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Industrijski miti blokirajo 30 % zmanjšanje emisij v EU  
 
 
Industrijski lobisti, ki nasprotujejo podnebni in energijski politiki, že nekaj časa trdijo, da 
nadgradnja cilja EU za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 z 20 na 30 
odstotkov ne bo možna brez izgub v industrijski proizvodnji in znatnih odpuščanj delavcev1. 
Medtem ko Komisija namerava 26. maja predstaviti študijo o izvedljivosti nadgradnje cilja EU, 
je namen tega dokumenta razkriti paničarjenje industrije ter pojasniti nekatere mite, s 
katerimi ga podpirajo. Dokument prav tako ponazarja, kako bodo nekateri industrijski sektorji 
na račun slabšega cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v EU pridobili, brez da bi za 
samo zmanjšanje morali kaj narediti.   
 
 
Mit št. 1: Ambicioznejša podnebna politika v EU bi lahko prisilila podjetja, da svojo 
proizvodnjo preselijo v tujino. Če se podjetja preselijo v države z nižjimi omejitvami za 
ogljične emisije, bi lahko to  povzročilo več emisij (ti. “uhajanje ogljika”). 
 

� Neodvisna ekonomska raziskava je ugotovila, da ni nobenega empiričnega dokaza, da bi 
ambicioznejša podnebna politika privedla do masovnih realokacij industrijskih sektorjev izven 
EU. Konkurenca evropskih industrij večinoma prihaja iz EU in ne od proizvajalcev izven 
Evrope.  

 
“Empirični dokazi glede odločitev o trgovski menjavi in lokaciji domnevajo, da ima le majhno število sektorjev 
mednarodno mobilne obrate in procese”2 – The Stern Review 

 
� Obstaja mnogo vplivnejših faktorjev, ki imajo večji vpliv na odločitev o lokaciji podjetja, kot 

podnebna politika, na primer: oddaljenost od trga potrošnikov, tehnološki razvoj, raven 
izobrazbe delovne sile, energetska in transportna infrastruktura, menjalniški tečaj in dostop 
do surovin. 
 

“Tudi tam kjer so industrije mednarodno mobilne, je okoljska politika le ena determinanta pri 
sprejemanju odločitev glede lokacije tovarne in produkcije. Drugi faktorji […] so ponavadi pomembnejše 
determinante za določitev industrijske lokacije in trgovske menjave.”3 – Climate Strategies/Cambridge 
University 

 
V poročilu raziskovalne organizacije Climate Strategies in Univerze iz Camebridgea4 iz leta 
2008, v katerem so ocenili vpliv višjih ciljev zmanjševanja emisij na 159 industrijskih 
sektorjev, ki jih pokriva EU shema trgovanja z emisijami (ETS), so prišli do zaključkov, da bi le 
23 sektorjev utegnilo občutiti “nezanemarljiv” vpliv na stroške (tj. stroške v višini več kot 1% 

                                                           
1
  Glej na primer trditev Gordona Moffata, generalnega direktorja Eurofera, Evropske zveze za železo in jeklo, na Point Carbon News (6. maj 

2010). 
2
 Stern Review on the Economics of Climate Change (2006), Part III - The economics of stabilisation, Chapter 11 Structural change 
and competitiveness. 

3
 Climate Strategies (2008), Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices: Trade, competitiveness 
and employment challenges when meeting the post-2012 climate commitments in the European Union. 

4
 Ibid. 
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celotnih proizvodnih stroškov). Izpostavljenost teh sektorjev v menjavi z neevropskimi 
državami je v glavnem nizka, tako da je verjetnost za relokacijo še manjša. Te izsledke 
potrjujeta raziskava, narejena s strani Öko Inštituta5, v okviru katere so opravili pregled 
nemške industrije ter raziskovalni projekt družbe CE Delft6, ki je opravila pregled nizozemske 
industrije.   
 
 
Mit št. 2: Dvig cilja na 30% zmanjšanje emisij bo privedlo do odpuščanja delavcev. 
 

� Medtem ko dvig EU cilja na 30% ne bo vodil do bistvenega števila realokacij izven Evrope, se 
bo obstajajoči trend industrijskega preseljevanja proizvodnje v države z nižjimi stroški dela po 
vsej verjetnosti nadaljeval, ne glede na bodočo podnebno politiko.  

 
� Raziskava ekonomista Jeremyja Rifkina (Foundation on Economic Trends) nakazuje, da je le 

5% izgubljenih delovnih mest v industrializiranih državah povezanih s preselitvijo7, z razlogom 
izkoriščanja zunanjih virov. Večina strukturnih odpuščanj v EU in po svetu se zgodi zaradi 
mehanizacije produkcijskih metod, kjer ljudi nadomesti računalniška oprema in stroji.  
 

