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Najprej vam bi v kratkem predstavili  ZENS – združenje za energetsko neodvisnost Slovenije 
 
Glede na podpisane zaveze in seveda z vstopom med članice Evropske unije, ko je naša država sprejela tudi 
njen pravi red je sprejela tudi obveze.  
Iz dosedanjega ravnanja države Slovenije ugotavljamo, da se preprosto prepočasi odzivamo na 
izpolnjevanje sprejetih obveznosti. To je razlog, da je skupina 10 občanov z območja cele Slovenije odločila 
in ustanovila zasebni zavod z imenom Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS). Ustanovni akt 
je bil podpisan 9.10.2013, sklep o registraciji pa je bil izdan 20.1.2014. Izhodiščni cilj je promocija domačih 
naravnih energetskih virov in izobraževanje. Cilj pa je zmanjševanje obratovalnih stroškov posameznika in 
države ter povečanje konkurenčne sposobnosti naše države. 
Združenje ni zaprti krog, pač pa sprejema pridružene in podporne člane z namenom delovanja na 
strokovnem in tudi eksperimentalnem področju na področju energetike. Nesporno ugotavljamo, da takšne 
asociacije v državi nimamo, da pa je nujno potrebna in naše Združenje je začetek takšnega delovanja. 
 
V okviru doseganja zastavljenih ciljev izvajamo naslednje aktivnosti: 

- promocija vseh energentov, ki lahko nadomeščajo fosilna goriva, 
- promocija opreme za nadomeščanje rabe fosilnih energentov, 
- sodelovanje pri razvojnem delu nove strojne opreme, 
- izobraževanje vseh uporabnikov fosilnih goriv v cilju menjave teh energentov, 
- izobraževanje odgovornih oseb v lokalnih skupnostih, predvsem tistih ki imajo na skrbi proizvodnjo 

toplotne in hladilne energije, 
- izvajanje delavnic, strokovnih seminarjev in okroglih miz na območju Slovenije s tematiko »pot v 

energetsko neodvisnost«, 
- organiziranje strokovnih ekskurzij, 
- založniška dejavnost. 

 
K sodelovanju v našem Združenju za energetsko neodvisnost Slovenije bomo skušali pridobivati 
strokovnjake z vseh področij katerih delo je vezano na opisano dejavnost delovanja. 
Sedaj nam je poznan datum ustanovitve, trajanje pa predvidevamo najmanj do izpolnitve zadanih ciljev v 
energetski neodvisnosti. 
 
Nihče ne vidi niti ne zapiše, v kakšnem stanju je slovenska energetika, katera bi morala biti dejansko 
znanilka preporoda slovenske energetike v zeleno smer. Javno lahko povemo, da nimamo aktualnega 
Nacionalnega energetskega programa niti razvojne energetske strategije. Zadnji sprejeti Nacionalni 
energetski program ni predvidel niti gradnje novega bloka v Šoštanju. V javnosti večkrat zasledimo imena 
naših podjetij, ki skrbijo za proizvodnjo in transport energije, kot pa ime Direktorata za energijo v okviru 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor, kateri bi moral biti skupaj z ministrstvom za okolje nosilec in 
pripravljavec projektov, katere bi morali že davno tudi izvajati. Pri vsakokratni reorganizaciji naših 
ministrstev so organizatorji preprosto pozabili, da nam energetika pomeni 1/3 našega življenja. Pozabili so 
tudi, da smo brez kvalitetnega pristopa k tej problematiki le figure na šahovnici skritim lobistom, ki igrajo 
svojo igro. 
 
Po uvodnem delu pa je čas, da nekaj povemo tudi o programu, ki je eden od osnov našega združenja. Ko 
stopimo iz zaprtega prostora na prosto, takoj ugotovimo kakšno je vreme in kako se primerno obleči. 
Spreminjanje klimatskih sprememb pa je mogoče zaznati le na daljše obdobje, trideset, petdeset in več let. 



 

Klimatske spremembe se ugotavljajo na daljši rok in nesporno je ugotovljeno, da se ozračje počasi segreva. 
Intenzivno analiziranje sprememb je prineslo rezultate, ki potrjujejo da je ogrevanje ozračja posledica 
prekomerne rabe fosilnih energentov za potrebe proizvodnje električne energije, ogrevanja in seveda 
potrebe za transport v vseh njegovih oblikah. 
Potrjeno je, da se ozračje dolgoročno segreva, kot posledica vedno večje rabe fosilnih energentov. Rešitev 
prekomerne porabe fosilnih energentov je z njenim omejevanjem njihove vsakdanje rabe in sočasno z 
zmanjševanjem toplogrednih emisij, katere so vedno posledica rabe fosilnih energentov. Ob takšni 
ugotovitvi je bil sprejet Kyotski protokol za zmanjšanje toplogrednih emisij, katerega je večina držav 
ratificirala, nekaj večjih držav pa ne. Na naslednjem svetovnem druženju ne temo zmanjšanja toplogrednih 
emisij v prihodnjem letu ponovno osnovni cilj uresničevanje zastavljenega cilja zmanjševanja in potrditev 
vseh držav. Zveza evropskih držav pa je vzporedno sprejela Direktivo 2009 s katero je zavezala svoje članice, 
da morajo do leta 2020 zmanjšati rabo (stanje na datum sprejema direktive) fosilnih energentov za 20% in 
povečati rabo obnovljivih energetskih virov za enak procent. Vzporedno s tem  pa seveda tudi zmanjšati 
izpuste toplogrednih emisij. Slovenija je svoji volji in želji sprejela dodatno obveznost in obvezo povečala za 
5%.  Do leta 2030 pa je v pripravi nova direktiva, katera bo povečala sprejeto obveznost za 10%.  Država 
Slovenija v tem trenutku dosega 17,8 % sprejete obveznosti in sicer predvsem na račun proizvodnje 
električne energije iz hidroelektrarn v obratovanju.  
V različnih medijih lahko zasledujemo informacije, da je v Evropi že nekaj naselij in mest, katere so že 
pridobile status energetsko neodvisnih enot. Z velikimi koraki k energetski neodvisnosti vstopa država 
Danska, katera je veliko storila v to smer tudi v prometu. V naši soseščini pa je dežela Koroška v Avstriji 
naredila največji korak, saj je postavila pravne temelje v okviru pravnih možnosti, ki jih ima kot zvezna 
dežela. 
Država Slovenija ima deset let star Nacionalni energetski program, kjer so obnovljivi energetski viri zgolj 
površno omenjeni (tudi gradnja Teš-a 6 ni omenjena). Poskus noveliranja Nacionalnega energetskega 
programa v leti 2010 je bil žal neuspešen. Vmes je bila ustanovljena vladna služba za spremljanje podnebnih 
sprememb, katera pa je ob redukciji države uprave prenehala z delovanjem. Pripravila je nekaj zakonskih 
predlogov, kateri so obležali v poslanskih predalih. Posebej je potrebno omeniti Akcijski načrt za rabo 
obnovljivih energetskih virov, ki je bil sprejet, ker pa ni bilo nadzornega organa za njegovo izvajanje, je tudi 
ta pravni akt obležal v predalih.  Danes lahko ugotavljamo, da je država Slovenija kljub vsemu krenila v smer 
povečanja rabe obnovljivih virov z državnimi subvencijami tako investitorjem kot občanom, preko 
Ekosklada RS. Kmalu se je ugotovilo, da je projekt subvencij investitorjem neuravnotežen za daljše obdobje, 
sredstev subvencije za občane pa redno primanjkuje. Trenutna situacija je, da država spoštuje pogodbe o 
subvencioniranju, z novimi dobavitelji energije pa se ne sklepa pogodb za dobavo energije s subvencijami. 
Energetska skupnost več občin in regij. 
Slovenija kot država zaradi še nesprejetega razvojnega programa na področju energetike žal ni sposobna 
začeti s svojo energetsko preobrazbo, zato je Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (www.zens.si)  
podalo pobudo 27 občinam z območja Gorenjske in Zgornjega Posočja za ustanovitev energetsko neodvisne 
regije. Pri snovanju pobude je prispevala odločitev Koroške dežele v Avstriji, katera je skladno z njihovo 
zakonodajo že sprejela vse potrebne sklepe za prehod v energetsko neodvisno deželo. Podoben postopek 
se bo v prihodnjih mesecih pričel v Furlaniji-Julijski krajini v Italiji. Cilj je, da tri regije iz treh držav pričnejo 
postopek prehoda v energetsko neodvisno skupnost in z enotnim pristopom pridobivajo nepovratna 
namenska sredstva od Evropske unije iz projekta Obzorje 2014 – 2020.  
Cilj energetsko neodvisne skupnosti je zagotovitev, ob enakih pogojih, vsem svojim prebivalcem in drugim 
pravnim porabnikom dostop do rabe električne energije za njihove potrebe in dostop do rabe trajnih in 
obnovljivih energetskih virov po dostopnih cenah, katere bodo ugodnejše od cen v času energetske 
odvisnosti. Drugi verjetno še pomembnejši cilj pa je zmanjševanje vpliva na podnebne spremembe in 
izboljšanje našega ozračja.  
Kaj pomeni prehod v energetsko neodvisnost? 
Vsem je poznano, da v vsakodnevnem življenju uporabljamo fosilne energente za proizvodnjo električne 
energije, za potrebe našega transporta in seveda za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode. 
Zadnji znan podatek iz statistike je, da smo pridobili 17,8 % energije iz trajnih energetskih virov (seveda 
prevladuje proizvodnja iz HE), vse ostalo je uvožen energent ( razen TEŠ z lignitom). Podatkov o porabi 
fosilnih ( uvoženih) energentov nimamo natančnih , razen podatka, da smo v preteklem obdobju uvozili za 
2.6 milijarde € teh energentov. Natančne podatke pa bomo lahko pridobili za posamezne občine ob 
noveliranju njihovih izdelanih lokalnih energetskih konceptih. 



 

S prehodom v energetsko neodvisnost to najprej pomeni zmanjšanje rabe fosilnih energentov za potrebe 
ogrevanja, priprave tople sanitarne vode v gospodinjstvih in v vseh javnih objektih v upravljanju občin in 
drugih državnih inštitucijah. To bomo nadomestili z rabo trajnih energetskih virov (geotermalna energija, 
energija podzemne in površinskih voda ter biomasa v vseh njenih pojavnih oblikah). Proizvodnjo električne 
bomo morali povečati z gradnjo večjega števila HE in oblike net-meteringa za pridobivanje solarne energije. 
K temu se pričakujejo tudi novi razvojni projekti v to smer. 
Za prehod transporta na električno mobilnost bo potreben daljši čas, bistveno pa je, da se naučimo 
racionalno uporabljati energijo katero imamo na razpolago. V informacijo lahko navedemo, da Norvežani v 
tem trenutku razpolagajo s 5% električnih vozil v svojem voznem parku. 
Ker bomo prešli na rabo domačih energetskih virov bomo dosegli dva bistvena cilja, zmanjšali bomo svoje 
letne obratovalne stroške in denar katerega bomo potrošili bo ostal v Sloveniji. Iz dosedanjih 
eksperimentov izvedenih v Sloveniji je nesporno dokazljivo, da prehod na domače trajne in obnovljive 
energetske vire pomeni zmanjšanje letnih obratovalnih za 50 do 75%. Za izvedbo prehodov na domače 
energetske vire, pa bomo lahko odprli večje število novih delovnih mest, ki jih bomo še povečali z vgradnjo 
potrebne opreme domače proizvodne. 
Več o potrebnem času za prehod bomo lahko definirali, ko bomo ugotovili, koliko projektov bo potrebno 
izvesti. In takrat bodo poznani tudi investicijski stroški, oziroma bo podana vsaj ocena. Investicija v menjavo 
energetskega vira se poplača iz ustvarjenih prihrankov in je tako povračilna doba od 7 do 15 let, seveda 
računano brez nepovratnih sredstev, ne glede iz katerega naslova. 
Financiranje celotnega prehoda v energetsko neodvisno skupnost 
Z ustanovitvijo skupnosti in določitvijo njene oblike delovanja se bo določil tudi način financiranja začetnih 
korakov. Zavedati se moramo, da bo prvi takšen projekt učenje za vse in bo tudi država hotela ali morala 
najti obliko subvencioniranja takšnega projekta, saj bo vse skupaj le izpolnjevanje sprejetih obveznosti do 
Evropske zveze. Pri izdelavi finančnih konstrukcij pa je potrebno računati tudi na možnost, ki jo bo ponudil 
projekt Obzorje 2014 -2020 in seveda priprava kvalitetnih projektnih prijav. Pri takem pristopu bo prinašala  
formula »tri regije – tri države« svojo veliko prednost. 
Ob prvih izvajanjih projektov pa je tudi pričakovati tudi bistveno večjo fleksibilnost naših bank, saj bodo 
sčasoma ugotovile, da je vlaganje kapitala v energetiko vedno donosna investicija in ob takem pristopu 
vedno več denarja ostaja na domačih tleh. 
 
