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Του Mark P. Mills 

Σχεδόν κάθε εβδοµάδα ένας δήµαρχος, κυβερνήτης, αρµόδιος ή δηµοσιολόγος µπαίνει στη 

χορεία εκείνων που σπεύδουν να απαιτήσουν ή να προβλέψουν ένα ενεργειακό µέλλον που 

θα βασίζεται εξ ολοκλήρου στην αιολική και την ηλιακή ενέργεια, καθώς και τις µπαταρίες, 

απελευθερωµένο από το «βάρος» των υδρογονανθράκων που εδώ και αιώνες τροφοδοτούν 

ενεργειακά τις κοινωνίες. 

Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς ως προς το αν, ή το γιατί, χρειάζεται µια ενεργειακή 

«µεταµόρφωση», τα φυσικά και οικονοµικά δεδοµένα σε συνδυασµό µε την πραγµατικότητα 

των µεγεθών καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει η πιθανότητα να δούµε κάτι που θα µοιάζει 

µε µια ριζικά «νέα οικονοµία της ενέργειας» στο ορατό µέλλον.  

Ο Μπιλ Γκέιτς είπε ότι για να καταλάβουµε την ενεργειακή πραγµατικότητα «πρέπει να 

βάλουµε τα µαθηµατικά στην εξίσωση». Και έχει δίκιο. Γι’ αυτό λοιπόν στην πρόσφατη 

έκθεσή µου για το Manhattan Institute µε τίτλο «The New Energy Economy: An Exercise in 

Magical Thinking» (Η νέα οικονοµία της ενέργειας: µια άσκηση στη µαγική σκέψη) έκανα 

αυτό ακριβώς. 

Ακολουθεί µια σύναψη κάποιων από αυτές τις θεµελιώδεις αλήθειες όπως αυτές προκύπτουν 

από τα µαθηµατικά δεδοµένα. (Ανατρέξτε στο πλήρες κείµενο της έκθεσης για εξηγήσεις, 

τεκµηρίωση και αναφορές). 

Οι πραγµατικότητες ως προς την κλίµακα της ενεργειακής ζήτησης 

1. Οι υδρογονάνθρακες παρέχουν πάνω από το 80% της παγκόσµιας ενέργειας: Αν είχαν όλοι 

τους τη µορφή του πετρελαίου, τότε τα βαρέλια τοποθετηµένα σε µια γραµµή θα έφταναν 



από την Ουάσινγκτον µέχρι το Λος Άντζελες και η γραµµή αυτή θα ψήλωνε κάθε εβδοµάδα 

όσο το Μνηµείο του Ουάσινγκτον.  

2. Η µικρή µείωση 2% στη συµµετοχή των υδρογονανθράκων στη χρήση της παγκόσµιας 

ενέργειας είχε ως αποτέλεσµα πάνω από 2 τρις δολάρια συνολικές παγκόσµιες δαπάνες για 

εναλλακτικές την περίοδο αυτή. Σήµερα η ηλιακή και η αιολική ενέργεια παρέχουν λιγότερο 

από το 2% της παγκόσµιας ενέργειας. 

3. Όταν τα τέσσερα δισεκατοµµύρια των φτωχών ανθρώπων του κόσµου αυξήσουν τη 

ενεργειακή τους χρήση µόλις στο ένα τρίτο του κατά κεφαλήν επιπέδου της Ευρώπης, η 

παγκόσµια ζήτηση θα αυξηθεί όσο δύο φορές η συνολική κατανάλωση της Αµερικής. 

4. Ο εκατονταπλασιασµός των ηλεκτρικών οχηµάτων ώστε να φτάσουν τα 400 εκατοµµύρια 

το 2040, θα αντικαταστήσει το 5% της παγκόσµιας πετρελαϊκής ζήτησης. 

5. Η ανανεώσιµη ενέργεια θα πρέπει να αυξηθεί 90 φορές ώστε να αντικαταστήσει 

παγκοσµίως τους υδρογονάνθρακες σε δύο δεκαετίες. Χρειάστηκε µισός αιώνας για να 

επεκταθεί η παγκόσµια πετρελαϊκή παραγωγή κατά «µόνο» 10 φορές. 

