo omejila onesnaževala zraka.

27
 V ZDA je 

gibanje proti premogu v zadnjih letih uspešno spravilo na stranski tir več kot sto 
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predlogov za elektrarne na premog.
28

 V naslednjih štirih letih bodo v ZDA najverjetneje zaprli 
175 elektrarn na premog (okrog 8,5% skupne zmogljivosti).

29
 V Avstraliji so preložili razširitev 

največjega izvoznega terminala za premog na svetu v Newcastlu in kot kaže, ga bodo tudi 
opustili,

30
 enako pa se očitno dogaja tudi z načrtovanimi ogromnimi pristanišči za premog na SZ 

ZDA. Od Turčije
31

 do Tajske so ljudje uspešni v svojem boju proti premogu, v prizadevanjih 
za pravico to čistega zraka in vode ter ohranjanja zdravja. 

 

 Tudi na Kitajskem in v Indiji, kjer so vsi pričakovali veliko rast porabe premoga, prihodnost 
premoga ni več samoumevna. Indijska industrija premoga se koplje v neučinkovitosti, korupciji 
in okoljskih težavah. Država načrtuje, da bo zgradila premogovne zmogljivosti, ki bi znašale 
skoraj dvakrat toliko kot zmogljivosti ZDA, vendar pa večine teh načrtov najverjetneje ne bodo 
uresničili – enostavno zato, ker bi pri zagotovitvi oskrbe s premogom naleteli na ozka grla pri 
transportu.

32
 Cena delnice državnega podjetja Coal India, ki je največji proizvajalec premoga, je 

strmoglavila in podjetje predstavlja resno finančno tveganje za investitorje.
33

 
 

 Na Kitajskem povečano zanimanje za kakovost zraka spreminja energetsko prihodnost 
države. Januarsko zelo resno onesnaženje zraka v Pekingu (s tujko imenovano 
„aeropokalipsa“) je povzročilo politično prebujenje, ki se je krepilo od leta 2011. Načrt za 
izboljšanje kakovosti zraka, ki ga je država objavila septembra letos, poziva tri ključna 
gospodarska območja, da do konca leta 2017 dosežejo vrhunec in nato začnejo zmanjševati 
porabo premoga, ter na teh območjih prepoveduje postavitev novih konvencionalnih elektrarn 
na premog. Po 10 letih hitre rasti porabe premoga je to zasuk brez primere v kitajski energetski 
politiki. Načrt spremljajo visoko zastavljeni cilji za omejitev porabe premoga v provincah 
Shandong, Hebei in Peking ter v 16-milijonskem mestu Guangzhou, ki skupaj porabijo več 
premoga kot celotna Evropska Unija. Poraba premoga tam raste za 6 % na leto, sedaj pa imajo 
za cilj, da jo do leta 2017 znižajo za 10 % glede na raven iz leta 2012. To pomeni izrazit zasuk 
v obratno smer v zgolj štirih letih. Sledeč državnemu načrtu naj bi podobno oznanilo tudi več 
obalnih provinc. 

 

 Skupno gledano se privlačnost premoga za investitorje zmanjšuje. Nedavno je investicijska 
banka Goldman Sachs s svojim poročilom z naslovom „Investicije v uporabo premoga za 
proizvodnjo električne energije se končujejo“ (v izvirniku: The window for thermal coal 
investment is closing)

34
 zadala hud udarec uporabi premoga za pridobivanje električne energije. 

Podobno mnenje so v svojem nedavnem poročilu z naslovom „Začetek konca premoga“ (The 
Beginning of the End of Coal)

35
 podali tudi pri podjetju Bernstein Research, ki svetuje vodilnim 

investicijskim menedžerjem. 

 

 Vse to pa ne drži le za premog – nedavna naslovnica britanskega tednika The Economist, je kot 
„včerajšnje gorivo“ označila tudi nafto. Analitiki pri investicijski banki Citi menijo, da je možno, 
da bo povpraševanje po nafti prej dospelo do točke preloma, kot to pričakujejo trgi in da 
bi lahko vrh dosegli do leta 2020. Vzrok za to bi bile lahko izboljšave izkoristka goriva in 
nadaljevanje zamenjave nafte s plinom. Če pride do upada povpraševanja, bi drago 
pridobivanje fosilnih goriv (na primer kanadskega bituminoznega peska in nafte z Arktike) 
postalo nedonosno. To je neugodna napoved za naftne velikane, ki so že sedaj izpostavljeni 
opozorilom o naraščajočih stroških in upadanju donosa ter vprašanjem o ekonomski trajnosti 
njihovih programov investicijskih izdatkov.

36
 

 

 
A treba je narediti še veliko 
 

 Kljub rasti obnovljivih virov fosilna goriva še vedno ostajajo vodilni globalni vir energije. Še 
vedno so podprta s subvencijami, ki so leta 2011 znašale 523 milijard $, kar je bilo šestkrat več 
kot je znašala finančna podpora obnovljivim virom.

37
 Očitno ni dovolj zgolj spodbujanje slednjih. 

Istočasno se moramo znebiti fosilnih goriv, tako da ukinemo njihove tradicionalne privilegije. 
 