V Sloveniji imamo že dve občini, kateri delata že velike korake v energetsko neodvisnost (Preddvor in 
Šentrupert) in to po zaslugi zanesenjakov, kateri v tem vidijo prihodnost. Prav tako smo hvaležni našim 
severnim sosedom Korošcem v Avstriji za prikaz prave poti v energetsko neodvisnost. Predvsem lahko 
ugotovimo, da je pri članih Združenja za energetsko neodvisnost Slovenije združenega veliko znanja in 
smelosti za takšen korak. Marsikaj v realnosti ni tako enostavno, kakor je zamišljeno in bo verjetno 
potrebno vložiti veliko truda in tudi izbojevati veliko bitk z zagovorniki trženja fosilnih energentov. 
Preprosto povedano, to je boj za lepši jutri za nas in naše zanamce. 
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Projekt energetsko neodvisne regije  Gorenjska – Severna Primorska  
 
Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije je v okviru svojega delovnega programa pričelo z izvajanjem 
projekta » Energetsko neodvisna regija Gorenjska/Severna Primorska«. Izhodišča smo povzeli iz podobnega 
projekta v deželi  Avstrijski Koroški, kjer je zaradi pravne ureditve njihovih zveznih dežel začetek podobnega 
projekta bistveno enostavnejši.  
Območje Gorenjske in severne Primorske smo izbrali kot pilotni projekt za Republiko Slovenijo zaradi 
dejstva, da na severnem delu preko državne meje območja že nastaja energetsko neodvisna regija Koroška 
dežela, na zahodni državni meji so stekle prve priprave za ustanovitev energetsko neodvisne Furlanije-
Julijske krajine, kar bi lahko pomenilo tri energetsko neodvisne regije v treh sosednjih pokrajinah in 
državah. 
K soustanavljanju smo povabili vse občine z gorenjskega območja (Mestna občina Kranj, Jezersko, Preddvor, 
Naklo, Šenčur, Cerklje, Komenda, Kamnik, Vodice, Medvode, Kranjska gora, Žirovnica, Bled, Bohinj, 
Radovljica, Gorje, Železniki, Tržič, Škofja loka, Gorenja vas/Poljane in Žiri ter severno primorske občine 
(Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal, Goriška brda, Idrija, Cerkno, Postojna, Vipava, Ajdovščina in Mestna občina 
Nova Gorica ). V septembru 2014, smo v Kranju organizirali predstavitev naše pobude, na kateri sta minister 
deželne vlade Koroške g.Roulf Holub in vodja projekta dr. Štefan Merkač predstavila in opisala razloge za 
takšno odločitev njihove deželne vlade. Seveda smo na tem srečanju tudi člani ZENS-a predstavili pobudo in 
razloge za pričetek naših aktivnosti v zastavljeni smeri. 
Pred naslednjimi koraki smo morali predvsem poiskati pravno obliko takšne skupnosti, saj imamo v Sloveniji 
samo lokalne skupnosti (občine) in državo, povezovalnih segmentov kot so regije, pa trenutno še nimamo 
izoblikovanih. Po večkratnih razgovorih z različnimi, tudi državnimi inštitucijami smo se odločili, da 
ustanovimo Gospodarsko interesno skupnost za energetsko neodvisnost na navedenem območju. Bistveni 
segmenti našega projekta so naslednji: 
Prvo poglavje je zmanjšanje porabe fosilnih energentov oziroma nadomeščanje le teh z uporabo trajnih in 
obnovljivih energetskih virov (doseči je potrebno takšno usmeritev tudi pri vseh bodočih novogradnjah že v 
pripravah na pričetek gradenj), 
Drugo poglavje projekta pa obsega prehod na e-mobilnost v našem prometu. 
Z namenom ustanovitve energetske neodvisne skupnosti ( ENS ) smo vsem županom na predvidenem 
območju že poslali predstavitve projekta in predlog za konkretne razgovore o tem projektu ter posredovali 
dokument/pismo o nameri v podpis. Čas, ki smo ga predvideli za razgovore z občinskimi vodstvi je 3 
mesece, smo pa do sedaj nekaj razgovorov že uspešno opravili in podpisali pisma o nameri. Bistvo teh 
razgovorov je dogovarjanje v vseh občinah za pričetek izvajanja promocije energetske neodvisnosti, kar so v 
praksi predavanja in javne tribune po vseh krajevnih skupnostih s ciljem predstavitve pomena energetske 
neodvisnosti z zmanjševanjem letnih obratovalnih stroškov za potrebe ogrevanja, priprave tople sanitarne 
vode in hlajenja. Nekaj predavanj na to temo smo že izvedli in z aktivnostmi nadaljujemo. Po zaključenem 
prvem delu, to je opravljenih vseh razgovorih z občinskimi vodstvi ter vzporedno z lokalnimi razvojnimi 
agencijami na tem območju bomo izdelali osnutek ustanovne pogodbe ( ENS). V tem času pa bomo v 
dogovoru s posameznimi občinskimi vodstvi in v sodelovanju z zainteresiranimi lokalnimi razvojnimi 
agencijami izvajali promocijska predavanja in javne tribune. V ta namen smo sestavili strokovno skupino, 
katera bo izvajala predstavitve. 



 

Po ustanovitvi energetsko neodvisne skupnosti pa se bo pričelo strokovno delo, saj bo potrebno ugotoviti 
dejansko potrebo po energiji za posamezne krajevne skupnosti (KS). Podatke bomo v prvi fazi iskali v že 
izdelanih lokalnih energetskih konceptih, katere bomo po potrebi sproti usklajevali z dejanskim stanjem. Na 
podlagi tako pridobljenih podatkov bomo pričeli s pripravo idejne zasnove za doseganje zastavljenih ciljev, 
to pa je nadomestitev rabe fosilnih energentov z obnovljivimi viri energije. 
Dejstvo je, da se je Republika Slovenija že obvezala po Direktivi 2009/EU, da bo do leta 2020 zmanjšala rabo 
fosilnih energentov za 20% in za prav toliko tudi povečala rabo trajnih in obnovljivih energetskih virov. Na 
nivoju EU se pravkar pripravlja predlog, da se bo ta procent do leta 2030 povečal na 30%.  
Na žalost danes pristojni v naši državi trdijo, da se približujemo zastavljenemu cilju za prvo obdobje, to je 
25% povečanja rabe OVE. Nihče pa ne pove, da smo to dosegli na račun že zgrajenih HE in nekaj malega 
tudi  na račun OVE do sedaj. Vsi akterji na tem področju pa preprosto pozabljajo na sprejeti Akcijski 
program OVE in URE, kateri mora biti vgrajen v energetski koncept. 
 
Iz navedenih dejstev sklepamo in verjamemo, da v prihodnosti nesporno prehajamo v čas vedno večje rabe 
trajnih in obnovljivih energetskih virov in bo to postala zakonska obveznost. Prebivalcem predvidene 
energetsko neodvisne regije želimo s tem projektom v prvi fazi predstaviti zmanjšanje letnih obratovalnih 
stroškov in način izvedbe takih projektov.  
Veliko si obetamo tudi od sodelovanja z razvojnimi agencijami na tem območju od katerih pričakujemo, da 
bodo vnesle v svoje razvojne strateške dokumente tudi cilje iz energetske neodvisnosti in začele pripravljati 
tudi razvojno strategijo za uvajanje elektro-mobilnosti. 
 
V začetku leta 2010 se je zbrala skupina strokovnjakov (dr.Miha Tomšič, dr. Dali Đonlagid in dr. Gojko 
Stanič) in predstavnikov NVO, kjer so na strokovnem srečanju obravnavali takrat objavljeni osnutek 
»nacionalnega energetskega programa« katerega je pripravil IJS iz Ljubljane. Izdelano zaključno poročilo je 
bilo posredovano takratnemu direktorju slovenske energetike Janezu Kopaču. Bistvo poročila je bilo, da se 
predloženi osnutek zavrača v celoti, v novem predlogu naj bi obvezno upoštevati najmanj 1/3 rabe trajnih in 
obnovljivih energetskih virov. Rezultat takšne zahteve je bila preložitev priprave NEP-a na  kasnejši čas. Po 
petih letih je napočil pravi čas saj je sedaj še bolj upravičena zahteva po tretjinski rabi trajnih energetskih 
virov. 
Do tega trenutka ZENS izvaja zastavljeni projekt izključno s svojimi finančnimi sredstvi ( prispevki 
ustanovnih in pridruženih članov) in ko zaključimo uvodni del projekta z zbranimi pismi o nameri podpisanih 
predstavnikov občin, bomo prisiljeni naprositi državne inštitucije preko ustreznih javnih razpisov za 
finančno pomoč za nadaljevanje zastavljenega projekta. Že danes se naša država opravičuje, da se približuje 
zastavljenemu cilju za prvo obdobje, to je 25%. Nihče pa ne pove, da smo to dosegli na račun že zgrajenih 
HE in nekaj malega tudi že na račun OVE do sedaj. Vsi akterji na tem področju pa preprosto pozabljajo na 
sprejeti Akcijski program OVE in URE, kateri mora biti vgrajen v energetski koncept. 
 
V Kranju, 17.1.2015 
 
Božo Dukid  
Tajnik ZENS-a 
Vodja projekta Energetsko Neodvisna Regija 
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                   Kreditne garancije proti finančnim podporam mikro URE in OVE projektov

V  predlogu  analiziramo  finančne  podpore  investitorjem  majhnih  in  mikro  URE  ter  OVE

projektov. Državne spodbude in podpore lahko dvignejo blagostanje državljanov s tem, ko znižajo

omejitve pri pridobivanju finančnih sredstev kvalificiranim upravljavcem, zastopnikom,

podjetnikom, investitorjem in lastnikom objektov.

V spisu obravnavamo med drugim tudi vprašanje nižjih standardov kreditiranja, ki nastanejo zaradi zamenjave
privatnega jamstva (lastna sredstva, nepremičnine,...) z  javnim (državne garancije) in prekomernega
povpraševanja  po  finančnih  instrumentih,  tj.  kreditnih  garancijah  ob  degradiranih

funkcijah nadzora, npr. finančnih institucij (banke). 

Predlog obravnava vrstni red uvedbe podpor, kot prvo: kreditne garancijske sheme in nato

v obliki sofinanciranja, npr. nepovratna sredstva...

Vprašanje  znižanja  finančnih  (investicijskih)  in  “mehkih”  stroškov  projektov  učinkovite  rabe

energije  je  odgovorjeno  opisno  in  matematično  (enačbe),  nekatere  strukture  modela  pa  so

predstavljene v obliki grafičnih preglednic.

V referencah navajamo dela: Stijn Claessens, Quy-Toan Do, udeležencev World Bank Conference

on Partial Credit Guarantees, marec 13-14, 2008, ter Stefan Arping, Gyöngyi Lóránth, Alan D.

Morrison,  Public  Initiatives  to  Support  Entrepreneurs:  Credit  Guarantees  versus  Co-Funding,

2009, Leibniz Information Centre for Economics, na slednjem članku  idejno sloni  del tega spisa.

V Sevnici, 29. 12. 2014

Uvodne misli
The commitment to transparency and parsimony that the rules demand encourage modelers themselves to focus on parameters, inputs,

assumptions, and relationships that are well constrained and understood. Further, the assumption- laden aspects of the system should be

clearly spelled out. The result will be greater credibility for models and greater clarity about what aspects of difficult policy choices can

appropriately be constrained by modeling, and what aspects need to be turned over to decision makers.

Andrea Saltelli, Silvio Funtowicz, 2014

Entrepreneur - podjetnik,  “tisti, ki se ukvarja z ali upravlja,” zastopnik, investitor,  intrapreneur

Ozadje garancijskih shem, implikacije in pregled literature

Institucionalne garancijske sheme so vsakdanjost, Gudger (1998) in Beck, Klapper, in Mendoza (2008), tako v razvitih kot tudi 

državah v razvoju.  Iz literature ni  razvidno v kolikšnem obsegu garancijske sheme povečajo blaginjo,  da bi  se to zgodilo, pa  mora

obstajati zasuk finančnega kreditnega trga, državni poseg na to področje pa naj nebi povečal disfunkcije ob tem, ko naj bi jih reševal.



Namensko usmerjene državne intervencije v obliki državnih investicijskih garancij, ki so slabo konstruirane ne doprinesejo k povečanju

blaginje, nasprotno.

Državne garancijske sheme niso potrebne v primeru, da bančni sistem (privatni trg kapitala) učinkovito obvladuje trg.  Citiramo Darka

Koporčiča: “To, da slovenske banke sedijo na denarju in ne dajejo kreditov za dobre projekte, je urbani mit”.

Predpogoj za uspešno intervencijo in zvišanje blaginje je, da investitorja s pozitivno neto sedanjo projektno vrednostjo

(NSV) kreditno ne omejimo, asimetrija informacij med kreditojemalcem in dajalcem namreč lahko omeji finančne pretoke.

Vprašanje je ali je v primeru, ko država podpre investitorja v obliki projektne (finančne) garancije le ta  tudi  najbolj  učinkovita,  

alternativa  je  seveda,  da  se  dodeli  subvencija.  Pogosto  je  subvencijski  pristop  (modelov  je  večje  število)

prakticiran v razvitih državah, npr. v ZDA. Garancijske sheme kot je razvidno iz strokovne literature, razdelijo resurse bolj enakomerno

kljub  dejstvu  da  so  pogosto  politično pogojene  in  jih  tudi  lažje  upravičimo,  obstaja  pa  nevarnost  mehkega  izkoriščanja  tistih,  ki  se

ukvarjajo ali upravljajo z programom učinkovite rabe energije (URE) s strani zastopnika, ki predstavi ter končno tudi pridobi financiranje

za neproduktivne, rizične programe. Državne podpore v ciljni sektor, v našem primeru se želimo osredotočiti na mikro in majhne investi-

cije v URE in OVE, imajo dolgoročne posledice na blaginjo, subsekventno pa vzbujajo politične vsebine.

Projekti učinkovite rabe energije so posebnost investicijskih projektov

Pravilno zastavljeni (ekološko, tehnično in finančno) so projekti URE ekonomsko nadpovprečno učinkoviti (nadpovprečen notranji donos

(IRR), pričakovano povprečje donosa je 26% letno ob 7% letni variabilnosti, v povprečju se investicija v projekt učinkovite rabe energije

povrne v 2.6 letih).

Prepoznavne lastnosti pa so: 

a. ni zahteve po dodatnih virih financiranja (financirajo se iz prihrankov) in načeloma ne tekmujejo z drugimi projekti glede 

financiranja,

b. prihranki generično plačajo za posodobitev sistemov z visoko učinkovitostjo,

c. znatno zmanjšajo oz. eliminirajo nesmotrno rabo energije, t.j. neekonomičnost in onesnaževanje,

d. ustvarijo znatne ekonomske (finančne), socialne in okoljske dobrobiti,

e. ustvarijo se nova delovna mesta, direktno in indirektno ter posredno, ki odtehtajo investicije z magnitudo...1 : 15 in več, kar naj 

zadovolji vsakršne zadržke, okoljevarstvene ali socioekonomske prirode.