“Mnogo politikov v Evropi in Ameriki pravi, joj, službe grejo na Kitajsko – če bi le lahko pridobili 
proizvodnjo  nazaj, bi imeli službe. Ne vedo pa, da je Kitajska v sedmih letih ukinila 15 odstotkov vseh 
svojih industrijskih delovnih mest. Za vedno. Ne obstajajo. O tej zgodbi nihče ne želi spregovoriti: 
najcenejši kitajski delavci, ki so zelo poceni, niso tako poceni kot inteligentna tehnologija, ki jih 
nadomešča. 14 odstotkov vseh industrijskih delovnih mest po celem svetu je izginilo v zadnjih sedmih 
letih”8 – Jeremy Rifkin. 

 
� Dvig na ciljnih 30% zmanjšanja emisij bi spodbudil investicije v delovno-intenzivne, namesto v 

energetsko-intenzivne proizvode. 30% cilj bi vzpodbudil ‘’zelene’’ tehnologije, ki so na 
splošno bolj delovno intenzivne kot konvencionalni sektorji. Dokument, ki ga je Komisija 
pripravila kot dopolnilo k Sporočilu o možnostih dviga cilja na 30%, in ki se je nedavno znašel v 
medijih, nakazuje, da bi premik z 20% na 30% dvignil zaposlenost v EU. Dokument pravi, da bi 
s pravimi politikami do leta 2020 lahko ustvarili najmanj 160.0009 novih neto delovnih mest 
(gre za razliko med izgubljenimi in novimi delovnimi mesti). Institute for Sustainable Futures 
(ISF) tehnološke univerze Sydney je l. 2009 v študiji, naročeni s strani Greenpeacea in 
Evropskega sveta za obnovljivo energijo (EREC), prišel do zaključka, da bi 30% cilj zmanjšanja 
emisij v EU lahko ustvaril 350.000 dodatnih delovnih mest do l. 2020.10  
 
 

Mit št. 3: EU se je že zavezala k ambicioznemu 20% zmanjšanju emisij. Dodatnih 10% bi bilo 
usodnih za evropsko gospodarstvo.  
 

� Doseganje zgolj 20% zmanjšanja do leta 2020 bi pomenilo potrebo po veliko globljih 
zmanjšanjih emisij v letih po 2020. EU se je že zavezala k zmanjšanju emisij za 80-95% do leta 
2050, kar posledično in premo sorazmerno namiguje na 40% zmanjšanje do l. 2020.  
 

                                                           
5
    Öko Institut (2009), Impacts of the EU ETS on industrial competitiveness in Germany. 

6
    CE Delft (2008), Impacts on Competitiveness from EU ETS. 

7
    Rifkin, J. (1995), The End of Work. 

8
    Der Spiegel (August 2005). www.foet.org/press/interviews/Spiegel-%20August%203%202005.pdf 

9
    Commission staff working document accompanying the Communication ‘Unlocking Europe's potential in clean innovation and  

growth: Analysis of options to move beyond 20%’, page 54. 
10

   ISF/University of Technology Sydney (2009), Working for the Climate (a study commissioned by Greenpeace International). 
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� Odlašanje z zmanjševanjem emisij pomeni povečevanje stroškov. Mednarodna agencija za 
energijo ocenjuje, da vsako odloženo leto ukrepanja, povzroči 336 milijard € (500 milijard $) 
dodatnega bremena k potrebnim investicijam v čiste tehnologije v energetskem sektorju na 
globalni ravni med letoma 2010 in 2030.11   
 

� Neodvisna raziskava12 je odkrila, da bi lahko potrebno zmanjšanje emisij za dosego 30% 
zmanjšanja emisij bilo doseženo z malo ali nič dodatnih stroškov, na primer z izboljšavami 
proizvodnega procesa v industriji jekla, z razvojem tehnologij za izkoriščanje priobalnega 
vetra in z boljšo izolacijo zgradb. Mnoge od teh investicij bi celo utegnile imeti konkretne 
stroškovno-varčevalne koristi  za večje evropske industrijske sektorje in potrošnike.  
 

� Ekonomska recesija je povzročila velik padec emisiji toplogrednih plinov. Emisije so se že 
zmanjšale po zaslugi ekonomskega prestrukturiranja v srednji Evropi, zmanjšani potrebi po 
energiji za ogrevanje zaradi dviga povprečnih temperatur in zaradi uspešne podnebne ter 
energetske politike. Odkar je nastopila recesija, so se emisije po Evropi znižale za približno 
14%13 v primerjavi z ravnmi iz l. 1990. Te številke dokazujejo, da bi evropska industrija lahko 
ciljnih 30% zmanjšanja dosegla veliko lažje prav zaradi zmanjšanja emisij v zadnjih dveh letih 
in zaradi trajnega vpliva, ki ga bo imela recesija na emisije v obdobju od zdaj pa do leta 2020.  
 

� Poleg tega lahko podjetja pokrijejo velik delež svojih emisij z uporabo ogljično izravnalnih 
kreditov (offsets). V poljudnem jeziku to pomeni, da trenutni 20% cilj do 2020 zahteva 
zmanjšanje emisij v Evropi zgolj za 16%. Ciljnih 30% bi pomenilo zmanjšanje domačih emisij 
med 21% in 25%, medtem ko bi preostali delež lahko prišel na račun pogosto vprašljivih 
projektov v državah v razvoju. 

