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A szélenergia hasznosítása Indiában 
 

India a világ összes telepített szélerőműveit tekintve ötödik helyen áll, egyedüliként az élvonalban 

a fejlődő országok közül. A szélviszonyokat a monszun határozza meg, ezért a létesítmények zöme 

a tengerparti sávban található, de a kormány által támogatott legújabb mérési sorozat alapján 

jelentős potenciál található a hatalmas ország belsejében is. Összeállításunk bemutatja a szakterü-

let eddigi fejlődését, a legfontosabb alkalmazásokat és szállítókat, valamint a néha meglepő helyi 

sajátosságokat is. 

 

Tárgyszavak: India; energiagazdaság; szélenergia. 

 
2003-ban a világon összesen 39 GW teljesít-

ményű szélenergiát felhasználó berendezés 

működött. Az öt legnagyobb teljesítményt fel-

vonultató ország adatait az 1. táblázat szemlél-

teti. A piacot toronymagasan Németország ve-

zeti 14 600 MW-tal, utána némiképp lemaradva 

az Egyesült Államok következik 6374 MW-tal, 

valamelyest meglepő Spanyolország harmadik 

helye 6202 MW teljesítménnyel. A szélenergia-

felhasználás terén úttörő szerepet játszó Dánia 

csak a negyedik helyet foglalja el, India rögtön 

utána jön 2110 MW-tal. A fejlett európai és 

észak-amerikai államokon kívül, a harmadik 

világban eddig csak Indiában sikerült ezen a 

téren jelentős eredményeket elérni (1. táblázat). 

 
1. táblázat 

A szélenergia-hasznosításában élen járó 
5 ország 

 
Ország Növekmény 2003 

(MW) 
Össz. 2003 végén 

(MW) 
Németország 
USA 
Spanyolország 
Dánia 
India 
Az első 5 összege 
A világ többi része 
Összesen a világon 
Az első 5 részesedése 
%-ban 

2645 
1687 
1377 
  243 
  408 
6360 
1773 
8133 

 
    78 

14 609 
  6 374 
  6 202 
  3 110 
  2 110 
32 405 
  6 889 
39 294 

 
       82 
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India energiagazdálkodása 
 

India gazdasága gyorsan fejlődik, de egymilli-

árd körüli népességéhez viszonyítva a termelt 

energia nagyon kevés, ehhez járul még az a 

körülmény is, hogy az ország üzemei rossz 

hatásfokkal használják fel az energiát. Az 

energiaszektor nagyrészt állami kézben van, 

és főleg fosszilis forrásokat, szenet, olajat, 

földgázt használ fel. A falusi lakosság fűtő-

anyaga szinte kizárólag fa, növényi hulladék 

és trágya.  

 

India teljes villamos erőművi kapacitása 105 

GW (2002-es adat), a fosszilis és nukleáris 

energiaforrások ennek kb. háromnegyedét fe-

dezik, a vízenergia kb. egynegyedet jelent. A 

megújuló energiaforrások (szél, nap) 4%-ot 

tesznek ki. A villamos energia iránt nagy és 

egyre növekszik az igény, az erőművek alig 

győzik fedezni: az országban átlagosan 10%-

os az energiahiány, de csúcsidőszakokban ez 

felmegy 20%-ra is. Az energiát főleg nagyvá-

rosok és nagy lakossági központok, agglome-

rátumok használják fel. A vidék jelentős részét 

még nem kapcsolták be a villamos hálózatba, 

India 600 000 falujából 80 000-ben nincs 

elektromos áram, ezek közül 18 000 nehezen 

megközelíthető vidéken van. A szélerőművek 

létrehozása éppen ezeknek az elmaradott or-

szágrészeknek a számára létkérdés. 

 

India szélenergia-potenciálja 
 
India éghajlatát, így a széljárást is a monszun 
határozza meg. A monszunszelek május és 
június között a legerősebbek, ekkor hideg és 
nedves levegő áramlik az óceán felől az ország 
belsejébe. Októberben az ellenkező irányban 
fúj a kissé gyengébb, hideg, száraz levegőt 
szállító északkeleti szél.  
 