Dobrobiti iz naslova energetske učinkovitosti in obnove energetskih sistemov 

Prihranki energije omogočajo številne dobrobiti, npr.: 

 Direktne in indirektne dobrobiti v družbi kot celoti:

 kumulativne vrednosti prihrankov iz naslova višje energetske učinkovitosti znatno presegajo investicijske stroške pod pogojem, da 

so projekti adekvatno zasnovani in podprti z realnimi opcijami (tj. z vgrajeno fleksibilnostjo),

 zmanjšana onesnaženosti ozračja in izboljšanja klimatskih pogojev v notranjosti objektov vodi k bolj zdravem okolju, pozitivnih 

učinkov na zdravje ljudi, boljšem počutju, višji produktivnosti in višji končni dobrobiti vseh,

 energijska neodvisnost (varnost)

 Izboljšave na področju javnih financ:

 direktni vpliv prihrankov iz naslova učinkovitejše rabe energije vodi do zmanjšanja dohodkov od davčnih obveznosti...

kar je več kot pokrito z: 

 zmanjšanjem stroškov energije v javnih zgradbah in splošno, pri vseh subjektih, ki so v državni lasti,

 nižjimi subvencijami za projekte URE in nizkoogljične družbe vključno z raziskavami in implementacijo izsledkov raziskav 

energetske učinkovitosti v prakso,

 znatno večjimi prilivi iz naslova plačanih davkov ter manjšimi socialnimi izdatki, ki nastanejo zaradi večje ekonomske aktivnosti 

(vse bolj pomembna postavka v prihodnjih letih).

Cilji  energijske učinkovitosti,  visoki  nacionalni  standardi  gradnje  objektov,  soproizvodnja  električne in  toplotne energije  in  standardi

energijske učinkovitosti za proizvode in opremo ter transportnih sredstev so temelj, predpogoj za uresničitev - povečanja blaginje, tako

posameznika kot cele družbe. Zmanjšanje intenzitete rabe energije za 50% je realen cilj, ki ga je vredno uresničiti, pridobili bi vsi!

Paradoks: višje naložbe v sisteme smotrne rabe energije URE ter marginalne dobrobiti

V strokovni literaturi številni avtorji navajajo 10 letno ekonomsko dobo in minimalni notranji donos, mnenja so zelo deljena glede višine

anuitete  oz.  donosa v odstotkih na letni  ravni.  Vrsta jih zagovarja  upravičenost  investicije  v sisteme smotrne rabe energije  z  ničnim

donosom (0%, eskalirani za inflacijo v desetletni ekonomski analizi), nekateri pa zagovarjajo negativne donose kot upravičljive, saj se

ustvarijo indirektne dobrobiti, tj. zmanjšajo se investicije v...
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a. distribucijsko omrežje (prihranek elektro distributerja je ocenjen na > 1000 EUR kW kapacitete), obširno gradivo je predstavljeno 

v EURELECTRIC report - May 2014, Union of the Electricity Industry - EURELECTRIC aisbl, www.eurelectric.org,

b. zmanjša se obremenitev distribucijskih omrežij, (elektro distribucija, distribucija obremenjenosti omrežja je razporejena čez ves 

dan, dobrobiti so razporejene na vse udeležence v obliki zanesljivosti, nepogostih in kratkotrajnejših izpadih, stabilnejši 

napetosti,...),

c. poveča se zanesljivost istih (ni številnejših, dragih izpadov oskrbe; to so prihranki vseh nas, gospodarstva, industrije, ...), 

d. transmisija električne energije stane ~9%, distribucija ~27% in ~64% proizvodnja, informativno seveda,

e. zmanjša se potreba po proizvodni kapaciteti (to so dobrobiti proizvajalca el. energije, npr., HSE...), ki je investicijsko zahtevna, tj. 

zmanjšanje kapitalskih naložb,

f. zmanjšajo se zunanji stroški (okoljski, zdravstveni...), 

g. poveča se vrednost zgradbe (objekta) z mnogokratnikom, ki ni v sorazmerju z investicijo, ipd.,

h. ustvarijo se socialne dobrobiti (direktne, indirektne in inducirane) in, 

i. ustvarijo se nova delovna mesta, (ocene so deljene, med 12 in 16 delovnih mest za vsak milijon EURO investicij (med 83.000 in 

62.500 EUR za delovno mesto), investicijska učinkovitost - indeks iz tega naslova pa je visok, med 11.8 in  15.7)

i. delovna mesta iz naslova izboljšave obratovanja,

ii. delovna mesta ustvarjena iz naslova prihrankov (energije) in preusmeritve potrošnje na druga področja (neenergetska, npr. 

kulturna),

iii. delovna mesta ustvarjena na področju izdelave in inštaliranja različnih, tehnološko naprednih, energetsko učinkovitih 

produktov in sistemskih rešitev.

Državne garancije povečajo blaginjo v primeru kreditnega krča 

Model,  ki  ga  predlagamo  je  atraktiven  v  smislu  ekonomske  učinkovitosti,  obravnava  pa  primer  omejenih  kreditov  zaradi  moralnih

(bančnega sektorja) zadržkov in ne zaradi strožje selektivnosti pri oceni kreditne sposobnosti.  V obravnavi je  kvalificirani investitor

(zastopnik, lastnik) z omejeno kapaciteto financiranja iz akumuliranih virov, ki potrebuje sredstva za projekt “učinkovite rabe energije”

(URE), in je odvisen od razpoložljivih sredstev, oz. virov financiranja.  Investitor (zastopnik, podjetnik), ki financira projekt iz lastnih

sredstev bo storil vse, da projekt uspe, vendar če so stroški investitorju previsoki, bo projekt časovno prestavil v bodočnost, zamrznil

ali odstopil od investicijske namere, projektna vrednost za širšo družbo pa bo ob tem izgubljena.

Investitor  je  v  modelu pripravljen nasloviti  omejitve financiranja  (kreditiranja)  s  združevanjem  lastnih nepremičnin in/ali  vrednostnih

papirjev, ki niso direktno v navezi z projektom. Tovrstno združevanje povzroča pogosto situacije v katerih je dostop do financiranja

omejen,  v  tovrstnih  primerih  kreditna  garancija  omogoči  večjo  blaginjo,  investitorjeve  (upravitelji,  zastopniki  v  primeru  državnih

institucj)  omejitve  so  odstranjene  ter  kreditodajalčevo sodelovanje  zagotovljeno,  projekt  pa  s  tem postane  izvedljiv.  Za  dovolj  majhne

garancije se spodbude kreditojemalca povečajo v sorazmerju obsega (višine) garancije in ob tem se povečajo tudi dobrobiti širše družbe.

Razlog leži v dejstvu, da je kreditodajalec pripravljen financirati projekt ob boljših pogojih, kar zmanjša stroške kapitala, in kot drugo,

odstotek izgub zaradi stečajev nosi skupnost (država), to pa lahko zmanjša skupno učinkovitost naporov kreditodajalca kot tudi kreditoje-

malca. Vse dokler so garancije relativno majhne, odtehtajo zadržke glede učinkovitosti sheme in povečajo napore investitorja.

Nadaljnjo  večanje  obsega garancij  omogoči  finančnim ustanovam (državnim bankam,...),  da  znižajo  standarde  za  najem kreditov saj dejansko
pridobijo  zamenjavo  (državna  garancija)  za  privatno  jamstvo  (kolateral),  to  tudi  zniža  napore  investitorja  za  uspešno uresničitev projekta. 

V številnih državah so agencije (v Sloveniji npr. Eko sklad, in druge) pod političnimi pritiski, npr. od lobiranja do

direktnih “mehkih pristopov” s strani zastopnikov, podjetnikov, lastnikov, oz. generično - investutorjev, kot tudi finančnih ustanov, da

plasirajo vsa razpoložljiva sredstva. Zaščita pred tovrstnimi negativnimi vplivi so določila (pravila poslovanja), ki onemogočajo spodbude

nad nivojem, ki že zmanjšuje zastopnikove napore, kar dosežemo z omejenim, dinamičnim skladom, ki je predmet planskih odločitev

na osnovi stroškovnih funkcij ali funkcij končnih vrednosti, vse s pogledom v bodočnost. 

Kljub  navedenim  pogledom  je  še  vedno  potrebno  obrazložiti  zakaj  državne  garancije  dajo  boljše  rezultate  od  direktne  podpore

(sofinanciranje).

Da bi lahko primer obrazložili, problem zastavimo v obliki dveh tipov investitorjev, produktivni z vrednim projektom in investitorja
z neproduktivnim projektom (projekt,  ki  sloni  na  nerealnih  izhodiščih  (tehničnih,  ekonomskih,...),  lahko sloni  tudi  na  resnih poman-

jkljivostih  finančnega modela, ali z kriminalnim ozadjem in namenom). Finančne institucije (banke) so v našem okolju sposobne razločiti

med poslovno integriteto investitorjev, državne agencije pa zaradi tehničnih in kadrovskih omejitev pogosto niso, kar lahko omogoči

resursne odlive v neproduktivne projekte, efektivno anuliranje finančnih resursov produktivnim projektom. 

Iz rezultatov modela je razvidno, da je sofinanciranje projektov URE (subvencije, enkratna izplačila, nepovratna sredstva, ipd.) učinkovito

šele potem, ko so izčrpani viri finančnih (kreditnih) garancij, ki so predmet planskih odločitev na osnovi stroškovnih funkcij
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ali funkcij končnih vrednosti, vse kratkoročne projekcije na državni ravni so narejene s pogledom v bodočnost ter periodično usklajene

srednjeročno in dolgoročno (do 2030 in do 2050).

Vrstni red implementacije se pojavi iz zaključkov analize v primeru, da je socialno-ekonomsko želeno in upravičeno institucionalno poseči 

na kreditni trg, v tem primeru spodbude in podpore prioritetno oblikujemo z garancijskimi programi (garancijske sheme) in kot sekundarna

alternativa  v obliki sofinanciranja. Sheme sofinanciranja so upravičene izključno v primeru, ko program garancij preseže optimalni nivo in

kreditojemalci aktivno iščejo zamenjavo za privatni kolateral (privatna jamstva) v javnem (zamenjava so državne garancije). Sofinanciranje

(subvencije, nepovratna sredstva,...) je izključno upravičeno v deželah, ki so sposobne investirati v URE projekte relativno velike vsote

akumuliranih javnih sredstev. Kreditne subvencije (subvencioniranje obrestne mere) in kreditne garancije so predmet optimizacije in se

obravnavajo  enotno  -  skupaj,  kar  implicira,  da  moramo koordinirati  na  višjem nivoju  ustanove  ki  obravnavajo  kreditne  garancije  in

agencije ki obravnavajo subvencije, saj so podvržene enotni omejitvi državnega proračuna (končni rezultat, optimiziranje administrativnih

dejavnosti in enotna ustanova - agencija).

Vloga bank (v mislih imamo predvsem državne banke, vse zainteresirane so seveda vabljene v sodelovanje in optimizacijo modela) je

pomembna,  saj  prevzemajo vlogo nadzorne institucije.  Kreditne garancije URE in OVE projektov lahko izboljšajo nadzorne funkcije

finančnih ustanov (bank), to pa odpre dodatno vprašanje, racionalna razporeditev spodbude bančnem sistemu na škodo investitorja ali

obratno. Iz pregledne slike dolgoročnih ciljev implementacije javnih garancij v shemo spodbud oz. podpor projektom URE, tj. iz matrike

uspeha propozicije razberemo, da so dolgoročni cilji programa in potencialne magnitude dobrobiti pogojene s vse večjimi investicijami

privatnega  sektorja,  pozitivna  povratna  vez  eksponentne  rasti  gospodarske  aktivnosti  odtehta  vsakršne  konsideracije  na  škodo

investitorja pod pogojem, da se optimalni nivo kreditnih garancij linearno zmanjšuje z večanjem stroškov (internega) bančnega

nadzora.

Vprašanje dinamične učinkovitosti in vpliv na rezultate modela je pogojen s predpostavko, da je investitor stimuliran k iskanju produk-

tivnih projektov in da  bo aktivno iskal poti za zmanjšanje stroškov, od teh so mehki stroški ter riziki ključnega pomena. Pri slednjih pa

igra izvršna administracija (čim manj uporov in zavor) ključno vlogo z konstruktnim pristopom do inovacij, tehnične in socialno-
ekonomske odličnosti celotne sheme spodbud in podpor in s tem gospodarskega razvoja. Zavedati se moramo, da imajo projekti podprti 

s strani javnih institucij nemalokrat škodljiv stranski učinek s tem ko zmanjšajo kreditne omejitve tudi zmanjšajo potrebo  investitorja 

da brezkompromisno, racionalno zniža stroške.

Implikacije

Predpostavljamo, da bo kontrolna ustanova za dodelitev garancij in podpor razporedila sredstva pravično med vse kvalificirane povpraše-

valce za dodelitev namenskih garancij ali podpor, vendar izražamo bojazen, da bo še naprej del sredstev prešel kot “podpora”  v roke

investitorjem z vprašljivimi motivi, ki so v navezi s to ali ono vplivno strukturo, kar bo privedlo do škodljivih, dinamičnih učinkov v

obliki pridobivanja rent, saj se bodo produktivna sredstva preusmerila v črpanje in s tem tudi anuliranje naporov za dvig splošne blaginje

(glej. Tulloc (1967) in Krueger (1974) za klasične predstavitve tega problema), to bi tudi izničilo dobrobiti, ki jih predstavljamo v tem

spisu. 

Pričakujemo, da bo zagotovljeno, da je pristojni organ za dodeljevanje državnih garancij funkcionalno ločen od vsakega drugega organa ali

organizacije, ki se ukvarja s pospeševanjem ali uporabo energije, vključno s proizvodnjo električne energije, da se tako zagotovi dejanska

neodvisnost od vsakega neprimernega vpliva na njegovo funkcijo da spodbudi funkcijo vzvoda, ki jo ima kohezijska politika; kar pomeni,

da se učinkovito uporabijo vsa orodja za finančni inženiring, ki jih je kohezijska politika ustvarila v sodelovanju z Evropsko investicijsko

banko, da bi pomagali produktivnim investitorjem da se prilagodijo na spreminjajočo se podobo globalnega gospodarstva in se dvignejo k

izzivu in priložnostim časa v katerem živimo.

Osnovni konstrukt - model

V dodatku k spisu smo podali skupek nekaterih računskih metod v obliki beležk, ki smo jih uporabili vendar v telesu spisa

niso bili detaljneje obravnavane, prav tako so navedene reference, predvsem glede simulacijskih metodologij in aplikacij. 