 

Denar za nič 
Analiza Evropske komisije14 in Mednarodne agencije za energijo (World Energy Outlook 2009) 
nakazuje, da če bi se EU zavezala k ciljnemu 20% zmanjšanju emisij, bodo emisije v EU ETS 
sektorju leta 2020 tako visoke kot leta 2008. Organizacija Sandbag, ki se osredotoča na 
trgovanje z emisijami, je ocenila, da bi imelo pod okriljem EU ETS deset največjih 
onesnaževalcev, vključujoč ArcelorMittal, Corus, Lafarge, CEZ in CEMEX, po letu 2012 
presežke zastonj podeljenih ETS ogljičnih kreditov, vrednih približno 3,2 milijarde evrov.15 
 

 
Sandbag’s Top Ten ‘Carbon Fat Cat List’ 

 

Podjetje 
Ocenjen presežek 

AAUjev 
(2008-2012) 

Vrednost premoženja 
(€) 

ArcelorMittal 99,801,132 1,397,215,847 

Corus 26,965,777 377,520,882 

Lafarge 23,507,560 329,105,840 

                                                           
11

   www.iea.org/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=290 
12

   www.ecofys.nl/com/publications/documents/Serpec4pager.pdf 
13

  Emissions from companies under the EU ETS (including steel plants, refineries and power plants) fell by 10% or more in 2009,  
compared to 2008, leaving a surplus of emission credits. In 2008, emissions fell by 4-6% more than in 2007 – Point Carbon 
(2010),  CMM March 2010: Primary CER price forecast for 2010-2012. 

14
   Draft Staff Working Document accompanying the European Commission Communication, graph page 34. 

15
   Sandbag (February 2010), The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme, Company 

analysis of the EU Emissions Trading Scheme compiled in association with carbonmarketdata.com. 
www.sandbag.org.uk/files/sandbag.org.uk/carbon_fat_cats_march2010.pdf 
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SSAB - Svenskt Stal 17,818,541 249,459,580 

Cemex 14,669,057 205,366,804 

Salzgitter 12,636,864 176,916,099 

US Steel 11,281,904 157,946,658 

HeidelbergCement 10,905,197 152,672,755 

CEZ 8,359,590 117,034,260 

Slovenske elektrarne 6,760,715 94,650,010 

 
 
Dodatno temu, je študija, ki jo je nedavno objavil CE Delft16, pokazala, da so ne samo v 
energetskem sektorju, temveč tudi v energetsko intenzivnih proizvodnih industrijah ustvarili 
velike neupravičene dobičke na račun zastonj podeljenih ogljičnih kreditov, v okviru EU ETS 
sheme. Proizvodna podjetja so vedno vztrajala, da v nobenem primeru ne morejo prenesti 
stroškov zastonj podeljenih kreditov na svoje potrošnike zaradi mednarodne konkurence. 
Študija CE Delft ta argument seveda zavrača.  
 
Samo podjetja v rafinerijskem, železarskem in jeklarskem sektorju so ustvarila dobičke v višini 
€14 milijard (2005-2008). Trenutni načrti, v okviru katerih bi tem industrijam podelili zastonj 
dovoljenja od leta 2013 dalje, bi verjetno slednjim prinesli še dodatne desetine milijard evrov 
neupravičenih dobičkov. Določitev 30% cilja bi bil pomemben vzvod za zagotovitev, da se ti 
dobički investirajo v energetsko učinkovitost, čisto energijo in zelena delovna mesta.   
 
 
Zahteve  
Greenpeace poziva podjetja v EU, da spregovorijo v prid inovacijam in zeleni rasti in da 
podprejo brezpogojno 30% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020, v primerjavi z 
ravnmi iz leta 1990. To bi moral biti prvi korak naproti 40% zmanjšanju za vse razvite države, 
kar je v skladu z ohranjanjem globalnega dviga povprečnih temperatur pod dvema stopinjama 
Celzija in za izogib katastrofalnim posledicam podnebnih sprememb.  
 
 
 
 
 
Kontakt: Nina Štros – vodja aktivnosti za Greenpeace Vzhodna in Srednja Evropa v Sloveniji: +386 (0)40 

871 530, nina.stros@greenpeace.si  
 
   Dejan Savić – zastopnki za energetsko in podnebno politiko za Greenpeace Vzhodna   
   in Srednja Evropa v Sloveniji: +386 (0)40 165 195, dejan.savic@greenpeace.si   
 

 

 
www.greenpeace.si 

Greenpeace je neodvisna globalna organizacija, ki si preko kampanj prizadeva za spremembo odnosov in vedenja, 
zašèito in ohranitev okolja ter za promocijo miru. Za svoje delovanje ne sprejema finanènih stredstev inštitucij EU, 

vlad, korporacij ali politiènih strank. 

                                                           
16  E Delft (2010), Does the energy intensive industry obtain windfall profits through the EU ETS? 

www.ce.nl/publicatie/does_the_energy_intensive_industry_obtain_windfall_profits_through_the_eu_ets/1038 
 