 Greenpeaceov Scenarij Energetske [R]evolucije, ki je bil razvit skupaj z Nemško vesoljsko 
agencijo (DLR) ter v sodelovanju z Globalnim svetom za vetrno energijo (GWEC) in Evropskim 
svetom za obnovljivo energijo (EREC) in ki je bil poimenovan „najširše sprejeta in najbolj 
temeljita projekcija, ki so jo izvedli zagovorniki obnovljive energije“,

38
 prikazuje, kako lahko 

visoko zastavljeni ukrepi glede učinkovitosti izrabe energije povzročijo za 40 % manjšo porabo 
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energije do leta 2050. Prav tako lahko delež obnovljive energije zadovolji 65 % globalnih potreb 
po električni energiji do leta 2035 in 94 % do leta 2050. V smislu skupnih potreb po energiji jih 
lahko obnovljivi viri pokrijejo 82 %. Jedrska energija se lahko postopoma opusti, število 
elektrarn na fosilna goriva pa drastično zmanjša. Vsak evro, investiran v Energetsko 
[R]evolucijo, se bo povrnil dvojno v obliki prihranka pri stroških goriv. 

 

 Z vidika političnih okvirov je za spodbujanje prehoda na čisto energijo potrebno: 
 

1) v programih državnih politik jasno in zanesljivo določiti prednostne naloge glede obnovljivih 
virov in učinkovite rabe energije, 

2) dati jasne znake energetski industriji in investitorjem, da so fosilna goriva v opuščanju, 
3) izdelati ambiciozne in zavezujoče cilje za obnovljive vire ter dolgoročne, zanesljive 

usmeritve za integracijo omrežij in trgov, tudi za decentralizirano obnovljivo energijo; 
4) določiti meje in ugotoviti stroške onesnaženja za popolno internalizacijo okoljskih stroškov, 

ter postopno ukiniti subvencije za fosilna in jedrsko energijo ter 
5) s pomočjo standardov za učinkovitost zagotoviti veliko hitrejše uveljavljanje ukrepov za 

energetsko učinkovitost – od proizvodnje do prenosa in porabe. 
 

 

Torej, kaj še čakamo? Lotimo se dela! 
 

 Preboj na področju obnovljive energije, ki smo mu priča, in vedno večje težave, povezane s 
fosilnimi in jedrskimi viri, pomenijo, da bi na čisto energijo lahko preklopili dosti prej, kot smo 
predvidevali. Zmanjšanje svetovnih izpustov lahko dosežemo že pred letom 2020, z 
ukrepi, kot jih med drugim predlagajo Greenpeace, UNEP

39
 in IEA.

40
. Glavna je pospešitev 

prehoda od fosilnih goriv k čistemu in pametnemu energetskemu sistemu, ob hkratni zaščiti 
naših gozdov, šotišč in zmanjševanju emisij v kmetijstvu. 

 

 Vlade, vodilni poslovneži in investitorji bodo pod vse večjim pritiskom, da prenehajo z 
iskanjem novih zalog nafte na območjih, kot je Arktika, saj si tako ali tako ne moremo privoščiti, 
da bi jih uporabili. Nedavno poročilo, ki so ga izdale nekatere skupine investitorjev na področju 
podnebnih sprememb, ugotavlja, da finančni menedžerji, ki so vredni okoli 14 bilijonov $, 
pravijo, da so podnebne spremembe materialno tveganje, ki vpliva na njihove investicijske 
odločitve.

41
 

 

 Nov podnebni sporazum na svetovni ravni, ki naj bi bil podpisan leta 2015, lahko in mora še 
naprej spodbujati odmik od fosilnih goriv in pomagati ranljivim skupnostim, da se prilagodijo na 
posledice, ki jih ne moremo več preprečiti. Države se morajo v luči dogovorjenega cilja, da se 
podnebje segreje za manj kot dve stopinji Celzija, že leta 2014 začeti zavezovati k svojim 
ciljem za zmanjšanje izpustov po letu 2020, da bodo imele dovolj časa za presojo njihovih 
zadostnosti in ustreznosti, te cilje pa morajo preučiti tudi za primer segretja za stopinjo in pol. 
 

 Prehod na pameten energetski sistem, ki ga poganja obnovljiva energija, bo prinesel veliko 
prednosti; od čistega zraka, izognitve podnebnim katastrofam in ohranitve vodnih virov do 
energetske varnosti ter lokalnih delovnih mest. In to ne le v teoriji – španskemu gospodarstvu 
se je po podatkih Španskega združenja za vetrno energijo vsak evro, ki so ga vložili v 
spodbujanje vetrne energije, povrnil v višini treh evrov. Torej so imele v času, ko se Španija 
ubada s težkim gospodarskim stanjem, spodbude za vetrno energijo pozitivni neto učinek na 
gospodarstvo, s čimer so pripomogle k njegovi vzdržljivosti.

42
 Enako velja za Grčijo, kjer je hiter 

razvoj fotovoltaike med letoma 2009 in 2012 spodbudil okrog 4 milijarde EUR investicij ter 
ustvaril 20.000 delovnih mest (kar je enako deležu vseh zaposlenih v Korporaciji javne 
energetike) in 30.000 posrednih delovnih mest

43
 navkljub globoki ekonomski krizi in popolni 

stagnaciji gospodarstva. Zdaj ti paneli proizvajajo energijo iz sonca in svoje uporabnike rešujejo 
pred naraščajočimi cenami fosilnih goriv. 
 

 

 Obnovljiva energija je večinoma tudi najboljši način za zagotovitev električne energije tistim 
1,3 milijardam ljudi, ki dostopa do nje še nimajo, saj je hitra, zanesljiva, dostopna in ne 
odžira dragocenih vodnih zalog, ki so nujne za druge potrebe. 
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Ljudje po svetu z akcijami že sedaj zaustavljajo elektrarne na premog in odpiranje novih rudnikov, 
od vlad zahtevajo predpise, ki zadevajo onesnaževanje, povečujejo proizvodnjo obnovljive 
energije, pritiskajo na univerze, mesta, cerkve in pokojninske sklade, da prenehajo finančno 
podpirati fosilna goriva, varujejo Arktiko pred črpanjem nafte in tako naprej. Energetska 
[R]evolucija se je že začela! 
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