Izhodišča za konstrukt  (dizajn)  sheme kreditnih garancij  v projekte učinkovite rabe energije  s  ciljem zmanjšanja energijske odvisnosti

Slovenije so:

1. modeliramo v nevtralnem rizičnem okolju, 

2. obrestna mera (ne-rizična obrestna mera za javna sredstva) je normalizirana na nič (brez obrestna mera); diskontiranje se v primeru, da 

je konstrukt modela sprejet brez večjih težav vključi, tj. razširjene, adekvatne enačbe se napišejo kjer je to relevantno,

3. investitor je rizično nevtralen z enim projektom. 

Projekt zahteva investicijo ℐ, ki v primeru produktivnega projekta ustvari   > 0, nasprotno  = 0. Verjetnost, da bo projekt uspešen je

odvisen od vloženega napora ℯ (dela) s strani intrapreneurja, kar ni razvidno in ni sledljivo. V primeru, da  investitor vloži ℯ ∈ [0, 1] potem
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je verjetnost uspešnosti projekta ℯ. Investitor (nosilec projekta, zastopnik, lastnik objekta, podjetnik) nosi lastne stroške Ψ[ℯ], ki izhajajo iz

dejavnosti  ℯ,  kjer  Ψ′[ · ] > 0,  in Ψ″[ · ] > 0.   Predpostavljamo v primeru okolja brez omejitev do virov financiranja,  da je  neto sedanja

vrednost projekta pozitivna, NSV > 0, oziroma:

Maximizeℯ() - Ψ(ℯ), ℯ() - Ψ(ℯ) > ℐ, {ℯ} (1)

Končne vrednosti  so funkcija vloženega dela ℯ, ℯ[], ki jih investitor kontrolira z manjšimi stroški Ψ[ℯ].

Z drugimi besedami, investitor stremeti k temu, da bo pozitivni učinek vloženega napora ℯ pozitiven in dovolj visok, tj. višji od zastavljene

meje ℐ (ℐ, indeks dobičkonosnosti), ki jo lahko zapišemo kot:

ℐ 

ℱ ∑i=1
ℳ 1

∏j=1
 

αj

q
+1

- ℐ

ℐ
,

ali 

ℐ 

ℱ ∑i=1
ℳ 1

1+
α

q

i
- ℐ

ℐ
,

Več izvedenk enačbe za indeks dobičkonosnosti ℐ dobimo, 12 v praksi, v primerih variabilnih ali konstantnih obrestnih mer in konstant-

nih ali variabilnih prilivov (3 tipi anuitet); prav tako je več enačb za neto sedanjo vrednost NSV. V praksi se pojavljajo še 4 generični tipi

diskontnih  metod,  eksponentna,  hiperbolična,  raztegnjena  eksponentna  in  “super”  eksponentna,  vse  so  relevantne  v  primeru,  da  se

propozicija sprejme in model po potrebi dodela (razširi). Model v obliki, ki ga podajamo bi z vključitvijo diskontnih enačb znatno razširili

in s tem povečali kompleksnost in občutno zmanjšali preglednost.

kjer

ℱ predstavlja monetarni priliv v periodi  do ℳ, 

α predstavlja obrestno mero, ki se lahko dinamično spreminja od  do , 

 predstavlja število obrestnih period, 

ℐ predstavlja investicijo. 

Robusten indeks je  ℐ > 0.3, programi z indeksom > 0.6 pa so že "odlični" in vredni kandidati za takojšnjo implementacijo.  Indeks je v

relaciji z neto sedanjo vrednostjo NSV z definicijo ℐ = NSVℐ. 

Z implementacijo modela realnih opcij v konstrukt garancijske šeme se omogoči dodaten instrument dinamične kontrolne funkcije stanja v

gospodarstvu  kjer  z  inteligentno  konstrukcijo  realnih  opcij  in  implementacijo  modela  kontrolna  institucija,  agencija  za  garancije  in

sofinanciranje v URE in OVE spremlja dogajanja v gospodarstvu in se dinamično odzove trenutnim potrebam, kar je znatna prednost v

kontekstu propozicije garancijskih šem. Konstrukt realnih opcij v shemi garancij po pričakovanjih poviša indeks ℐ za 0.32 v odvisnosti od

višine vpliva interakcij in od časovne separacije ter kombinacije (sekvence koriščenja) realnih opcij in je v okolju realnega sveta pozitiven.

V daljšem časovnem obdobju, recimo 15 let, pa lahko predstavlja vrednost ℐ > 0.8 tudi v primeru da je izhodiščna neto sedanja vrednost

(NSV) detrimentno negativna, doprinos realnih opcij k vrednosti projekta garancijskih šem pa je ocenjen od 7 do 87%.

Pozitivni indeks ℐ > 0 je sprejemljiv za URE investicije - projekte javnih ustanov, preferenčni vrstni red pa je lestvica, boljši, ekonomsko

bolj učinkoviti (ob strogem analitičnem načelu - paradigmi, vsi stroški, vse dobrobiti, vse realne opcije, od rojstva do groba, brez izjem, s

projekcijami, srednjeročno do leta 2030 in dolgoročno do 2050) imajo prednost. Z leti in akumuliranimi izkušnjami lahko kriterij revidira

oz dopolni krovna agencija, primeri se lahko obravnavajo po principu “od primera do primera”, npr. takrat ko izhodiščni kriterij ni možno

zadovoljiti v okvirjih klasičnih metod vrednotenja, obstajajo pa potencialne dolgoročne dobrobiti (realne opcije) do širše družbe, indirektne

in posredne, ki jih je analitično dostikrat težje monetarno ovrednotiti, imajo pa atribute kulturne dediščine, posredne gospodarske prelive in

podobno. 
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Figure 1. Verjetnost finančne uspešnosti projekta v odvisnosti od obrestne mere in rizikov financiranja

Brez da se spuščamo v detajle lahko verjetnost , da bo projekt finančno uspešen modeliramo z geometričnim Brownian procesom (multi

binominal proces), kjer stroški v naslednji periodi rastejo ali pa se nižajo stohastično v relaciji od stanja (trenutne vrednosti v procesu)

preko  period;  α predstavlja (ne)rizično obrestno mero in σ predstavlja parameter rizika, tj. standardno deviacijo sprememb zgodovinskih

stroškov financiranja. Analitiku so na razpolago seveda še druga, zahtevnejša analitična orodja oz. metode.

  predstavlja  investitorjeva  akumulirana  likvidna  sredstva,       < ℐ,  ki  ne  zadovoljijo  investicijski  zahtevi  po  sredstvih,  z  drugimi

besedami, investitor ni sposoben z lastnimi sredstvi financirati projekta. Predpostavimo tudi, da so na kreditnem trgu številne rizično

neutralne finančne ustanove katere tekmujejo za financiranje projekta. Ker investitor ni sposoben uspešno financirati projekt z lastnimi

sredstvi, je racionalno, da ga družba stimulira s tem, da mu omogoči dovolj visoke bonitete pod pogojem, da je projekt produktiven. V

primeru, da projekt ni dovolj dobičkonosen, investitor v svoji perspektivi ne bo imel dovolj visoke motivacije (nagrade) za svoj obseg

aktivnosti, v tem primeru tudi takrat ko je projekt socialno in okoljevarstveno družbi zaželen in pozitiven, ne bo začet.

Skupaj z likvidnimi sredstvi ,  investitor razpolaga še z nelikvidnimi , katere lahko po potrebi nameni za jamstvo (kolateral) predmet-

nemu projektu. Nelikvidna sredstva  niso ustvarjena iz denarnih tokov projekta temveč so že realizirano lastnišvo investitorja, na

primer objekt (hiša, zemljišče, zgradba,...vrednostni instrumenti, ipd.). 

V primeru projektov javnih institucij, zavodov, ipd., ki so v lasti države, omenjenih zahtev (jamstvo, kolateral) seveda ne postavljamo

(kontradikcija) zato, ker je vsak projekt učinkovite rabe energije finančno, socialno in okoljevarstveno družbi izjemno zaželen, a priori pa

prispeva vsesplošni blaginji s številnimi, vrednimi atributi, npr. socio-ekonomski so želeni v širši družbi saj so socialno podprti in brez

zunanjih vplivov ter integrirani z drugimi programi za dvig splošne blaginje, vsi so dolgoročni in v očeh javnosti vse pogosteje artikulirani

kot potrebni...

Samoumevno pri tem pa je, da mora biti predviden in implementiran adekvaten nadzor, zaščita pred investitorji z neproduktivnim 

projektom (projekt,  ki  sloni na nerealnih izhodiščih (tehničnih,  ekonomskih,...),  ali  takšen,  ki  sloni na resnih pomanjkljivostih

tehnične, okoljevarstvene ali finančne narave, ali s koruptivnim (kriminalnim) ozadjem ali namenom).

β  predstavlja nivo privatnega jamstva, kjer β ∈ [0, 1]. Jamstvo bo likvidirano (unovčeno) v primeru neuspešnega projekta, aktivna vloga

finančne institucije v tem primeru je pokritje vseh kreditnih obveznosti  z likvidacijo jamstva. Predpostavljamo, da bo jamstvo dovolj

visoko in s tem kreditni rizik finančne ustanove izjemno nizek ( < 0.2 %), v razredu visoko kvalitetnih kreditnih portfeljev.

ℐ -  > (2)

Kreditna pogodba se pri  tej  predpostavki  sestoji  iz plačila ℛ,  ki ga investitor plačuje finančni  ustanovi (banki) v primeru produktivnega

projekta in nivoja jamstva , ki omogoča finančni ustanovi pokritje vseh neplačanih interesev do vrednosti  v primeru nesolventnosti

projekta. Pri danih pogojih kreditne pogodbe [ℛ, ], investitor pričakuje sledeče za svoje napore:

(ℛ, β, ℯ) ≡  (1 - β) (1 - ℯ) + ℯ ( +  - ℛ) - Ψ(ℯ) (3)
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Investitor postavlja za svoje napore sledeče pogoje:

β +  - ℛ  Ψ′(ℯ) (4)

Pogodba [ℛ, ]  bo  pokrila  bančno  opcijo  z  (ne)rizično  obrestno  mero  v  primeru,  da  nivo  aktivnosti  ℯ,  ki  zadovolji  enačbo

β +  - ℛ  Ψ′(ℯ) zadovolji tudi pogoj:

β (1 - ℯ) + ℯ ℛ ≥ ℐ -  (5)

V okolju brez javnih šem spodbud in podpor investitor maksimizira (ℛ, β, ℯ)  glede na β +  - ℛ  Ψ′(ℯ)  in racionalne omejitve

β (1 - ℯ) + ℯ ℛ ≥ ℐ -  ter zahteve β ∈ [0, 1]. 

Predpostavimo, da je kolateral  (jamstvo) dovolj nizko da zadovolji ℯ ∈ [0, 1], v tem primeru dobimo pogoj 

- -  + ℐ > ℯ ( - Ψ′(ℯ)) (6)

Z  drugimi  besedami,  - -  + ℐ > ℯ ( - Ψ′(ℯ))  obrazloži,  da  brez  javne  podpore  investitor  ne  bo  sposoben  pridobiti  sredstva  za

financiranje URE ali OVE projekta, zato je uvedba javne institucije, ki daje kreditno garancijo nujna zato, da se zagotovi da širša 

družba ne izgubi pričakovanih dobrobiti, ki so direktne in indirektne narave.

Kreditna garancijska shema omogoči investitorju da pridobi financiranje za projekt, ki bi bil brez garancije časovno prestavljen v bodočnost,

izvzet  iz  nadaljnje  konsideracije  investicij  v  URE ali  celo  opušèen,  kar  zapira  vrsto  vrednih  opcij  za  družbo,  npr.  povečanje

dinamike aktivnosti gospodarstva in razcvet segmentov industrije in servisnih (uslužnostnih) dejavnosti, vprašanje kreditnega krča pa je

s shemo namenskih garancij za URE projekte, ekonomsko so zelo učinkoviti, tako rešeno.

Razvojna politika in vprašanje “mehkih stroškov” URE projektov

Grafično predstavljamo vprašanje “mehkih” stroškov projektov, v našem kontekstu se osredotočimo na URE projekte, ki lahko predstavl-

jajo več kot 6/10 celotne vrednosti projekta. Predpostavimo poenostavljeno, da je politika razvojnih spodbud in podpor prikazana kot:
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MODELIRANJE:

▸ deterministično modeliranje:

▪ za statične probleme

▪ za časovno odvisne probleme

▸ sekvenčno, stohastično modeliranje:

▪ aproksimacija funkcij gospodarske politike

▪ aproksimacija stroškovne funkcije gospodarstva

▪ gospodarska politika na osnovi aproksimacije končne vrednosti

GOSPODARSKA POLITIKA, sedanje vlade, srednjeročna, dolgoročna

GOSPODARSKA POLITIKA:

▪ gledano v bodoče, deterministično

▪ gledano v bodoče, stohastično (scenariji)

▪ robustna optimizacija

RAZVOJNA POLITIKA:

▪ gledano v bodoče, funkcija vrednosti, končne dobrobiti,

▪ gledano kratkoročno, z aproksimacijo funkcij gospodarske politike,

▪ modificirane politike, gledano v bodoče, z aproksimacijo stroškovne funkcije

▪ ...

POLITIKA RAZVOJNIH SPODBUD IN PODPOR

(v gospodarstvo...)

Figure 2. Politika razvojnih spodbud in podpor v gospodarstvu, npr. segment URE
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RAZVOJNA POLITIKA

(učinkovita raba energije, energijska neodvisnost,...)

Spoštovanje pravil, predpisov in zakonov

Upravičenost detaljnih

raziskav in analiz

Hierarhija

...

Analiza potreb

(kaj rabimo)

ANALIZA VZDRŽNOSTI

Analitične metodologije:

- CBA, MCA,...

- Realne opcije

- Analiza rizikov...

- obsežnost analiz...

Konzultacije in participacija

(vladne in nevladne organizacije, interesne skupine,...)

