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A fejlődő országok legtöbbjében az energiapolitika egyszerű: ha a 

szegény külvárosok nyomorgó népe eléggé szervezetté válik ahhoz, hogy 
követeléseket támasszon nyomora enyhítésére a távoli kormányzattal 
szemben, a kormány a zavargásoktól való félelmében villamos vezetéke-
ket feszíttet ki a nyomornegyedek házai között, aminek hála a nyomorgók 
viskóiban esténként fény gyúl, sőt a szerencsésebbek televíziót is nézhet-
nek. A helyzet lényegében azonban nem változik, a szegény szegény ma-
rad, a hatalmasok tovább űzhetik praktikáikat a húsosfazék körül. A nyo-
morgók viszont nem lázadoznak, esténként tüntetés helyett tévéznek. 

A szegénység olyan riasztó mutatóinak fényében, mint az éhezés 
és a gyermekhalandóság, mi jelentősége van annak (az áraktól eltekint-
ve), hogy a nyomornegyedek lakóit lenyugtató villamos energiát széntü-
zelésű erőmű, vagy szélturbina szolgáltatja? Az energetika, illetve a ter-
mészeti kincseket kitermelő iparágak ugyanakkor hozzájárulhatnak a 
szegénység megszüntetéséhez – de mégsem ez történik, még azokban 
az országokban sem, amelyek gazdagok ezekben a természeti kincsek-
ben. Az ásványi kincsek kiaknázása nem vezet a szegénység csökkené-
séhez a fejlődő országokban, sőt gyakran helyzetük még romlik is, leg-
alábbis erre a meglepő következtetésre jutott a Világbank szakértői cso-
portja, amely 2003 végén hozta nyilvánosságra jelentését e témában. Az 
Emil Salim korábbi indonéz népesedési és környezetvédelmi miniszter 
által vezetett csoport ezért azt a nagy horderejű döntést javasolta  a  Vi-
lágbank vezetésének, hogy az intézmény 2008 után ne támogassa a fej-
lődő országok olajipari beruházásait, hanem ehelyett a földgáz mint áthi-
daló energiaforrás kitermelését szubvencionálja, illetve beruházásait az 
energiatakarékosság és -hatékonyság, a megújuló energiaforrások és a 
károsanyag-kibocsátás csökkentésének területére helyezze át. 

A vezetés idén június elején napvilágot látott álláspontja udvarias 
formában ugyan, de elutasítja a szakértők javaslatát. Az álláspont szerint 
ugyan növekvő mértékben támogatni kell az alternatív energiaforrásokat, 

 



 

de a legszegényebb országok számára a belátható jövőben az olaj és a 
szén marad az elsődleges energiaforrás. A kitermelő iparágak és azok 
fejlődése fontos hozzájárulást jelent számos fejlődő ország gazdasági 
talpra állásához.  

A megújuló energiaforrások vonzó tulajdonságaik ellenére drágáb-
bak és szűkösebbek az olajnál, a földgáznál és a szénnél. Ezért ezek 
előtérbe helyezése az olajjal szemben a szegény országok számára nö-
vekvő költségeket és hiányt jelentene. A szegénység legyőzéséhez, a 
gazdasági fejlődéshez az elmaradott országokban több kell, mint a vil-
lamosság bevezetése a szegények lakásaiba – iparosításra van szüksé-
gük, az ipar pedig több és olcsóbb energiát igényel, ami pedig a közeljö-
vőben nem várható a szélturbináktól és napenergia-telepektől. A Világ-
bank eredeti küldetésének, a szegénység leküzdésének és a föld javai 
egyenletesebb elosztásának akkor felel meg, ha a növekedés igényei-
nek megfelelő energiastruktúrát támogatja pénzével és politikai súlyával.   

A jólét egyenletesebb elosztása összefügg a természeti erőforrások 
kiaknázásával. Ezek fejlesztése azonban gyakorta nem szolgálja azon 
országok teljes népességének javát, ahol az ásványkincseket kiaknáz-
zák. Az általános fejlődés megreked amiatt, hogy a szegény országok 
nemzetgazdaságai nem képesek alkalmazkodni a bevételek gyors növe-
kedéséhez, vagy a pénzek elszivárognak a korrupció csatornáin, vagy 
mindkettő egyszerre történik meg. 

Az olajtársaságokat gyakran vádolják meg hasonló ügyekkel. Habár 
ők sem teljesen ártatlanok, mégis a sajtó képviselői gyakran eltúlozzák 
szerepüket a korrupció gerjesztésében. Nem liberalizálhatják a kitermelő 
tevékenységüknek otthont adó országok gazdaságát néhány korrupt ál-
lami hivatalnok bíróság elé állításával. A problémák abban gyökereznek, 
hogy ezek a kormányzatok nem demokratikusak és korruptak. A Világ-
bank vezetésének állásfoglalása szerint a kitermelő iparágak beruházá-
sait megolajozó hitelek folyósításának előfeltételeként a fogadó országok 
kormányainak ezentúl egyre szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük, 
elsősorban a pénz áramlásának átláthatósága terén. Ez a szigorú, de 
szükségszerű lépés inkább hozzájárul a javak egyenletes elosztásához 
és a szegénység leküzdéséhez, mint bármilyen, a piaci hatásokat eltor-
zító energiatámogatási konstrukció – legalábbis az olaj- és gázipar szó-
csövének vezércikke szerint. 
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