6. Η αντικατάσταση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογονάνθρακες µέσα στα 

επόµενα 30 χρόνια θα απαιτούσε την κατασκευή κατασκευαστικό πρόγραµµα εκτός του 

υφιστάµενου δικτύου 14 φορές µεγαλύτερο απ’ ό,τι έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία. 

7. Η εξάλειψη των υδρογονανθράκων για την παραγωγή ενέργειας στις ΗΠΑ (σύντοµα 

αδύναµη, εδώ και δεκαετίες µη εφικτή) θα άφηνε ανεπηρέαστο το 70% της χρήσης 

υδρογονανθράκων από τις ΗΠΑ - η Αµερική χρησιµοποιεί το 16% της παγκόσµιας ενέργειας. 

8. Η αποδοτικότητα αυξάνει την ενεργειακή ζήτηση καθώς καθιστά τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες φτηνότερα: από το 1990, η παγκόσµια ενεργειακή αποδοτικότητα βελτιώθηκε 

κατά 33%, η οικονοµία αναπτύχθηκε κατά 80% και η παγκόσµια ενεργειακή χρήση κατά 

40%. 

9. Η αποδοτικότητα αυξάνει την ενεργειακή ζήτηση: Από το 1995, η χρήση καυσίµων / 

επιβατο-µίλια στην αεροπορία µειώθηκε κατά 70%, η αεροπορική κίνηση 

υπερδεκαπλασιάστηκε, και η παγκόσµια χρήση καυσίµων αεροπορίας αυξήθηκε κατά 50%. 

10. Η αποδοτικότητα αυξάνει την ενεργειακή ζήτηση: Από το 1995, η ενέργεια που 

χρησιµοποιείται ανά µπάιτ µειώθηκε κατά 10.000 φορές, αλλά η παγκόσµια διακίνηση 

δεδοµένων αυξήθηκε κατά περίπου 1 εκατοµµύριο φορές. Η ηλεκτρική ενέργεια που 

χρησιµοποιείται παγκοσµίως από υπολογιστές έχει εκτοξευθεί. 

11. Από το 1995, η παγκόσµια χρήση ενέργειας αυξήθηκε κατά 50%, ένα ποσό που ισούται 

µε την πρόσθεση δύο επιπλέον Ηνωµένων Πολιτειών. 

12. Για λόγους ασφάλειας και αξιοπιστίας, ανά πάσα στιγµή είναι αποθηκευµένο το 

ισοδύναµο δύο µηνών της εθνικής ζήτησης για υδρογονάνθρακες κατά µέσο όρο. Σήµερα, το 

αντίστοιχο µόλις δύο ωρών της εθνικής ζήτησης για ηλεκτρισµό µπορεί να αποθηκευτεί σε 

όλες τις µεγάλης χωρητικότητας µπαταρίες συν όλες τις µπαταρίες στο ένα εκατοµµύριο 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Αµερική. 



13. Οι µπαταρίες που παράγονται κάθε χρόνο στο Gigafactory της Tesla (το µεγαλύτερο 

εργοστάσιο µπαταριών του κόσµου) µπορούν να αποθηκεύσουν το αντίστοιχο τριών λεπτών 

της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ. 

14. Για να κατασκευαστούν αρκετές µπαταρίες ώστε να αποθηκευτεί το αντίστοιχο δύο 

ηµερών της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια των ΗΠΑ Gigafactory της Tesla (το µεγαλύτερο 

εργοστάσιο µπαταριών του κόσµου) θα χρειαζόταν 1.000 χρόνια παραγωγής. 

15. κάθε 1 δισεκατοµµύριο δολάρια που δαπανάται για την κατασκευή αεροσκαφών οδηγεί 

σε περίπου 5 δις δολάρια κατανάλωσης καυσίµων για τη λειτουργία τους σε διάστηµα είκοσι 

χρόνων. Η παγκόσµια δαπάνη σε νέα αεριωθούµενα υπερβαίνει τα 50 δισεκατοµµύρια 

ετησίως - και αυξάνεται. 