Okoljska analiza

Tehnična analiza

Finančna analiza

Socialna analiza

RAZVOJNA POLITIKA

Energijska neodvisnost Slovenije

Figure 3. Politika razvojnih spodbud in podpor v gospodarstvu, energijska neodvisnost, segment URE

Model sekvenčnih odločitev v kontekstu zmanjšanja energijske ovisnosti  Slovenije,  gospodarska politika s  pogledom v bodočnost,  je

možno brez da se spuščamo v detalje predstaviti kot:
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Stohastični pogled v bodočnost (e.g. scenariji, drevesa)

POLITIKA S POGLEDOM V BODOČNOST

“Robustna optimizacija (min, max)”

Deterministični pogled

LA-,t(t)  argMinimize(T- t)\ 


tt, x


tt+


tt, x


tt, x


tt

LA-,t(t)  arg Minimize 

ω
~
∈Ω
~

t

(ω

)\ 

t*=t+1

T

γt*-t\ 


tt(ω

), x


tt(ω

)+


tt, x


tt, x


tt

LA-RO,t(t)  argMinimizeMaximize(T- t)\ 


tt(w), x


tt(w)+


tt, x


tt, x


tt...\ xt,H+t, w ∈ t(θ)

Uteženi parametri za politične pristope:
PFAs θ[s,], CFAs (omejitve, nagrade, kazni,...),

VFAs (t)  
∈ℱ

θ \ ϕ(t),

planiranje (časovni horizont, število stopenj, scenarijev, ….)

MODELIRANJE SEKVENČNIH ODLOČITEV, POLITIKA S POGLEDOM V BODOČNOST

Figure 4. Politika razvojnih spodbud in podpor v gospodarstvu, npr. sekvenčne odločitve, projekti URE

10   Garancija model spodbud v URE in OVE ver 05012015.nb



Aproksimacija politične funkcije (PFAs)

4 (META) RAZREDI POLITIČNE EKONOMIJE

Aproksimacije stroškovne funkcije (CFAs)

Politika na osnovi aproksimacije funkcije vrednosti (VFAs)

POLITIKA S POGLEDOM V BODOČNOST

Tabele, pravila, parametrične funkcije

CFA(t θ)  argMinimizeπ(t, xt θ), xt ∈ π,t(θ)

VFA,t(t)  argMinimizeγx,t(x,t(t, xt))+(t, xt), xt

Determinističen pogled v bodočnost:

Stohastičen pogled v bodočnost (e.g. scenariji, drevesa)

“Robustna optimizacija (min, max)”

STOHASTIČNA OPTIMIZACIJA, MODELIRANJE PROBLEMOV SEKVENČNIH ODLOČITEV

4 (META) RAZREDI POLITIČNE EKONOMIJE

Figure 5. Politika razvojnih spodbud in podpor v gospodarstvu, npr. sekvenčne odločitve, projekti URE

Kriteriji matrike uspešnosti v kontekstu “Slovenska energetska neodvisnost” ; URE in OVE - učinkovita raba energije brez detaljev lahko

predstavimo kot:
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STROŠKI

KVALITETA

ČAS

∀

ZAHTEVA - DISTRIBUCIJA DOBROBITI SISTEMA URE IN OVE:

▪ okoljevarstvena, ekonomska in tehnična odličnost končnega sistema,

▪ dobrobiti države (direkne dobrobiti družbe) in

▪ dobrobiti širše družbe (indirekne dobrobiti)

KONČNE SISTEMSKE ZAHTEVE:

▪ fleksibilnost pri upravljanju sistema (URE in OVE)

▪ zanesljivost sistema

▪ veljavnost, nespornost, potrditev odličnosti sistema

▪ dostop do kvalitetnih informacij in rabe

...

DOBROBITI DO DRUŽBE - DRŽAVE:

▪ izboljšana učinkovitost in uspešnost

▪ večja dodana vrednost

▪ izpolnitev strateških ciljev

▪ nova spoznanja in znanja

▪ zmanjšanje neekonomičnosti

DOBROBITI DO VSEH NAS:

▪ zadovoljni porabniki (državljani)

▪ okoljski in socialni pozitivni atributi

▪ osebna nadgradnja, profesionalna nadgradnja znanja,

▪ zaslužek izvajalca, zaslužek finančnih ustanov

▪ zadovoljen iniciator in projektant sistema

▪ pozitivni ekonomskosocialni atributi do širše družbe

KRITERIJI MATRIKE USPEŠNOSTI

Analiza finančnih spodbud, energijska neodvisnost Slovenije in učinkovita raba energije

Figure 6. Politika razvojnih spodbud in podpor v gospodarstvu, kriterij matrike uspešnosti, npr. projekti URE

Institucionalni kriteriji razvoja, cilj energijska neodvisnost Slovenije, generična, grafična predstavitev:
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OVE

URE

INSTITUCIONALNI KRITERIJI

Operativni sistem upravljanja...funkcionalen?

Organizacija...v funkciji,

- regiski in lokalni centri URE, OVE

- regijski in lokani razvojni centri

Potrjeno pismo o nameri za dolgoročno koriščenje...

Predpogodbe za prodajo/odkup energije...

Potrošniki pripravljeni plačati tarifo...
Regijske in lokalne oblasti prevzemajo

odgovornost ciljnega nadzora in uveljavljanja...

GARANCIJA:

- zmanjšanje stroškov kapitala ~35%,

- zmanjšanje proizvodnih stroškov ~25%...

Profesionalno usposobljen kader...?

Lastništvo ali partnerstvo urejeno...

Stroškovna vzdržnost...

- pogled interprenourja?

- pogled finančne ustanove?

Stroškovna vzdržnost...

- pogled države?

RAZVOJNA POLITIKA

Energijska neodvisnost Slovenije, institucionalni kriteriji

Figure 7. Politika razvojnih spodbud in podpor v gospodarstvu, institucionalni kriteriji, projekti URE in OVE

Vprašanje visokih stroškov URE in OVE projektov, stroške lahko prikažemo brez da se spuščamo v detalje kot:

Garancija model spodbud v URE in OVE ver 05012015.nb   13



Stroški investitorja

(nabave in logistike)

MEHKI STROŠKI (FINANCIRANJA) URE PROJEKTOV

Stroški inštalaterja

(dostop do neodvisnih informacij, brez biasa

glede stroškov in dobrobiti)

Stroški FINANCIRANJA

Stroški POGODB

▪ partnerstva,

▪ standardne pogodbe

Stroški dovoljenj, inspekcij

(lokalne in državne zahteve)

Stroški vgradnje

(certifikacija kvaliciranega tehničnega osebja)

1) Okolje predpisov in razvojnih usmeritev

2) Dostop do kapitala (financiranje)

GARANCIJE:

▪ zmanjšanje finančnih stroškov do 35%

▪ zmanjšanje LCOE do 25%

(zmanjšanje nivelirane cene proizvodnje za 25%)

STROŠKI OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJA:

Verifikacija: 1) zanesljivosti in 2) učinkovitosti

KRITIČNE POSTAVKE so predmet investicij v dizajn,

inžiniring, inštaliranja in monitoring

ZMANJŠANJE MEHKIH STROŠKOV URE PROJEKTOV

( ~ 64% investicijskih stroškov)

Figure 8. Politika razvojnih spodbud in podpor v gospodarstvu, “mehki” stroški URE

Kot lahko vidimo, funkcije državnih institucij na področju komuniciranja predstavljajo obliko spodbud, naslednje funkcije pa so kontekstu-

alno povezane:

 stroški pogodb: standardne forme pogodb za javno-privatna partnerstva...lista pogodb je obširna, to so prosto dostopne forme 

standarizirane pogodbe dostopne državljanom na spletni strani, ki so preverjene pri judikaturi,
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 stroški dovoljenj in inšpekcij...standarizirane norme, forme, ki služijo na celotnem področju RS, dostopne državljanom na spletni 

strani, 

 certificiranje kvalificiranih izvajalcev, družb in tehničnega osebja, lista je dinamično dopolnjena in objavljena na spletnih straneh 

državnih institucij, s tem znatno zvišamo kvaliteto in zmanjšamo stroške (čas je denar),

 spis vseh certificiranih domačih proizvajalcev opreme in sistemov objavljen na spletni strani aktivne institucije; predmet teh je 

zanesljivost v obratovanju in učinkovitost (dizajn, inženiring, vgradnja, monitoring, servisne in spremne usluge, dejavnosti, ki jih 

domače firme nudijo trgu),

 dostop do kvalitetnih, nepristranskih informacij, brez biasa glede dobrobiti (gibanje cen sistemov, statistika glede obratovalnih 

stroškov, trendi, okoljevarstvena vprašanja in periodično dopolnjena poročila s področja URE in OVE dejavnosti...),

 poročila s področja zakonodaje, predpisov, razvojnih usmeritev, dostop do financiranja, informacije o pogojih financiranja...

 strokovno preverjeni modeli in racionalno napisane forme (komputacijski modeli, tabele, enačbe...), kako izračunamo dobrobiti, ki 

izhajajo iz zmanjšanja stroškov financiranja, kakšen je učinek garancij, sofinanciranja, subvencij, ipd.

 strokovno preverjeni modeli in forme, enačbe, tabele...za izračun nivelirane cene končne energije,

 dokumentirane metode in forme zunanjih sodelavcev, inštitucij, ipd. so prosto dostopne na spletnih straneh, princip odprte družbe 

do znanja,

 spisek ni dokončen in naj bo odprt vsem zainteresiranim, tako da se sistem lahko v kratkem časovnem obdobju izboljša in 

racionalizira.

Ni potrebno poudariti, da se “mehki” stroški URE in OVE projektov tako znatno znižajo, zaupanje investitorjev v dobro delujoči trg in

javne ustanove se poveča,  s  tem pa se  dobi  povratno pozitivno vez za vse večje  gospodarske aktivnosti  na URE in OVE segmentu

gospodarstva in v drugih s prelivi. Ne samo da tako dobimo večji obseg investicijskih aktivnosti, tudi rast dejavnosti na različnih segmen-

tih  gospodarstva  je  zaradi  pozitivne  povratne  vezi  pričakovano  eksponentna,  tj.  dvojna  eksponentna  rast

log(y(t)) (ε(t)WienerProcess[μ, σ]) + ξ + ⅇη+θ t (Kurzweil, 2001, 2005). 

V  strokovni  literaturi  se  srečujemo  tudi  z  obliko  dveh  eksponentnih  enačb  definiranih  na  sekvenci  intervalov,

log(y(t)) γ (t - τ)   0 t ≤ τ
1 t > τ

 + α + β t + ε(t)WienerProcess[μ, σ]; (Amaya in Megee 2008, Nordhaus 2007, Jurvetson 2009). 

Več  referenčnih informacij  iz  realnega sveta glede učinkov povratne vezi  lahko najdete npr.  v pisanju prof.  dr.  Didier  Sornette,  glej

reference.

Obvladovanje dinamike investicij URE in OVE

Čas m ko dosežemo največjo magnitudo investicij ocenimo z enačbo, ki nakazuje tudi na možnost kontrole nad dinamiko investicij:

m = 
-

log


m


α-
σ2

2

σ2 < 2 α

∞ σ2 ≧ 2 α

, {α, }[0, 1]

kjer

 predstavlja magnitudo začetnih investicij, npr. v URE (v prvem letu),

m predstavlja magnitudo, ki jo določimo z simulacijo (npr. ažurirane input-output tabele, Janja Kalan, SURS) in so pogojene

z absorbcijsko sposobnostjo gospodarstva,

α predstavlja rast,

σ2 predstavlja varianco,

{α, } sta normalno porazdeljeni [0, 1]; v primeru σ2 ≥ 2 α  singularnosti ni moč  doseči, v primeru σ2 < 2 α  je vrednost m

končna,

 predstavlja pričakovanje (angl. expectation).

Iz enačbe razberemo, da kontrolna ustanova, ki nadzira razvojno politiko gospodarstva lahko glede na gospodarska gibanja v omejenem

obsegu kontrolira rast investicij α  (interval: rast gospodarstva ±3 δ), večanje variace σ2 → 2 α  pomeni, da se m  vse bolj oddaljuje v

bodočnost.

Kreditne omejitve finančnih inštitucij

Ob predpostavki, da pogoj, pogodba [ℛ, ] zadovolji bančno opcijo z (ne)rizično obrestno mero in da nivo aktivnosti ℯ, ki zadovolji

enačbo  β +  - ℛ  Ψ′(ℯ)  zadovolji  tudi  pogoja  β (1 - ℯ) + ℯ ℛ ≥ ℐ -   in  - -  + ℐ > ℯ ( - Ψ′(ℯ))  potem  omejitve  finančne

institucije postanejo:
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(1 - ℯ)  β + ϕ ℐ -  + ℯ ℛ ≥ ℐ -  (7)

Pri dovolj nizkih ϕ (stroški, kreditna garancija) bo jamstvo iniciatorja URE projekta prožno, po potrebi bo jamstvo vse premoženje, β = 1,

zato ker investitor z realizacijo projekta lahko dobi življenjsko rento. Tako dobimo za    (1 - (1 - ℯ) ϕ) ℐ -  - tri pogoje, ϕ < ϕ,

ϕ = ϕ in ϕ > ϕ, konstrukt krivulje funkcije  ℯ ( - Ψ′(ℯ)), ki na ordinati predstavlja vektor ℯ in ℯ[ϕ

] nivo napora intvestitorja v odvisnosti

od ϕ

. V primeru ϕ = ϕ se krivulji (1 - (1 - ℯ) ϕ) ℐ -  - in ℯ ( - Ψ′(ℯ)) sekata v eni točki, za primer ϕ > ϕ pa je interval v katerem

so dobrobiti z zadovoljenimi pogoji investitorja večje. Za β = 1 dobimo:

ℯ ( - Ψ′(ℯ)) (1 - (1 - ℯ) ϕ) ℐ -  - (8)

kjer

ℯ ( - Ψ′(ℯ)) < 1

cf. Andrea Saltelli, Silvio Funtowicz, “When All Models Are Wrong”, Issues in Science and Technology, pp.79-85, 2014. Andrea Saltelli

(andrea.saltelli@jrc.ec.europa.eu), Joint Research Centre’s Institute for the Protection and Security of the Citizen at the European Commis-

sion. Silvio Funtowicz,  Centre for the Study of the Sciences and the Humanities (SVT), University of Bergen, Norway.
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Dobrobiti  URE projektov, pogled racionalnega interpreneurja (investitorja)

