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A fejlődő országokban sok milliárd ember nem jut hozzá a termelés egy 

fontos tényezőjéhez, az energiához. Egyes becslések szerint a fejlődő orszá-
gok energiafogyasztása húsz éven belül megkétszereződik. A kereslet növe-
kedése fokozott terhelést ró a környezetre, az energiaforrásokra és az egész-
ségre. Mindezek figyelembevételével a tartós fejlődésben kulcsszerepet játsz-
hatnak a környezetkímélő, technikailag megbízható és anyagilag hozzáférhető 
megújuló energiák, amelyek a világ energiakészletének is fontos tényezői. 

Nyolc fejlett ország (G8) államfői 2000. júliusi csúcstalálkozójukon mun-
kacsoportot hoztak létre azzal a céllal, hogy előmozdítsák a megújuló energia-
források fejlesztését a fejlődő országokban. A 33 tagú munkacsoport a lehető-
ségek alapos felmérése után a 2001. évi csúcstalálkozóra szakvéleményt ké-
szített, amelyben a megújuló energiák kiaknázásának meggyorsítására a kö-
vetkező négy ajánlást tette: vissza kell szorítani a műszaki költségeket, ki kell 
építeni a környezetbarát termelés piacát, tőkét kell mozgósítani, és támasz-
kodni kell a piaci mechanizmusokra.  

A különböző országok, magánvállalatok, multinacionális vállalatok, állami 
és civil szervezetek megkérdezése számos problémát és egymással össze-
egyeztethetetlen nézetet vetett fel, ezért a munkacsoport tevékenységét an-
nak megvizsgálására korlátozta, hogy mi akadályozza a fejlődő országokban 
a megújuló energiák elterjedését, s milyen intézkedésekkel lehetne ezeket az 
akadályokat felszámolni. 

A szakvélemény rámutatott arra, hogy a megújuló és a hagyományos 
energiaforrások versenyfeltételei nem egyenlők. A megújuló energiák elterje-
dése még olyan kezdeti szakaszban jár, mint a széné az ipari forradalom ide-
jén, a kőolajé a XX. században vagy az atomenergiáé a II. világháború után. A 
megújuló energiák összköltsége, a járulékos költségeket is figyelembe véve, 
rendkívül kedvező. Ugyanakkor a hagyományos energiák jelentős támogatást 
élveznek. 

 



A munkacsoport megállapította, hogy a fejlődő országoknak nyújtott ál-
lami támogatások csökkentek. Nyíltan ki kell mondani, hogy mindenki egyetért 
ugyan a fejlődő országok támogatásával, akár szolidaritásból, akár a földré-
szek közötti egyenlőtlenség felszámolásának jól felfogott érdekében, de senki 
sem hajlandó finanszírozni a helyi panamákat („kleptokráciát”). Ezért inkább 
az állam és a magánvállalatok közös beruházásait segítik. 

Az Energia Világalapítvány jelentős műszaki, gazdasági és stratégiai se-
gítséget nyújtott a megújuló energiák – a nap-, szél-, geotermikus, víz-, vala-
mint a biomasszából nyert energia – kutatásához, kísérleti alkalmazásához és 
bevezetéséhez. Ennek során minden földrészen, fejlett és fejlődő országok-
ban egyaránt, nap mint nap bizonyítást nyer ezeknek az energiaforrásoknak 
az életképessége.  

A Nemzetközi Energiaügynökség vizsgálatai és diverzifikációs programjai 
kimutatták, milyen kedvező hatással járna a megújuló energiák alkalmazása: 
2030-ra a kőolajra fordított költségek egyharmaddal csökkennének, 2012-re a 
mezőgazdasági térségekben 40%-kal több családot lehetne elektromos áram-
mal ellátni, és mindemellett 5 Mrd USD megtakarítást lehetne elérni. 