16. Κάθε 1 δισεκατοµµύριο δολάρια που δαπανάται για κέντρα δεδοµένων οδηγεί σε 7 

δισεκατοµµύρια δολάρια κατανάλωσης ενέργειας σε διάστηµα είκοσι ετών. Η παγκόσµια 

δαπάνη για κέντρα δεδοµένων υπερβαίνει τα 100 δις δολάρια ετησίως - και αυξάνεται. 

Η πραγµατικότητα για τα οικονοµικά της ενέργειας 

17. Σε µια περίοδο 30 ετών, εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας ηλιακής ή αιολικής ενέργειας 

αξίας 1 εκ. δολαρίων παράγουν 40 και 55 εκατοµµύρια κιλοβατώρες αντιστοίχως. Οι 

σχιστολιθικές εξορύξεις αξίας 1 εκ. ∆ολαρίων παράγουν αρκετό φυσικό αέριο για την 

παραγωγή 300 εκατοµµυρίων κιλοβατώρων σε διάστηµα τριάντα ετών. 

18. Η κατασκευή µιας εγκατάστασης σχιστολιθικής εξόρυξης κοστίζει το ίδιος µε δύο 

αιολικές τουρµπίνες: οι δύο αυτές τουρµπίνες µαζί παράγουν το ενεργειακό ισοδύναµο 0,7 

βαρελιών πετρελαίου την ώρα, ενώ η εγκατάσταση εξόρυξης παράγει κατά µέσο όρο 10 

βαρέλια πετρελαίου την ώρα. 

19. Η αποθήκευση ενός βαρελιού πετρελαίου ή το αντίστοιχο σε φυσικό αέριο κοστίζει 

λιγότερο από 0,50 δολάρια, αλλά η αποθήκευση του ενεργειακού ισοδύναµου ενός βαρελιού 

πετρελαίου σε µπαταρίες κοστίζει 200 δολάρια. 

20. Τα µοντέλα του κόστους για την αιολική και την ηλιακή ενέργεια υποθέτουν αντιστοίχως 

41% και 29% δυναµικό(δηλαδή πόσο συχνά παράγουν ηλεκτρική ενέργεια). Τα δεδοµένα 

από τον πραγµατικό κόσµο αποκαλύπτουν µέχρι και δέκα ποσοστιαίες µονάδες µικρότερο 

δυναµικό και για τις δύο. Αυτό συνεπάγεται σε 3 εκατοµµύρια δολάρια λιγότερης 

παραγόµενης ενέργειας απ’ ό,τι υποτίθεται στην εικοσαετή διάρκεια ζωής µιας 

ανεµογεννήτριας 2 µεγαβάτ και κόστους 3 εκατοµµυρίων δολαρίων. 

21. Για να αναπληρώνουν τις απώλειες από την ασταθή παραγωγή αιολικής και ηλιακής 

ενέργειας, οι ενεργειακές εταιρίες των ΗΠΑ χρησιµοποιούν γεννήτριες πετρελαίου και 

αερίου (µεγέθους ντιζελοµηχανών κρουαζιερόπλοιων). Από το 2000, έχουν προστεθεί στο 

δίκτυο διανοµής τρεις φορές περισσότερες από όσες τα προηγούµενα 50 χρόνια. 

22. Οι συντελεστές δυναµικού των φαρµών αιολικής ενέργειας βελτιώνονται κατά περίπου 

0,7% ετησίως. Αυτή η µικρή βελτίωση οφείλεται κυρίως στη µείωση των ανεµογεννητριών 

ανά εκτάριο, που οδηγεί σε µια αύξηση της χρήσης γης για την παραγωγή µιας ανεµο-

κιλοβατώρας κατά 50%. 



23. Πάνω από το 90% της ηλεκτρικής ενέργειας της Αµερικής, και το 99% της ενέργειας που 

χρησιµοποιείται για τις µεταφορές προέρχεται από πηγές που µπορούν εύκολα να παράσχουν 

ενέργεια στην οικονοµία ανά πάσα στιγµή το ζητήσει η αγορά.  