Racionalni investitor išče produktivne projekte, grafično to lahko predstavimo v obliki:
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ℯ≤1

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7


DOBROBITI () vs NAPOR (ℯ) INVESTITORJA "URE" PROJEKTOV

ℯ (-Ψ′(ℯ)) = 0.3 ϕ > ϕ

ϕ < ϕ

ϕ = ϕ

ℯ[ϕ

]

ℯ (-Ψ′(ℯ)) = 0.384

ℯ (-Ψ′(ℯ)) = 0.5

ℯ (-Ψ′(ℯ)) < 1

Figure 9. Politika razvojnih spodbud in podpor v gospodarstvu, “mehki” stroški URE, pogled racionalnega investitorja

Pojasnilo:  spodnja  krivulja  v  gornji  grafični  preglednici  (9)  predstavlja  ocenjeno  trenutno  stanje,  indikator  donosa  ()  doseže

ℯ ( - Ψ′(ℯ)) = 0.384, gornja krivulja predstavlja ciljno znižanje “mehkih”  stroškov URE projektov,  senčeno področje  med krivuljama

predstavlja ciljni premik paradigme razvojne politike od sedanjega stanja na ciljno. Državne spodbude v obliki garancije niso prisotne v

območju ϕ < ϕ. Prav tako niso potrebne v primeru ko ocenjujemo projekt z predvidoma višjo stopnjo donosa kot je institucionalno sprejeta

meja, recimo ℯ ( - Ψ′(ℯ)) je večji kot ga določi kontrolna inštitucija, npr. več kot ℯ ( - Ψ′(ℯ)) = 1. Konstrukt ℯ ( - Ψ′(ℯ)) obrazložimo: z

večjim naporom ℯ (angažiranjem, delom), nosilec projekta veča pričakovano vrednost  in zmanjšuje stroške Ψ[ℯ], ki so funkcija obsega

napora ℯ. Obe spremenljivki sta omejeni,  navzgor (maksimum dosegljivo ob danih omejitvah tehnologije...), in stroški  Ψ[ℯ] na minimum

možni, ob tem da je ℯ ≤ 1. Projekti z visokim donosom v principu naj nebi imeli težav s financiranjem, vendar je v obdobju kreditnega krča

tudi to prisotno, zato kontrolna institucija lahko gornjo mejo postavi dovolj visoko in z prioritetno listo zagotovi, da se tovrstni projekti ne

odložijo v prihodnost. Vrednost  v praksi pogosto istovetijo z neto sedanjo vrednostjo (NSV) in  ℯ ( - Ψ′(ℯ)) z indeksom dobičkonos-

nosti  ℐ, takšen pro interno je za ℯ ( - Ψ′(ℯ)) seveda zgolj indikativen.

Za projekte v javni lasti velja pravilo, da se vloge za dodelitev garancije ne zavrnejo a priori ne glede na kriterij donosnosti ℐ > 0 (indeks

dobičkonosnosti  ℐ = NSVℐ).  V okolju  detrimentnih  (negativnih  neto  sedanjih  vrednosti  (NSV))  okoliščin,  se  vloga za  pridobitev

garancije strokovno preveri in razširi z realnimi opcijami in projekt analizira po principu "od primera do primera". V primeru, da obstajajo

potencialne dolgoročne dobrobiti (realne opcije) v relaciji do širše družbe, indirektne in posredne, ki jih je analitično težje monetarno

ovrednotiti, imajo pa atribute kulturne dediščine, posredne gospodarske prelive in podobno, dobimo "razširjeno neto sedanjo vrednost", ki

daje popolnejšo sliko ekonomske učinkovitosti.  Princip strokovne verifikacije (neodvisna verifikacija izvedljivosti in tehnične odličnosti)

in vključitev metode realnih opcij v finančno konstrukcijo za projekte javnega značaja se analizira po principu “od primera do primera” v

vseh primerih, ko so projekti večji (finančno zahtevnejši), tako se lahko eliminirajo trivialni, marginalni in neproduktivni projekti defini-

rani z nezaželenimi atributi ali z dvomljivim namenom, vsakršne poskuse varanja, predstavitve iluzornih dobrobiti, prisotnost zmotnih

izhodišč ali procedur, ipd. se zasledijo in odpravijo z tehnično in finančno avdicijo (kontrolno funkcija finančne institucije).

Enačbo ℯ ( - Ψ′(ℯ)) (1 - (1 - ℯ) ϕ) ℐ -  -,   (8),  v  primeru  javnega  sektorja  ne  moremo aplicirati  per  se,  saj  zastopnik  javne

ustanove nima na razpolago za likvidacijo primernega jamstva (javna imovina), prav tako ne omembe vrednih liqvidnih  sredstev, zato
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enačbo preuredimo in  dobimo ℯ ( - Ψ′(ℯ)) ℐ (1 - (1 - ℯ) ϕ),  ob  pogojuℐ ≥ 0 vrednost    dobimo kot     Ψ′(ℯ) + (ℯ-1) ℐ ϕ+ℐ
ℯ

 kar

generično ne zadovolji  kreditnih pogojev finančne ustanove (kredit  brez jamstva),  zato je  instrument  garancij  toliko bolj  zaželen oz.

potreben saj se financira v javne objekte in dolgoročno blaginjo vseh državljanov, dodelitev garancij nebi smela biti kontroverzna pod

pogojem da ni vprašljiv namen. Obširnejša utemeljitev tega načela pa presega začrtan obseg tega spisa.

Gornja grafična preglednica (9) je konstruirana na osnovi “mehkih”  stroškov projekta URE, ki so ocenjeni dandanes na ~65%; da bi

dvignil  atraktivnost  URE investicije  mora  investitor  znižati  stroške  za  > 15 %  in  tako  indikator  donosnosti  ℯ ( - Ψ′(ℯ))  dvigniti  v

dohodkovno ugodnejše območje, recimo na ℯ ( - Ψ′(ℯ)) = 0.5 brez sodelovanja številnih subjektov gospodarstva ali države na katere nima

vpliva. Opažamo, da slednji primer zahteva mejne napore racionalnega intrapreneurja, ℯ = 1, kar v realnem svetu ni za pričakovati, zato

brez učinkovitih institucionalnih spodbud v URE sektor ni  (bilo) možno pritegniti k investicijam večje število akterjev. 

Predmet politike razvojnih spodbud in podpor

Znižanja stroškov projektov URE in OVE so tako predmet politike razvojnih spodbud in podpor,  ki  jih družba (država) lahko proža

relativno ceneno in pridobi na znižanju enormne energijske odvisnosti (leta 2013 > 51 %, 2.600 mio EUR), na večji aktivnosti gospo-

darskih sektorjev kar pomeni večje prilive v državno blagajno, na znatnem zmanjšanju uvoza fosilnih energentov, z večjo energetsko

učinkovitostjo, z zamenjavo fosilnih energentov in potratnih kurilnih naprav z sodobno, energijsko visoko učinkovito opremo (toplotne

črpalke od 0.5 kW do 1 MW in več), manjšo obremenitvijo okolja s CO2, ekvivalent, vsesplošno višjo ekonomiko in z več kot potrebnimi

novimi delovnimi mesti. 

Vsakoletni potenciali za realizacijo prihrankov na segmentu URE so enormni, energijsko potratnost na nivoju države je je možno v manj

kot  desetletju  odpraviti,  napore  za  rektifikacijo  obstoječega  stanja  povečati  in  ekonomsko  ter  okoljevarstveno  z  merljivimi  rezultati

podkrepiti.  Potreba po temeljiti  spremembi na organizacijskem ter  finančnem modelu spodbud in podpor na gospadarskem področju,

posebno na segmentu URE in OVE pa je več kot očitna.

Cilj je, da se indikator donostnosti poveča na ℯ ( - Ψ′(ℯ)) > 0.6 in več, to zahteva nadaljnje znižanje stroškov, recimo za 10%. Kratko-

ročni cilj je znižanje "mehkih" stroškov za > 40 % na < 25 % stroškov projekta, za kar so potrebni določeni napori (predvsem organizaci-

jski)  vladnih  institucij,  vsakoletno  relativno  skromna  razvojna  sredstva  in  racionalna  gospodarska  politika  s  pogledom v  bodočnost,

srednjeročno do 2030 in dolgoročno do 2050.

Scenariji

Predpostavimo da ima investitor lastna sredstva  in kreditno garancijo ϕ ℐ - . V tem primeru definiramo ϕ

 kot:

ϕ

  1 -



ℐ - 
(9)

in

ϕ < ϕ



iz gornjega sledi:

 za ϕ < ϕ, je investitor kreditno omejen, tj. ni kreditiranja investicije. V praksi se obravnavajo lastnikovi stroški kot odstotek celotne 

investicije, npr. 10 - 20%, in niso kreditirani (v določenih primerih parcialno).

 za ϕ ≤ ϕ < ϕ

 je optimalna kreditna pogodba ℛ ob pogoju β = 1

 +  +  (ℯ + 1) ϕ + 2ℛ  ℯ + (ℯ + 1) ℐ ϕ + ℐ

in

ℛ 
1

2
(1 - (-ℯ - 1) ϕ) ℐ -  - (1 - ℯ) (10)

kjer nivo napora ℯ reši enačbo (8). Napor investitorja ℯ se povečuje z ϕ.

ϕ 
 (-ℯ) + +  - ℐ + 2ℛ

(ℯ + 1) ℐ - 

 za ϕ ≥ ϕ

, je optimalna kreditna pogodba

β 
(1 - ϕ) ℐ - 


(11)

β < 1
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ℛ  ℐ -  (12)

investitorjev napor ℯ reši enačbo

Ψ′(ℯ)  - ϕ ℐ -  (13)

za te nivoje garancij se investitorjev napor ℯ  zmanšuje z ϕ, kjer  ϕ predstavlja stroške (kredita, kreditna garancija). 

Slabih  plačnikov  v  kvalitetnem  kreditnem  portfelju  večje  svetovne  finančne  institucije  je  ~ 0.2 %,  v  slabem  portfejlu  pa < 1.1 %,

povprečja so > 0.4 do < 0.5 %, rekuperacija slabih terjatev je > 60 %. Z opcijsko pogodbo (v finančnem svetu dobro znan instrument) se

garancije omejijo do finančnih ustanov na arbitrarno višino, npr. (0.011 ×0.6 + 0.002×0.6) /2 = 0.0039, vzamemo ~0.4%. Večje pokritje

namenskih garancij bi znižalo napor finančnih ustanov v vlogi kontrolne ustanove kar se je v praksi izkazalo detrimentno. 

Finančne ustanove (banke) lahko brez večjih težav v svežnju plasirajo kreditne portfejle podprte z državno garancijo na finančnih trgih in s

tem zadovoljijo potrebe po sredstvih za vzdrževanje šeme spodbud in podpor, kar je razvitih gospodarstvih dobro znana praksa. Rizična

izpostavljenost kontrolne ustanove (v domeni garancij) je omejena z opcijo na recimo ~0.4%, in kot je razvidno iz modela se namenska

sredstva pri finančnih ustanovah lahko povečajo za magnitudo in več, kar je tudi dobro znan model finančnega inženiringa (prakticirajo ga

dobesedno vsi). 

Pri konstrukciji garancijske šeme se mora paziti da se investitorja ne obremeni v njegovih naporih nad določen nivo, optimalna pogodba

zahteva, da je kredit delno pokrit z jamstvom in ne v celoti. V ravnovesju bo investitor izkazal kumulativno učinkovit nivo napora, ki se

zmanjšuje z kreditno garancijo zaradi učinka “put” opcije.

Kreditiranje ni odobreno v primeru ϕ < ϕ, z jamstvom (popolnim) pokrito kreditiranje je odobreno v primeru ϕ ≤ ϕ < ϕ

 kje se napor

povečuje z ϕ, in z delno pokritim jamstvom v primeru ϕ

 ≤ ϕ ≤ 1, v slednjem primeru se jamstvo in napor ℯ zmanjšujeta z ϕ (stroški).

garancija (ϕ)1ϕ


ϕ

ℯ(ϕ

)

napor (ℯ)

β = 1 β < 1

¬ kreditiranja

0

ϕ < ϕ

ϕ ≤ ϕ < ϕ

() ϕ


() ≤ 1

MODEL SPODBUD IN PODPOR "URE" - GARANCIJE

Figure 10. Politika razvojnih spodbud in podpor v gospodarstvu, spodbude v URE, model spodbud in podpor v obliki garancij 

Predpostavimo, da imamo množico produktivnih investitorjev, ki nobeden od njih nima akumuliranih likvidnih in nelikvidnih sredstev

tipa , imajo pa projekt z visoko verjetnostjo da bo uspešen, pozitiven NSV ≥ 0 in ℐ ≥ 0. Prav tako imamo ξ ≤ 1 kvazi investitorjev,

ki imajo varne projekte in črpajo na račun teh privatne koristi. Načeloma finančne ustanove razločijo med obema, državne agencije teh

sposobnosti  nimajo  v  tolikšni  meri  zaradi  omejenih  (tehnoloških)  znanj  ali  pomanjkanja  kadrov,  zato  lahko rečemo da  so  sposobne

imperfektno z verjetnostjo θ  in 1 - θ ko tega niso sposobne. Finančne ustanove so v prednosti saj imajo bolši pregled zato ker koristijo

informacije ki so jih zbrale v poslovnih odnosih z investitorjem in/ali iz obdelave svojih podatkovnih arhivov.

Finančne ustanove (banke) so pripravljene investirati  v vse projekte dokler ne delajo izgube. Kvazi investitorji  s  podporo državne

kreditne garancije bodo iskali financiranje iz več  razlogov, množica, ki so sposobni pridobiti  financiranje je podana z ρ = ξ (1 - θ),  z
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drugimi  besedami,  nižja  ko  je  tehnološka  ekspertiza  (garanta)  agencije,  večji  bo  transfer  dobrobiti  (sredstev)  neproduktivnim  kvazi

investitorjem. Kvazi investitorji ne morejo ustvariti (hitrega) dobička direktno iz instrumenta garancije, veliko lažje to izvedejo v

primeru sofinanciranja ali  subvencij,  dotacij in podobnih oblik državnih podpor, ki so vse prepogosto pod vplivom notranjih kot tudi

zunanjih akterjev z vprašljivim namenom.