28 esettanulmányt végeztek különböző fejlett és fejlődő országokban a 
megújuló energiák alkalmazási módjairól, mezőgazdasági területeken decent-
ralizált áramforrások létesítéséről és a családok életkörülményeinek javításá-
ról. A nyolc fejlett ország munkacsoportjának szakvéleménye megállapította, 
hogy országaik összehangolt tevékenységének eredményeként 2010–2012-re 
további egy milliárd ember részesülhet a megújuló energiaforrások előnyeiből, 
ezen belül 200 millióan a fejlődő országokban a biomasszából nyert energiát 
alkalmazhatják, 300 millióan a mezőgazdasági területek decentralizált áram-
forrásait vehetnék igénybe, 500 millióan pedig vezetékes áramhoz jutnának. 
Ezek az eredmények az egyes országok stratégiájától, valamint nemzetközi 
megállapodásoktól függnek. 

A munkacsoport a megújuló energiák helyzetét három fő szempontból 
vizsgálta: 

– elemezte 
; 

a megújuló energiaforrások potenciális szerepét a fejlődő 
országokban

– feltárta regionális szinten az energia iránti kereslet és a kínálat alaku-
lását; 

– megfogalmazta a megújuló energiák piacának bővüléséhez szükséges 
feltételeket. 

A megújuló energiák potenciális szerepének 
elemzése 

A fejlődő országok helyzete tarthatatlan: a világ népességének egyhar-
mada nem jut elektromos áramhoz. A távoli mezőgazdasági területeken a la-
kosság a kis hatékonyságú hagyományos energiaforrásokhoz kötött. A fő 

 



gond a szegénység elleni küzdelem ott, ahol több mint két milliárd ember napi 
2 USD-nél kevesebből él. A fejlődő országokban az energiaszolgáltatás az 
alapigényeket elégíti ki. 

A fejlett országok használják fel a világ energiatermelésének 60%-át. A 
fejlődő országokra, amelyekben a világ népességének 80%-a él, a felhaszná-
lás 40%-a jut. 2020-ra megkétszereződik a világ áramfogyasztása, a fejlődő 
országokban az éves növekedési ütem 4,6% lesz, a fejlett ipari országokban 

áramtermelésének 44%-át fogja fogyasztani. A hagyományos – szénen és 
kőolajon alapuló – áramtermelés az igényeket már csak a környezet, az 
egészség és a természeti kincsek károsításával tudja kielégíteni. A Nemzet-
közi Energiaügynökség 2030-ig terjedő terveiben kevés figyelmet fordítottak a 
megújuló energiaforrásokra és az energiával még el nem látott területekre. 
Márpedig a megújuló energiaforrásoknak kulcsszerepet kell játszaniuk az új 
energetikai rendszerekben. 

pedig 1,6%. 2020-ban a világ népességének 80%-a csupán a világ elektromos 

Az államok elsősorban a fosszilis tüzelőanyagokkal működő erőműveket 
támogatják: az Egyesült Államokban például 1999-ben az energiahálózatnak 
juttatott 3,5 Mrd USD-ból mindössze 59 milliót (1,7%) fordítottak megújuló 
energiaforrásokra. 

A megújuló energiák technológiája hatékony, piaci részesedésük növek-
szik, költségeik pedig csökkennek. A szél-, nap- vagy geotermikus energia 
fontos szerepet játszik az elektromos hálózattal nem rendelkező területeken.  

Az energia iránti kereslet és kínálat feltárása 
regionális szinten 

Energiaszolgáltatás nélkül egy ország gazdasága sem tud a létminimum-
nál többet nyújtani. A vizsgálat négy piactípusra terjedt ki: 

A főzéshez és fűtéshez szükséges, nem elektromos energia 
távoli mezőgazdasági területeken 

A lakosság nagymértékben függ a biomasszától, és súlyos károkat szen-
ved a környezetszennyezés miatt. A technológiák károsítják a környezetet, 
csökken a föld termékenysége. Itt a feladat a hatékonyság növelése anélkül, 
hogy fokozódna az erdőirtás. A kéménnyel ellátott kemencékben 40%-kal 
csökken az üzemanyag-fogyasztás és a káros anyagok kibocsátása. Ezek a 
kemencék megfizethetők és jelentősen mérsékelik a széndioxid-kibocsátást, 
amivel évente több mint 3,5 millió embert mentenek meg a korai haláltól. Kö-
zös erővel elő kell segíteni a helyi ipar megteremtését és a helyes erdőgaz-
dálkodást. 