24. Οι γεννήτριες αιολικής και ηλιακής ενέργειας παράγουν ενέργεια κατά µέσο όρο το 25% 

µε 30% του χρόνου και µόνο όταν αυτό το επιτρέπει η φύση. Οι συµβατικές εγκαταστάσεις 

παραγωγής ενέργειας µπορούν να λειτουργούν σχεδόν συνεχώς και είναι διαθέσιµες όταν 

αυτό χρειαστεί. 

25. Η σχιστολιθική επανάσταση µείωσε δραµατικά τις τιµές του φυσικού αερίου και του 

άνθρακα, τα δύο καύσιµα που παράγουν το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ. Οι τιµές 

όµως του ηλεκτρικού δεν έχουν µειωθεί, αλλά αυξήθηκαν κατά 20% από το 2008. Τα οφέλη 

απορροφήθηκαν από άµεσες και έµµεσες επιδοτήσεις για αιολική και ηλιακή ενέργεια. 

Οι άβολη αλήθεια της φυσικής 

26. Οι πολιτικοί και οι δηµοσιολόγοι αρέσκονται να επικαλούνται το παράδειγµα της 

µεταφοράς ανθρώπων στη σελήνη. Όµως η µεταµόρφωση της οικονοµίας της ενέργειας δεν 

µοιάζει καθόλου µε τη µεταφορά κάποιων ανθρώπων στη σελήνη κάποιες φορές. Μοιάζει µε 

τη µεταφορά όλης της ανθρωπότητας στη σελήνη, και µόνιµα. 

27. Είναι κοινό το κλισέ ότι η επανάσταση στην ενεργειακή τεχνολογία θα ακολουθήσει την 

αντίστοιχη επανάσταση στην ψηφιακή τεχνολογία. Όµως οι µηχανές που παράγουν 

πληροφορία και αυτές που παράγουν ενέργεια διαφέρουν σε βάθος ως προς τις αρχές της 

φυσικής που συνεπάγεται η λειτουργία τους - το κλισέ αυτό είναι πιο ανόητο και από την 

σύγκριση µήλων µε µπάλες του µπόουλινγκ. 

28. Αν η ηλιακή ενέργεια µπορούσε να κλιµακωθεί όπως η τεχνολογία υπολογιστών, τότε 

ένα και µόνο ηλιακό κύτταρο µεγέθους γραµµατοσήµου θα µπορούσε να ηλεκτροδοτήσει το 

Empire State Building. Αυτό όµως συµβαίνει µόνο στα κόµιξ.  

29. Αν οι µπαταρίες µπορούσαν να κλιµακωθούν όπως η ψηφιακή τεχνολογία, τότε µια 

µπαταρία µεγέθους βιβλίου και κόστους τριών σεντ, θα µπορούσε να τροφοδοτήσει µε 

ενέργεια την πτήση ενός επιβατηγού αεριωθούµενου αεροσκάφους από την Αµερική στην 

Ασία. Αυτό όµως συµβαίνει µόνο στα κόµιξ.  

30. Αν οι µηχανές εσωτερικής καύσης µπορούσαν να κλιµακωθούν όπως οι υπολογιστές, µια 

µηχανή αυτοκινήτου θα µπορούσε να συρρικνωθεί στο µέγεθος ενός µυρµηγκιού και να 

παράγει χίλιες φορές µεγαλύτερη ιπποδύναµη. Οι σηµερινές µηχανές µεγέθους µυρµηγκιού 

παράγουν 100.000 φορές λιγότερη ενέργεια. 

31. ∆εν υπάρχουν βελτιώσεις στην ηλιακή τεχνολογία της τάξης του δεκαπλάσιου 

αντίστοιχες αυτών της ψηφιακής τεχνολογίας. Το φυσικό όριο για τα ηλιακά κύτταρα (το 

όριο Shockley-Queisser) είναι η µέγιστη µετατροπή του περίπου 33% των φωτονίων σε 

ηλεκτρόνια - τα εµπορικά κύτταρα σήµερα βρίσκονται στο 26%. 