Dve  strategiji  sta  na  razpolago  ustanovi,  ki  spremlja  namensko  kreditiranje  (garancije)  in  podpore  URE projektov.  Kot  prvo  lahko

sofinancira,  v  tem primeru dodeli  investitorju  sredstva,  kar  poveča  njegova likvidna sredstva  ,  in  kot  drugo,  preferenčno dodeli

kreditno garancijo ϕ ℐ -  v okvirjih omejitev vsakoletnega sklada ℬ. 

ρ  +  + (1 - ℯ) ϕ ℐ -  ≤ ℬ < (ρ + 1) ℐ - ≡ ℬ (14)

kjer ρ  predstavlja sredstva alocirana kvazi, neproduktivnemu investitorju in        + (1 - ℯ) ϕ ℐ -  produktivnemu investitorju. 

 ℯ, ϕ - Ψ ℯ, ϕ maksimiziramo glede na , ϕ, omejitvi sta ϕ ℐ -  1 - ℯ, ϕ + ρ  +  ≤ ℬ in ϕ ≤ ϕ ⩵ 1 -


ℐ-
, kjer je

ℯ, ϕ definiran z enačbo ℯ ( - Ψ′(ℯ)) (1 - (1 - ℯ) ϕ) ℐ -  - (8) pod pogojem ℯ ( - Ψ′(ℯ)) < 1,

Maximize ℯ, ϕ - Ψ ℯ, ϕ, ϕ ℐ -  1 - ℯ, ϕ + ρ  +  ≤ ℬ ϕ ≤ ϕ ⩵ 1 -


ℐ - 
, , ϕ

ϕ ℐ -  1 - ℯ, ϕ + ρ  +  ≤ ℬ (15)

ϕ ≤ ϕ ⩵ 1 -


ℐ - 
(16)

Predpostavimo,  da  imamo  množico  produktivnih  in  neproduktivnih  akterjev,  investitorjev,  noben  razred  nima  omembe  vrednih

akumuliranih sredstev (bogastva),  likvidnih ali  nelikvidnih in da spremna ustanova,  ki  kontrolira dodeljevanje namenskih garancij  ali

sofinanciranje lahko spremlja projekt URE ali OVE, izvedljivost je seveda predmet omejitev letnega sklada.

Definiramo omejitev sklada:

ℬ ≡ ℐ - 1 - ℯ0, ϕ

(0)

potem

1. v primeru ℬ < ℬ bo kontrolna organizacija (agencija) izdala kreditne garancije v mejah omejitev namenskega sklada in se 

popolnoma vzdrži od vseh oblik sofinanciranja, enkratnih subvencij in tovrstnih izpeljank za katere je znano, da so podvržene vplivom 

neproduktivnih akterjev, ipd., npr.  = 0 in ϕ = ℬ(1 - ℯ) ℐ, kjer je največja možna vrednost

Ψ′(ℯ)  -
- - ℬ + ℐ

ℯ

2. v primeru ℬ ≥ ℬ (primer ko imamo v skladu znatna akumulirana sredstva namenjena direktnim podporam) bo kontrolna organizacija 

(agencija) izdala kreditne garancije v mejah omejitev namenskega sklada 

ϕ

  1 -



ℐ - 

in sofinancirala z

 
ℬ - (1 - ℯ) ℐ -

ρ + ℯ

kjer je največja možna vrednost

Ψ′(ℯ)  -
- -  + ℐ

ℯ

limita je ko ℬ →ℬ in imamo  = ℐ - in ϕ = 0.

Obrazložitev: shema kreditnih garancij je namenjena subvencioniranju izključno produktivnih projektov URE in OVE (URE projekti so

ekonomsko učinkoviti pri doseganju ciljev “Energetska neodvisnost Slovenije”  z medsektorskimi prelivi, i.e. Leontief funkcije in “input-

output” matrike, Slovenska matrika je konformna z Eurostatom, ref. Statistični urad RS (Janja Kalin oz. oddelek za nacionalne račune),

generična oblika  matrične enačbe je X = ℑ - M
-1

D, ref. prof. dr. Ivo Lavrač) med tem ko sofinanciranje v različnih oblikah privabi

kvazi,  neproduktivne akterje,  ki  odvzamejo delež sklada  za financiranje URE in OVE projektov.  V časih , ko je državni proraèun  pod

pritiskom, ustanova (agencija, oddelek na ministrstvu) , ki je pooblaščena za garancije ne predvidi nobenih oblik sofinanciranja temveč

daje izključno investicijske garancije. Z večanjem sklada bo agencija nadaljevala z dajanjem garancij vse do nivoja ko garancijska
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shema preseže ravnovesje med spodbudami in ϕ(0), v tem primeru agencija zmanjša nivo garancij in del sklada nameni sofinanciranju, v

strokovni literaturi se pogosto omenja, da so sofinanciranja prakticirana v bogatih deželah, npr. ZDA in deželah z “ viškom” v državni

blagajni.  Učinkovit  način  kako  zmanjšamo  povpraševanje  po  instrumentu  državne  garancije  je,  da  spremenimo  -  povišamo  zahteve

(kriterije) glede višine in kvalitete jamstva, posledični rezultat je povečanje deleža sredstev, ki so lahko namenijo sofinanciranju. Pred-

postavljamo,  da  sta  obe  funkciji,  shema garancij  in  sofinanciranje  združeni  v  enotni  organizaciji  (agenciji),  le  tako  lahko dosežemo

optimalnost v delovanju (ref. Arping, Stefan; Lóránth, Gyöngyi; Morrison, Alan (2009)).

Organizacijska šema kontrolne ustanove za spodbude in podpore gospodarstvu

Organizacijsko funkcionalnost, šemo garancij in sofinanciranja združeni v enotni organizaciji (agenciji) lahko predstavimo grafično kot:
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1) Identificiranje in

optimizacija organizacije

∀

2) Pretok informacij

3) Optimiziranje utilizacije človeških resursov

4) Proces odločanja

5) Implementacija in razvoj integriranih procesov

6) Medsebojni odnosi na

osnovi zaupanja

7) Usmerjenost -

blaginja širše družbe

8) Vodstvo organizacije

9) Vzdrževanje izzivov obstoječega sistema

10) Spodbujanje pridobivanja novih znanj in sposobnosti

11) Maturacija procesov in obsega dejavnosti

12) Stabilnost organizacije

v dinamičnem okolju

1.0) IDENTIFICIRANJE IN OPTIMIZACIJA ORGANIZACIJE:

1.1) Modeliranje in simulacije ter evaluacije procesov spodbud in podpor (1,2,4,5,9,11)

1.2) Reduciranje števila pretočnih poti (1,4,5,9)

1.3) Minimiziranje inventarja na vseh nivojih (1,2,4,9,11,12)

1.4) Redukcija obsega predpriprav (časovna komponenta) (1,9)

1.5) Implementacija inspekcijskih (nadzornih) dejavnosti (1,2,3,4,6,9,11)

1.6) Pretoki, singularna pot za proces (1,2,9,12)

1.7) Minimizacija vseh poti, za ljudi in informacije (1,2,3,5,6,7,12)

1.8) Sihronizacija dela na vseh nivojih organizacije (1,2,6,9,12)

1.9) Vzdrževanje programskih orodij in opreme; brez zastojev ali izpadov (1,2,3,4,11)

PROPOZICIJA, ORGANIZACIJA SHEME (GRAF) SPODBUD IN PODPOR

Energetska neodvisnost Slovenije in učinkovita raba energije

Figure 11. Politika razvojnih spodbud in podpor v gospodarstvu, model funkcij agencije, generično

V spodnji ilustraciji (12) so prikazane interakcije primarne funkcije “indentifikacija in optimizacija organizacije” kontrolne ustanove za

spodbude in podpore v gospodarstvu osredotočene recimo na URE projekte, prikazane so tudi interne zanke, povratne vezi in primarne

zadolžitve in odgovornosti - delo nosilca partikularne primarne funkcije, v tem primeru jih naštejemo 9. Prednost grafične metode (metod

je več, z grafično metodo lahko delamo v 3 dimenzijah) je med ostalimi tudi v tem, da se pri oceni delovne obremenjenosti nosilca funkcije

lahko določijo asociacije in distribucije za vsako interakcijo ali interno zanko (npr. skriti Markovi procesi z binormalnimi distribucijami) in
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se jim glede na ključne parametre (princip modularnosti) spremeni namen, po potrebi se jih nadgradi, reorganizira, kombinira, skrči ali

razširi  (eliminacija ni  eksplicitno izključena) in končno optimizira.  Optimizacija je izjemno pomembno vprašanje,  omenjen pristop je

popolnoma  odprt  in  primeren  za  implementacijo  algoritmov  konstruktne  teorije  (prof.  dr.  A.  Bejan)  in  iz  teorije  kompleksnosti

(organizacije), (Stacey 2003, Wheatley 1992, Black 2000 and Morgan 1997).

1

2 4 5 9 11 12 3 6 7

PROPOZICIJA, ORGANIZACIJSKA SHEMA FUNKCIJ

Energetska neodvisnost Slovenije, (agencija za garancije in spodbude v URE in OVE)

1) Identificiranje in optimizacija organizacije

Figure 12. Politika razvojnih spodbud in podpor v gospodarstvu, model funkcije agencije, generično

V propoziciji predstavljamo nosilce primarnih funkcij, nekatere so združljive, ilustrativno pa vse interakcije opišemo podobno kot smo jih

predstavili za funkcijo “identificiranje in optimizacija organizacije”. Način (metode) kako “ustvarimo grafično organizacijo” vzamemo iz

teorije načrtovanja poskusov; propozicija - ilustracija hipotetične organizacije:
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1) Identificiranje in

optimizacija organizacije

2) Pretok informacij

4) Proces odločanja

5) Implementacija in razvoj

integriranih procesov

9) Vzdrževanje izzivov

obstoječega sistema

11) Maturacija procesov in

obsega dejavnosti

12) Stabilnost organizacije

v dinamičnem okolju

3) Optimiziranje utilizacije

človeških resursov

6) Medsebojni odnosi na

osnovi zaupanja

7) Usmerjenost -

blaginja širše družbe

8) VODSTVO ORGANIZACIJE

10) Spodbujanje pridobivanja novih

znanj in sposobnosti

PROPOZICIJA, ORGANIZACIJSKA SHEMA FUNKCIJ

Energetska neodvisnost Slovenije, (agencija za garancije in spodbude v URE in OVE)

Figure 13. Politika razvojnih spodbud in podpor v gospodarstvu, model funkcij agencije, shema garancij in sofinanciranje združeni v enotni 
organizaciji

Gornja ilustracija (13) organizacijske sheme kontrolne ustanove za spodbude in sofinanciranja v gospodarstvu je vitka, konstruirana je iz 

12 primarnih funkcij, vseh interakcij je samo 243, delovnih funkcij pa ni več kot 304. V realnem svetu je organizacijska shema povezana

navzven, očitna prednost pristopa je, da so s tem načinom načrtovanja vse funkcije, asociacije, opis dela in odgovornost nosilcev pomemb-

nih -  primarnih in sekundarnih funkcij  sledljive.  Iz grafa je  možno tudi  razbrati  5 notranjih z intenzivnim obsegom tesno povezanih

dejavnosti in 7 zunanjih primarnih funkcij. Administrativna funkcija je združena pri vodstvu organizacije kar ustvari vitko, učinkovito

upravo, proces odločanja pa je zaradi izjemnega pomena samostojna, interdisciplinarna funkcija, ki služi tudi interni kontroli. Nadgradnja,

reorganizacija, sprememba namembnosti, krčenje ali širjenje in končno optimizacija organizacije pa je relativno, časovno gledano manj

zahtevna kljub obremnjenem operativno-organizacijskem okolju, končni rezultat pa je vitka organizacija in dobra preglednost.

Možna rešitev, pot iz okolja marginalnega okrevanja Slovenskega gospodarstva in hkrati labirinta predpisov je da poiščemo organizacijske

vektorje in zanke ter predpise s partikularnimi karakteristikami, npr. z pomočjo kriterijev iz teorije grafov aplicirano na organizacijski ali

zakonodajni mreži in pogledamo kaj je "nevsakdanje (pozitivno, negativno, marginalno)" ali "pomembna funkcija, predpis, zakon", analize

in optimizacije so tako omogočene, vsakršni vozli, povratne zanke, odvečne vezi ali pomanjkanje vezi ter grupacije so opazne že pri nizki

ločljivosti, analitiki oz. strategi nacionalnega razvoja gospodarstva pa se lahko osredotočijo nanje s ciljem optimizacije vršne organizacije
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v vitko državno upravo in ekonomsko funkcionalno gospodarsko zakonodajo.

Sedanja organizacija in zakonodaja, ki ureja gospodarske delavnosti vsebuje komponente, ki ne doprinesejo merljivih pozitivnih učinkov

za uresničitev objektivnih ciljev gospodarstva (to smo izkusili z 6% padcem BDP v kriznih letih), številni predpisi so pasivni, nekateri so

neizvedljivi, in če so, ne vodijo nikamor, so obremenjujoči in dostikrat škodljivi, taki da v interakciji v celotnem gospodarskem zakonoda-

jnem sistemu povzročajo kumulativno znatne negativne učinke (efektivne administrativne zavore). Nadgradnja, reorganizacija, sprememba

namembnosti, krčenje ali širjenje, ukinjanje neproduktivnih funkcij, in končno optimizacija vršne organizacije ter relevantne zakonodaje je

pogosto s strani vodilnih v gospodarstvu, medijev kot tudi prominentnih posameznikov artikulirana ne samo kot želena temveč absolutno

potrebna. Za tako, temeljito posodobitev pa se zahtevajo izjemni intelektualni napori in predvsem dobra volja vseh nas...

In ključno vprašanje, ki postaja vse bolj pereče: kako naj bo Slovensko gospodarstvo uspešno na globalnih trgih če je energija pri nas 

40% dražja kot je to primer pri konkurentih? 

