
Karl Sagan: „We live in a society exquisitely dependent on science and technology, 

in which hardly anyone knows anything about science and technology.“

TEHNOLOOGILISE

TSIVILISATSIOONI          

JÄTKUSUUTLIKKUSEST
Kaupo Vipp



TEADUS  =  PROGNOOSIVÕIME

MAJANDUS:

KLASSIKALINE (dismal science)
Smith, Ricardo, Mill, Malthus jt
(+Darwini, Freudi jt ideestikud)

UUSKLASSIKALINE (1870 - …?)
Jevons, Menger, Walras, Marx jt
(tänane peavoolu-paradigma)

BIOFÜÜSIKALINE (alates 1924)
Georgescu-Roegen, Odum, Hall jt
(oikos logos + oikos nomos)

TERMODÜNAAMIKA
KOSMOLOOGIA
BIOLOOGIA
GEOFÜÜSIKA
SÜSTEEMITEOORIA
SOTSIAAL-ÖKOLOOGIA
___________________________________________________

ekstrapoleerimisvõime taasteke
st taas arengud prognoositavad



KOMPLEKSSÜSTEEMIDE DÜNAAMIKA

ELUSAINE JA SELLE SÜSTEEMIDE KOMPLEKSSUSE ARENG
Päike mateeriat soojuseks 0,00025 W/kg; 

ca 100 kg imetaja keskmiselt 1,5 W/kg   

so 6000 korda efektiivsemalt !!!



miinimum ca 10

Nn “küttevedelike” ERoEI näidud, ca: 

Konventsionaalne toornafta – 19

Maagaas, NGL, LNG jms – 10

Kildanaftade frakc – 5

Pigiliivade sünt – 4

Põlevkiviõlid – 3

Biokütused – 2

Vesinik el. – -3

(Hall 2014)

Termodünaamiline TÕHUSUS (e ERoEI)

alternatiivid:

H2 auto - 1807

elektriauto - 1838

H2 element - 1839

PVpaneel - 1887

tuugen - 1891

1kg H2= 

100A x 1324,5 h (55 öp)

vrdl röstsai = 1A x 30 sek

Nafta 1L = 35MJ = 5 päeva inimtööd (ca 7MJ päevas) e. inimtöö hind 0,28 €/p (kui küte = 1,4 €/L)



Konventsionaalse nafta

tootmismaht on püsinud

tipuplatool  alates  2005

PO I  Hubbert - 2006

PO II Laherrere - 2016

Põhisisendi hankimis/tarbimistempo, hind ja ERoEI



Reaalmajanduses150 a 

madalseis peale 2005 a

lahendus =„rahatrükk“ ?!

Keskklass!



ALALISE KASVU EELDAMISELE RAJATUD MAJANDUSSÜSTEEM TÕRGUB



(joonis - EESTI PANK, „2014 juuniprognoos, presentatsioon vabariigi valitsusele“)KASVUSTATISTIKA +

Davos 2009 - ESA metoodikamuudatus
Eksponentfunktsiooni kordistumisperiood T2= 70/x% (100/loge2=69,3); 

NB! 2010 kuni 2016 aastatel võinuks +3% aastas statistiline efekt olla kokku ca +19% ka stabiilse 0% reaalkasvu korral !

Stabiliseerumine. Edasine võimalik  

statistiline efekt kuni +3% aastas



TEOORIA - JOSEPH TAINTER: KOMPLEKSSETE ÜHISKONDADE KOLLAPS

ERoEI +

ERoEI -

Iga allsüsteemi lisandumine » süsteemi energeetilise kasumlikkuse kahanemine.

Et energiasisisendi lõputu kasv on võimatu, viib süsteemi pidev kasv alati kollapsini,

aga ühiskondlikele komplekssüsteemidele ei jää probleemide lahendamisel valikuid…



PO-PLATOOL viibimise periood on hinnavolatiilsuse  ja 
globaalmajanduse ostsilleerimise periood,  mis peaks 
prognooside järgi suutma jätkuda 2008 - 2030 aastail.
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TEOORIA - BAU KASVUPROGNOOS

Uuring “Limits to Growth” aastast 1972:

tööstustsivilisatsiooni BAU majandus-

prognoos 130-neks aastaks ning selle 

kehtivuse kontrollimine 30 a perioodile

ME POLEGI MALTHUSE LÕKSUST PÄÄSENUD?

CSIRO 2008   

kontrolliperiood

1970 - 2000



TEOORIA - SOTSIAALÖKOLOOGILINE HETKESEIS

Energia-, toormete- rahvas- kapitali- energia- fossiilkütuste 

keskkonna-, majandus- ,    = tiku     X nõudlus       X tarve         X osakaal
(geo)poliitika jms mured        arvukus        per capita          per capita             sisendenergias

demograafia ning
viljakusega seotud

küsimused

kultuurinormide,
väärtushinnangute ja 

rahva elustiili küsimused 

efektiivsusega 
seotud 

küsimused

alternatiivide ja 
innovatiivsusega 

seotud küsimused

Sotsioloogia  ja  poliitika  mõjusfäär
(Ponzitamine, “humanistlikud” tabud ja demokraatia ajahorisont)

Siia vajaksime infot, leppeid, oma-algatusi ja tarbijate otsustavust 

Tehnoloogiate  mõjusfäär
(Jevons´i , “päikesemaksu” jms  nullivad paradoksid)

Siia on täna keskendunud kõik riiklikud regulatsioonid

Esindusdemokraatia ei suuda siin reaalseid lahendusi pakkuda  (Dennis Meadows)



KUI REAALTEADUSTE POOLT ESITATAV ÜLDPILT PAIKA PEAB, SIIS…

Energia-, toormete- rahvas- kapitali- energia- fossiilkütuste 

keskkonna-, majandus- ,    = tiku     X nõudlus       X tarve         X osakaal
(geo)poliitika jt mured            arvukus        per capita          per capita             sisendenergias

demograafia ning
viljakusega seotud

küsimused

kultuurinormide,
väärtushinnangute ja 

rahva elustiili küsimused 

efektiivsusega 
seotud 

küsimused

alternatiivide ja 
innovatiivsusega 

seotud küsimused

Sotsioloogia  ja  poliitika  mõjusfäär
(Ponzitamine, “humanistlikud” tabud ja demokraatia ajahorisont)

Siia vajaksime infot, oma-algatusi ja  tarbimis-otsustavust 

Tehnoloogiate  mõjusfäär
(Jevons´i , “päikesemaksu” jms  nullivad paradoksid)

Siia on täna keskendunud riiklikud regulatsioonid

…ON SENISTE VÄÄRKESKENDUMISTE PARANDAMISEST HILJA UNISTADA

Seega tuleb nüüd tõesti asuda mõtlema globaalselt, tegutsemaks õigesti lokaalselt, aga
reaalne oleks lahendada ainult universaalseid, mitte globaalseid probleeme.  Lahenduste   

strateegiad ja -poliitikad tuleks nüüd keskendada probleemidega kohanemisele, mitte enam 
katsetele probleemide välistamiseks.  Loodus on nüüdseks initsiatiivi enda kätte haaranud ja 
kannab meid omatahtsi jätkusuutlikkuse poole tagasi. Võitjaiks jäävad need kogukonnad, kus 
suudetakse selline kandmine üle elada. Ilma ettevalmistumiseta pole see kuskil tõenäoline

kuni 7,5 mld-st saab ca 2 mld



Tänan kaasa mõtlemast!