32 ∆εν υπάρχουν βελτιώσεις στην αιολική τεχνολογία της τάξης του δεκαπλάσιου 

αντίστοιχες αυτών της ψηφιακής τεχνολογίας. Το φυσικό όριο για τις ανεµογεννήτριες (το 

όριο Betz) είναι η µέγιστη σύλληψη του 60% της ενέργειας του κινούµενου αέρα - οι 

εµπορικές γεννήτριες πετυχαίνουν σήµερα 45%. 



33. ∆εν υπάρχουν βελτιώσεις στις µπαταρίες της τάξης του δεκαπλάσιου αντίστοιχες αυτών 

της ψηφιακής τεχνολογίας. Η Μέγιστη θεωρητική ενέργεια σε ένα κιλό πετρελαίου είναι 

1.500% µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µέγιστη θεωρητική ενέργεια στο καλύτερο κιλό 

χηµικών µπαταρίας. 

34. Χρειάζονται περίπου 60 κιλά µπαταρίες για να αποθηκεύσουν την αντίστοιχη ενέργεια 

ενός κιλού υδρογονανθράκων. 

35 Τουλάχιστον 100 κιλά πρώτων υλών απαιτούνται για την αποθήκευση της αντίστοιχης 

ενέργειας ενός κιλού υδρογονανθράκων. 

36. Η αποθήκευση της ενέργειας που αντιστοιχεί σε ένα βαρέλι πετρέλαιο, το οποίο ζυγίζει 

περίπου 150 κιλά, απαιτεί περίπου 10.000 κιλά µπαταριών Tesla (που στοιχίζουν 200.000 

δολάρια). 

37. Η µεταφορά της ενέργειας που αντιστοιχεί στα καύσιµα που χρησιµοποιεί ένα 

αεροσκάφος σε µία πτήση από την Αµερική στην Ασία θα απαιτούσε µπαταρίες τύπου Tesla 

αξίας 60 εκατοµµυρίων δολαρίων, οι οποίες θα ζύγιζαν πέντε φορές περισσότερο από το ίδιο 

το αεροσκάφος. 

38. Για την κατασκευή των µπαταριών που χρειάζονται για την αποθήκευση της ενέργειας 

ενός µόνο βαρελιού πετρελαίου απαιτείται το ενεργειακό ισοδύναµο 100 βαρελιών 

πετρελαίου. 

39. Ένα βασισµένο σε µπαταρίες δίκτυο και περιβάλλον αυτοκινήτων σηµαίνει γιγατόνους 

περισσότερων εξορύξεων για την πρόσβαση σε λίθιο, χαλκό, νικέλιο, γραφίτη, σπάνιες γαίες, 

κοβάλτιο κλπ - και τη χρήση εκατοµµυρίων τόνων πετρελαίου και άνθρακα τόσο κατά την 

εξόρυξη όσο και για την κατασκευή µετάλλων και σκυροδέµατος. 

40. Η Κίνα κυριαρχεί στην παγκόσµια παραγωγή µπαταριών µε το δίκτυό της να 

τροφοδοτείται κατά 70% από άνθρακα: τα ηλεκτροκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούν τις 

κινεζικές µπαταρίες θα δηµιουργούν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα απ’ όσο 

εξοικονοµούν αντικαθιστώντας τις µηχανές πετρελαιοειδών. 

41. Είναι το ίδιο απίθανο να χρησιµοποιήσει κανείς ελικόπτερα για τακτικές διατλαντικές 

µετακινήσεις - κάτι το εφικτό πλην όµως εξαιρετικά ακριβό - µε το να χρησιµοποιήσει έναν 

πυρηνικό αντιδραστήρα για να τροφοδοτήσει µε ενέργεια ένα τρένο, ή φωτοβολταϊκά 

συστήµατα για να τροφοδοτήσει µε ενέργεια µια χώρα. 
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