 

 



Hálózaton kívüli megújuló elektromos energia 
a fejlődő országokban 

A becslések szerint az egy főre jutó alapszükséglet elektromos energiá-
ból évi 50 kWh. A fejlődő országok évi 40-60 Mrd USD-t fordítanak energiaipa-
ri beruházásokra, ennek ellenére 1,7 milliárd fő nem jut elektromos áramhoz. 
A villamosítás kiemelt feladat. A megújuló energiaforrásokon alapuló kisebb 
egységek könnyebben megvalósíthatók, mint a szénnel vagy kőolajjal üzeme-
lő, nagy erőművektől kiépített hálózatok kiterjesztése. A kisebb egységek ja-
vítják az életszínvonalat, kedvező hatással vannak a gazdaságra és a környe-
zetre, továbbá csökkentik a városokba történő elvándorlást. Ennek a fejlesz-
tésnek fő akadálya a finanszírozás hiánya. A Világbank újszerű programot in-
dított el Indiában. A szubvenciók alkalmazása során ügyelni kell a hatékony-
ságra. Egész élettartamukat nézve a megújuló energiaforrások gazdaságo-
sabbak, mint a hagyományosak A fejlődő országokban eddig 700 000 nap-
energia-hasznosító rendszert létesítettek hálózaton kívül, részben a Globális 
Környezeti Alapból (Global Environment Facility) nyújtott hitelből, részben társ-
finanszírozásból.   

A hálózatba bekapcsolt megújuló energiák piaca 
a fejlődő országokban 

Itt fő feladat a minőségi energiaszolgáltatás. Az energiatermelés harminc 
év óta háromszor gyorsabb ütemben nő, mint a fejlett ipari országokban. Je-
lenleg a fejlődő országok energiatermelése 1,3 millió MW (a világ termelési 
kapacitásának 40%-a). 2020-ig a termelőkapacitás 1,6 millió MW-tal fog emel-
kedni. A városokban az egy főre jutó áramfelhasználás évi 200-500 kWh, s ez 
2010-ig várhatóan megkétszereződik.  

A hálózatba kapcsolt villamos energia piaca 
a fejlett országokban 

Ezekben az országokban az egy főre jutó évi áramfogyasztás 2 700 kWh. 
Hatékony technológiákkal sikerült leszorítani az egy főre és az egységnyi 
GDP-re jutó energiafelhasználást. Az áramtermelés azonban jelentős mennyi-
ségű szennyezőanyag-kibocsátással jár. Az áramszükséglet 2010-ig 16%-kal 
fog emelkedni. Jelenleg a áramnak csupán 2%-a származik megújuló energia-
forrásokból, ezt az arányt 2010-ig 9%-ra kívánják emelni. Addigra további 
170 000 MW termelőkapacitást kell létesíteni. Az OECD jövedelmének 2%-át 
fordítja áramtermelésre, és számos ország támogatja még ezt az ágazatot. 
Tudatosodott a jelenlegi áramtermelő rendszerek környezetszennyező hatása. 
A jövőben az áramforrások szabad megválasztása nagyobb teret kap. 

 

 



A megújuló energiák piacának bővüléséhez szükséges 
feltételek  

A megújuló energiák hasznosításának kiépítéséhez támaszkodni kell 
a piaci hatásokra 

A piac nem garantálja az árak stabilitását, sem a biztonságos energiael-
látást, sem a tartós fejlődést, sem a külső költségek figyelembevételét. A sza-
bad piac még károsíthatja is a környezetet. A G8 csoport országainak meg 
kell találniuk a módját, hogy kézben tartsák a piaci erőket, és sikeres harcot 
vívjanak a szegénység ellen. 