Kot absolutna prioriteta, vzroki drastično negativnih trendov preteklih let na področju ekonomske učinkovitosti, konkurenčnosti, upravne

(državne)  učinkovitosti,  poslovne  učinkovitosti,  ekonomskih  indikatorjev  in  infrastrukture  se  morajo  ugotoviti  in  izkoristiti  vse

razpoložljive mere (znanja), da se zaustavijo in obrnejo v pozitivno smer. Propozicija oz. spis predstavlja eno od možnih alternativ, ki

kljub omejenem analitičnem obsegu lahko delno pripomore k uresničitvi zastavljenega cilja tj. večji blaginji nas vseh.
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SHEMA SPODBUD IN PODPOR, ORGANIZACIJSKA PROPOZICIJA

Figure 14. Politika razvojnih spodbud in podpor v gospodarstvu, model funkcij agencije, normalizirana shema garancij in sofinanciranja združeni v 
enotni organizaciji

Primer za diskusijo: v grafični preglednici (14) lahko opazimo, da je z racionalizacijo organizacije vodstvena funkcija razbremenjena

znotraj organizacije, kar omogoča, da se dodajo zunanje funkcije, ki v grafu (13) niso specifično prikazane, so pa očitne v primeru 3

dimenzionalne konstrukcije grafa organizacije.

Vprašanja s področja energetike

Na nekatera vprašanja kot so npr.:
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1. priprava za sprejetje ukrepov in proračunske podlage, s katerimi bomo v Sloveniji povečali delež energetsko saniranih javnih in 

zasebnih objektov (tudi industrije, gospodarstva na splošno) preko obstoječih (in novih) finančnih mehanizmov, 

2. priprava programa za energetsko sanacijo objektov v državni upravi, projektov v državni lasti in shema spodbud za sanacijo  objektov 

v zasebni lasti,

3. zagotavljanje povečanega obsega financiranja Eko sklada in njegovo transformacijo v učinkovitejšo, vitko organizacijsko obliko, z 

racionalnim, dolgoročno funkcionalno definiranim namenom,

4. zagotavljanje kreditnega potenciala bank za potrebe sanacije javnih in zasebnih objektov, tudi gospodarskih (industrije),

5. finančno vzdržen sistem podpor za obnovljive vire energije (OVE), predvsem v obliki javnih garancij, ki omogočajo znatno večje 

ekonomske učinke v primerjavi z podporami, 

a. oblikovanje letne podpore za OVE tako, da bodo pokrite obveznosti za nazaj in zagotovljena sredstva za nove investicije, 

prioritetno v obliki finančnih garancij, 

b. priprava kriterijev za višino podpor glede na udeležbo slovenske industrije v proizvodnji, za implementacijo vrhunske tehnologije, 

predvsem v obliki sofinanciranja razvojnih dejavnost, tj. domača industrija v navezi z razvojnimi inštituti in univerzami, 

6. vseh nismo našteli, so pa nedvomno prav tako pomembni;

Na vsa vprašanja ne moremo odgovoriti v spisu, posredno pa v propoziciji podajamo možne rešitve nekaterih (analitikom in strategom

razvojne gospodarske politike),  predvsem vprašanja ekonomske učinkovitosti,  prioritetne lestvice, konstrukcije vitke organizacije kon-

trolne  ustanove  za  dodeljevanje  javnih  garancij  in  v  manjšem obsegu  podpor  v  obliki  sofinanciranja  razvojnih  projektov  industrije,

zagotavljanje kreditnega potenciala bank za potrebe sanacije javnih in zasebnih objektov, kontrolne (nadzorne) mehanizme ter pogled na

upravičenost pospešene implementacije projektov URE v javnem sektorju.

Energetski koncept Slovenije naj bi med drugim določil ciljno (vsakoletno) zmanjšanje enormne energetske odvisnosti z zagotavljanjem

trajnostne oskrbe skozi izrabo obnovljivih virov energije in znatno višjo učinkovitostjo rabe energije na nivoju države.

Eksponentna rast potrošnje energije in onesnaževanja okolja ni vzdržna (planet ima končno mejo, tj. sposobnost absorpcije polutan-

tov -  regeneracije;  Slovenija ima slabo oceno na tem področju),  zato moramo trend obrniti  z  drastičnim zmanjševanjem potrošnje in

onesnaženja,  predvsem z večjo učinkovitostjo tj.  z obnovo ali  zamenjavo zastarelih - potratnih potrošnikov energije (svetlobnih teles,

aparatov, strojne opreme, krmilnikov, ipd.) in z naprednimi programskimi pristopi,  npr. “pametni" krmilniki in sistemi, ki uravnavajo

optimalno atmosfero v objektu na osnovi vremenske napovedi, termodinamične inercije objekta, z implementacijo “pametnih senzorjev"...

da ne naštevamo vseh.

Z  vidika  ekonomske  učinkovitosti,  visoki  tehnični  standardi  glede  rabe  energije  pri  novogradnjah  dajejo  dolgoročno  visoko  okolje-

varstveno in finančno učinkovitost ob relativno nizkih investicijskih stroških.

1. izboljšati moramo učinkovitost s katero se resursi koristijo (predvsem energija, npr., toplotna, električna...);

2. razviti oz. povečati moramo lastne kapacitete obnovljivih virov energije kar se da hitro, cilj 80% pokrivanja vseh potreb je realno 

dosegljiv do 2050 (vodni viri, lesna biomasa, geotermalna in solarna baza OVE, ravnanje z odpadki, vetrne), kljub visoki ceni...

Cilji povzeti iz različnih virov, osnutkov “Energetski koncept Slovenije”:

1. Povprečen prihranek energije: 31 - 71% nižji (EU povprečje 36%)

2. Prihranek na stroških: 18 - 54% nižji

3. Grelna učinkovitost: 50 - 70% višja (racionalna zahteva v vseh projektih financiranih z javno garancijo)

4. Hladilna učinkovitost: 20 - 40% višja (racionalna zahteva v vseh projektih financiranih z javno garancijo)

5. Prihranek primarne energije: 20 - 49% višji (racionalna zahteva v vseh projektih financiranih z javno garancijo)

6. Prihranek končne energije: 67 - 79% višji (racionalna zahteva v vseh projektih financiranih z javno garancijo)

7. Zmanjšanje CO2, ekvivalent: 49 -68% manjši (racionalna zahteva v vseh projektih financiranih z javno garancijo)

8. Povečanje deleža OVE v projektih 65 - 78% delež OVE v projektih URE, minimalna zahteva > 20 %  (racionalna zahteva v vseh 

projektih financiranih z javno garancijo)

Cilji  energetskega  koncepta  Slovenije  so  realni  in  tehnično  že  leta  uresničljivi,  zmanjšanje  intenzitete  rabe  energije  za  > 50 %  je

dosegljivo in vsi bi pridobili, vršne oblasti naj nebi popustile pod pritiski vplivnih interesnih struktur z vprašljivimi argumenti saj koncept

predstavlja dolgoročno do 2050 in dlje vsesplošno, brezkompromisno usmeritev sonaravnega razvoja Slovenije. Prezervacija resursov,

stabilizacija ekonomije, zmanšanje stroškov v vseh sektorjih gospodarstva, okoljevarstvo, vse to je eminentno dosegljivo.

Hevristika in robustnost modela

V propoziciji smo navedli samo eno vlogo finančne ustanove (banke) in to je realizacija jamstev. V realnem svetu finančne ustanove

(banke) igrajo znatno bolj zahtevno vlogo in to kot aktivni nadzorniki podjetnika, (“tistega, ki se ukvarja z ali  upravlja”,  zastopnika,

intrapreneurja, investitorja), kar izhaja iz tesne poslovne povezave med finančno ustanovo in investitorjem, imajo tudi znaten vpliv nad
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poslovnimi aktivnostmi. Nadzorna funkcija finančnih institucij je izjemnega pomena v modelu sheme za garancije in podpore v URE in

OVE. 

Predpostavimo, da je nadzor nad aktivnostmi investitorja potreben in da finančna ustanova ima pregled in vpliv nad odlivi in prilivi

sredstev in lahko v številnih primerih negira njihovo preusmeritev za privatno rabo. V tem primeru ostane še naprej vprašanje napora, ki ga

investitor vlaga v domeni uspešnega projekta. Verjetnost, da bo projekt uspešen smo podali z σ ℯ, kjer σ ∈ {0, 1}, z σ = 1 ko finančna

ustanova (banka) opravlja nadzorno funkcijo,  ℯ  predstavlja napor investitorja.  Finančne ustanove so pripravljene prevzeti  nadzorno

funkcijo v primeru, da “zaslužijo”, predpostavka je, da se ob tem odrekajo delu dobička  > 0. V primeru visokih stroškov kontrolnih

dejavnosti,  finančne ustanove nimajo interesa  prevzeti  kontrolne  funkcije,  vendar  se  zavedajo,  da  kontrolna  dejavnost  poveča prilive

(dohodek), zato lahko v naprej pričakujemo, da se bodo odločile za sodelovanje. To lahko izvedejo tako, da omogočijo investitorju več

sredstev kot je potrebno za financiranje projekta (Holmstro in Tirole (1997)), zapišemo  > 0 za dodaten transfer,  investitor pa se

obveže da bo poplačal več v primeru uspešnega projekta, večja poplačila pa so spodbuda finančni ustanovi, da se odloči in prevzame

nadzorno funkcijo. 

Z likvidnimi sredstvi  in kreditno garancijo ϕ, lahko investitor maksimizira  (ℛ, β, ℯ) +  pod pogojem β +  - ℛ  Ψ′(ℯ) in  > 0

ter omejitvi finančne ustanove glede sodelovanja (1 - ℯ)  β + ϕ ℐ -  + ℯ ℛ ≥ - + + ℐ in dohodka ℯ -β - ϕ ℐ -  + ℛ ≥ 

. 

(1 - ℯ)  β + ϕ ℐ -  + ℯ ℛ ≥ - + + ℐ (17)

ℯ -β - ϕ ℐ -  + ℛ ≥  (18)

 ℯ ℐ   β ϕ ∈  ℛ <β -  ϕ + ℐ ϕ ℯ ≤


-β +  ϕ - ℐ ϕ + ℛ


ℛ  β -  ϕ + ℐ ϕ   ≤ 0  ℛ >β -  ϕ + ℐ ϕ ℯ ≥


-β +  ϕ - ℐ ϕ + ℛ

Vzamemo  ϕ ∈ ϕ, ϕ

  in  β = 1  ter  (1 - ℯ)  β + ϕ ℐ -  + ℯ ℛ ≥ - + + ℐ  in  naredimo  substitucijo  leve  strani  v

ℯ -β - ϕ ℐ -  + ℛ ≥ , tako dobimo

(1 - ϕ) ℐ -  - ≥  (19)

Pogodba  je  za  finančno  ustanovo  sprejemljiva  v  primeru  ϕ ≤ ϕ

,  kje  je  ϕ


 1 -

+

ℐ-
.  V  primeru  ϕ > ϕ


,  β ≠ 1,  z  preureditvijo  enačb

(1 - ℯ)  β + ϕ ℐ -  + ℯ ℛ ≥ - + + ℐ (17) in ℯ -β - ϕ ℐ -  + ℛ ≥  (18) dobimo

ℛ  β +


ℯ
+ ϕ ℐ -  (20)

  β +  - (1 - ϕ) ℐ -  (21)

in

Ψ′(ℯ)  +  -


ℯ
- ℐ (22)

zaključimo lahko, da spremna ustanova za dodelitev kreditnih garancij ne bo izbrala primerov ϕ > ϕ

.

Tako dobimo tudi pogoj:

ϕ ≤ ϕ

 ≡ 1 -

 + 

ℐ - 

Namen  (ne prikazan, skrit) kvazi  investitorja z ne produktivnim ali marginalno produktivnim projektom se lahko obrazloži z dejstvom,

da se v številnih primerih vrednost investicije v projekt URE ali OVE odraža z višjo vrednostjo objekta, ki je cenjena znatno višje od

investicijskega vložka, zato tudi pogosto iskanje rente v tej obliki (podpore, enkratna izplačila in podobne izpeljanke so najbolj iskana

oblika).

Alternativa  propoziciji:  Opcija  obstaja,  da  kontrolna  ustanova  za  spodbude  in  subvencije  URE  in  OVE  del  sklada  nameni

zavarovanju odprtih kreditov (portfelja) pri uveljavljeni zavarovalni ustanovi, v tem primeru finančne ustanove operirajo z zavarovanimi

svežnji specifične kvalitete namenskih kreditov, ki se prav tako lahko plasirajo na svetovnih finančnih trgih, monetarna vsota namenjena
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projektom URE in OVE se tako lahko vzdržuje oz. raste. V tem primeru vrednotimo garancije kot ponovljive, znan je model zavarovalnih

ustanov Fannie Mae in Freddie Mac kjer lahko iščemo analogijo (glej ameriški Economic Recocery Act, 2008). Alternativa predstavlja

spremenjeno operativno okolje in jo direktno ne moremo (brez da konstruiramo specifičen model) primerjati s predstavljeno propozicijo.

Zaključek (propozicije)

Država naj kot je prikazano v spisu kot optimalno, primarno usmeri razpoložljive resurse za spodbude in podpore v URE in OVE projekte

v obliki državnih garancij vse do meje, ko investitor išče zamenjavo za svoj kolateral (privatno jamstvo) v instrumentu državne garancije

(javno jamstvo z  opcijo),  v  tem primeru se  politika podpor  usmeri  tudi  v  direktne podpore v obliki  razvojnega sofinanciranja

domačim  proizvajalcem  opreme  (učinkovitost,  avtomatizacija,  vitka  proizvodnja...kvaliteta  in  ekonomska  učinkovitost  produktov  v

funkciji) v sodelovanju z razvojnimi inštituti ali univerzo, optimalni pogoji sofinanciranja so isti. 

Kreditne garancije imajo negativen učinek na delo (izvršljivost) finančnih ustanov (bank) po vključitvi v nadzorne funkcije, imajo pa

obvezni znaèaj,  da s povratno zanko (kohezijski vzvod) znatno povečajo,  predvidoma za več  kot magnitudo, namenska sredstva

namenjena investicijam URE in OVE (bančno plasiranje svežnjev kreditnih portfeljev z državno garancijo na globalnem finančnem trgu),

inducirane dobrobiti do širše družbe pa so kot je bilo predstavljeno ekonomsko učinkovite.
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