Nemzeti tervek a piaci erők megszervezésére 

A szegény országoknak számos problémát kell megoldaniuk a szegény-
ség elleni küzdelem, az oktatás, egészségügy, energiaellátás és a környezet-
védelem terén. A mezőgazdasági területek villamosítását a magántőke bevo-
násával és hitelfelvétellel próbálják meggyorsítani. Több ország (Kína, India) 
olyan fejlesztési tervet készített, amely megszilárdítja az állami szervek, a be-
fektetők és a szponzorok együttműködését. A jövőre nézve olcsóbb és meg-
bízhatóbb technológiákat kell kidolgozni. Az OECD tervei megteremtik a meg-
újuló energiák elterjedésének alapját a fejlődő országokban. 

A politikák reformja 

Átalakul az energiaellátási rendszer: megdőlt a nagy erőművek monopó-
liuma, helyettük előtérbe kerültek a lakóhelyhez közeli, moduláris és rugalmas 
létesítmények. Az áramtermelők erőfeszítéseiket a költségek csökkentésére 
összpontosítják. Ezen a piacon a távoli mezőgazdasági területek nem jutnak 
állami támogatáshoz. Új, hatékony módszereket kell alkalmazni a költségek 
leszorítására, egyebek között fokozni kell a megújuló erőforrásokkal kapcsola-
tos kutatást és fejlesztést. 

A hagyományos energiatermelésre 

ozná a versenyt. 

(atomerőművek, szén- és olajüzemű 
erőművek) 1995-ben mintegy 280 Mrd USD-t fordítottak. Meg kell vizsgálni a 
támogatások indokoltságát, és meg kell vonni a kevéssé megalapozottakat. Át 
kell alakítani az adórendszert, új célokat kell kitűzni, össze kell hangolni az 
állami és a nemzetközi támogatást. A legszegényebb térségeknek időben 
korlátozott céltámogatást kell nyújtani. A hagyományos energiatermelésnek 
juttatott támogatás egy részét át kell irányítani a megújuló energiák 
hasznosítására, ami lehetővé tenné a járulékos (pl. környezetvédelmi) 
költségek figyelembevételét és egyensúlyba h

Több olyan ország, amely privatizálta az energiaágazatot, erőfeszítéseit 
a szolgáltató vállalatok szabályozására fordítja. Ebben az átmeneti időszak-

 



ban az energiatermelés fejlesztésére szánt nemzetközi támogatás csökkent, 
és a megújuló energiák bevezetésére azokban az országokban kevesebb fi-
gyelmet fordítottak. Ezeket a kormányokat sürgősen rá kell vezetni arra, hogy 
teremtsék meg a megújuló energiák elterjedésének azokat a kereteit, amelyek 
között a magánszektor fejlődhet: a megújuló energiákat be kell venni a prog-
ramokba és finanszírozásukra megfelelő eszközöket kell teremteni. 

A megújuló energiák finanszírozása 

A beruházások oroszlánrészét magántőkéből finanszírozzák, amit erősí-
tenek a nemzetközi segélyek és beruházások (Világbank, Global Environment 
Facility – GEF, regionális bankok), valamint az export-hitelintézetek. A meg-
újuló energiák finanszírozása a fejlődő országokban nem kielégítő. Az ütem 
meggyorsítására számos akadályt kell leküzdeni: megfelelő ösztönzéssel és a 
rentabilitás biztosításával jelentős tőkét kell odavonzani, fedezni kell a kocká-
zatokat, át kell csoportosítani a rendelkezésre álló magántőkét a hagyomá-
nyos energiatermeléstől a megújuló energiaforrásokhoz. 

A becslések szerint 1990 óta a fejlődő országokban évente 0,5-
1,5 Mrd USD-t fordítanak a megújuló energiákra. Ez az összeg évente várha-
tóan 5-10%-kal nőni fog. A világ 110 000 MW megújuló energiatermeléséből 
70 000 MW jut a fejlődő országokra. Az eljövendő években a vállalatok része-
sedése a megújuló energiatermelésben eléri a 10-15 Mrd USD-t.  

A Világbank és más nemzetközi szervezetek 1990 óta egyre több meg-
újuló energiatermelési beruházást finanszíroznak, de ezek részaránya még 
mindig eltörpül a hagyományos energiatermelésre fordított összegek mellett. 
2000 végén a Világbank megújuló energiatermeléssel kapcsolatos befekteté-
sei 636 M USD-re rúgtak, amelyet a GEF 230 M USD-vel egészített ki. 
Ugyanakkor összesen 2,3 Mrd USD értékű befektetési lehetőség létezik ezen 
kívül. A Világbank lassan meggyőződik arról, hogy ezek a beruházások élet-
képesek. A fejlődő országok kevéssé ismerik a megújuló energiákat, ezek 
előnyeit, költségeit és kockázatait, a döntéshozók pedig gyakran a hagyomá-
nyos áramtermelésben érdekeltek. A regionális bankoknak elsősorban a meg-
újuló energiatermelésre kellene hitelt nyújtaniuk. 

A magánszektor szerepe 

A megújuló energiák elterjesztésében kulcsfontosságú a magánszektor 
ösztönzése, hiszen ez a szektor a világ egyik legnagyobb áramfogyasztója, és 
nagy befolyással van a jelenlegi és a jövőbeli fogyasztásra. 

A World Resources Institute (WRI) partnerkapcsolatba lépett a tíz legna-
gyobb amerikai szakmai szövetséggel, hogy 2010-ig 1 000 MW kapacitású 
megújuló energiatermelést létesítenek. 

 

 



Sürgősen ki kell küszöbölni a megújuló energiatermelés akadályait. A 
megoldások országoktól, rendszerektől és helyi adottságoktól függően külön-
bözők. A fejlődő országoknak több tőkét sikerül odavonzaniuk, ha az új straté-
giákat már kipróbálták és ösztönözték a magánszektort azzal, hogy befekteté-
seik megtérülését garantálják, kockázataikat pedig csökkentik. 

Összehangolt cselekvés az egységes piac 
megteremtése érdekében 

Minden erőfeszítés és nagyratörő nemzeti terv ellenére a megújuló ener-
giák piaca korlátozott. Az elszigetelt erőfeszítések jobb koordinálása elősegít-
hetné az egységes piac kialakítását. Az országoknak elő kell mozdítaniuk az 
ipar dinamikus fejlődését azzal, hogy a magánszektor számára világpiaci felté-
teleket teremtenek. Ez a szándék megvan mind a fejlett, mind a fejlődő orszá-
gokban. Most már csak az a feladat, hogy a szándék megvalósításának elő-
nyeiből a megújuló energiatermelés is részesüljön. 

A megújuló energiák előnyei és akadályai 

A megújuló energiák fő előnyei: 
– a termelés növekedése során a költségek egyre csökkennek; 
– a költségeket nem érinti a szén- és kőolajárak ingadozása, a kőolajvá-

sárlásra fordított költség csökken; 
– modularitás, rugalmasság; 
– alacsony üzem- és karbantartási költség (nagy tőkeintenzitás, de kis 

üzemanyagigény) 
– termelés a felhasználás helyén, így nem kell növelni a szállítási kapaci-

tást; 
– nagyon gyors megvalósíthatóság, ezáltal a beruházási tervek nagyobb 

rugalmassága; 
– növekszik a helyi foglalkoztatottság; 
– a környezetre gyakorolt hatás elenyésző, ellentétben a hagyományos 

energiákkal, amelyeknél súlyos környezetvédelmi költségek merülnek 
fel; 

– biztonságosabb a hagyományos energiáknál. 
 
A megújuló energiatermelés fő akadályai: 
– a műszaki, kereskedelmi és intézményi infrastruktúra elégtelensége; 
– gazdasági és pénzügyi okok: a költségek nem mindig versenyképe- 

sek; 
– a hagyományos energiatermelés nagy mértékű támogatottsága; 
– a tőke mobilizálásának nehézsége; 
 

 



 

– politikai és intézményi akadályok; 
– a konzultáció, koordináció és kooperáció hiánya; 
– magánérdekek és passzivitás; 
– az emberi erőforrások korlátozottsága; 
– tudatosság és információcsere hiánya; 
– ellentmondásos gazdaságpolitikák. 
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