India szélenergia-potenciálját a 80-as években 
készített első becslések 20 000 MW-ra tették. 
Később az állami Szélenergia Becslési Prog-
ram (Wind Resource Assesment Programme, 
WRAP) keretében a Szélenergia-technológia 
Központ (Centre for Wind Energy Tech-
nology, C-WET) India 24 államában és tarto-
mányában 900 mérőállomást állított fel – ez a 
világon egyedülálló teljesítmény. A mérések-
ből kiderült, hogy a szélenergia hasznosítására 
az ország belső területei is kiválóan alkalmasak. 
A legjobb adottságokkal rendelkező tengerparti 
vidékek (angol írásmóddal) Tamil Nadu, 
Kerala, Gujarat, Lakshadweep, Andamian és a 
Nicobar-szigetek, Orissa és Maharashtra. Az 
ország belsejében nagyon kedvező szélviszo-
nyokat állapítottak meg Karnataka, Andhra 
Pradesh és Rajasthan államokban. A mérések 
alapján 192 olyan kiemelt helyet határoztak 
meg, ahol a leghatásosabban lehet a szélener-
giát felhasználni. A pontos felmérések azt mu-
tatják, hogy India jelenleg mintegy 45 000 MW 
szélenergia-potenciállal rendelkezik.  
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1. ábra Az évente megvalósított szélerőművi kapacitás alakulása Indiában 1990 és 2004 között 
 

Az indiai kormányzat a hálózatra csatlako- 

zó szélerőműveket előnyben részesíti a há-

lózatfüggetlen megoldásokkal szemben. A 

kapacitások kihasználását emiatt viszont kor-

látozza a távvezeték-hálózat szűk kereszt-

metszete. A szakértők egybehangzóan a mű-

szakilag megalapozott szélenergia-potenciált 

a regionálisan megvalósított hagyományos 

erőművi kapacitások 20%-ára becsülik. Ennek 

alapján a műszakilag megalapozott szélerő-

művi potenciál összértéke meghaladja a 12 

GW-ot (lásd 2. táblázat). 
 
 
 

Több mint 2 GW beépített 
teljesítmény 
 
A 80-as évek felmérési és tervezési munkálatai 

után a fejlődés akkor indult meg, amikor az 

indiai kormány bevonta a megántőkét a pro-

jektekbe, és piacorientált stratégiát dolgozott 

ki. 1992 elején demonstrációs berendezéseket 

építettek fel, 4 MW összteljesítménnyel. Ez-

után gyors fejlődés következett: az 1993-ban 

beindított új létesítmények összkapacitása csak 

12 MW volt, az 1996-os rekordévben az évi 

növekmény megközelítette a 400 MW-ot. 

2003-ban a működő szélerőművek össztelje-

sítménye meghaladta a 2000 MW-ot. 
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2. táblázat  
Szélenergia-potenciál és ténylegesen működő erőművek teljesítménye az egyes tartományokban. 

 
Tartományok Összes potenciál 

(MW) 
Technikai potenciál* 

(MW) 
Üzembe helyezett 

teljesítmény 2004. január 
(MW) 

Andhra Pradesh 
Gujarat 
Karnataka 
Kerala 
Madhya Pradesh 
Maharastra 
Orissa 
Rajasthan 
Tamil Nadu 
Nyugat-Bengália 
Többi 

8 275 
9 675 
6 620 

875 
5 500 
3 650 
1 700 
5 400 
3 050 

450 
– 

1 750 
1 780 
1 120 

605 
825 

3 020 
680 
885 

1 750 
450 

– 

92,8 
201,2 
177,3 

2,0 
22,6 

401,3 
– 

109,0 
1119,7 

1,1 
1,6 

Összesen 45 195 12 875 2117,2 

* A helyi összes erőművi kapacitás 20%-a 

 

Az egyes államokban az adottságoktól eltérő 

mértékben használják fel a szélenergiát. Az 

erőműveknek több mint a fele, 1200 MW a 

déli parton fekvő Tamil Nadu államban van, 

második helyen a Közép-India nyugati partján 

elterülő Maharashtra tartomány van mintegy 

400 MW-tal (2. táblázat).  

 

 

Tulajdonosi viszonyok  
 

Majdnem mindegyik szélerőművet magáncé-

gek építtették és tulajdonolják, aminek főleg 

adózási okai vannak: a 90-es évek elejéig a 

teljes beruházási költséget levonhatták az adó-

jukból, és ma is még 80% a levonható rész. A 

projekteket az Indiai Megújuló Energia Fej-

lesztési Ügynökség (Indian Renewable Energy 

Development Agency, IREDA) támogatja. A 

külföldi finanszírozók közül a legtöbb tőkét 

németek fektetik be, főleg a Kreditanstalt für 

Wiederaufbau hitelintézeten keresztül. Az 

IREDA-nak nyújtott német hitelek nagysága 

eléri a 270 millió EUR-t.  

 

Nagyon tarka és európai szemmel meglepő a 

szélerőműveket működtető vállalatok összeté-

tele. Egyes gépipari, textilipari cégek, sőt sör-

gyárak is kihasználják a lehetőséget, és létesí-

tenek szélerőműveket, ezek a termelt energia 

nagy részét maguk használják fel. Legnagyobb 

ilyen vállalat a Bajaj Auto autógyár, amely 65 

MW összteljesítményű szélturbinát működtet. 

A Mohan sörgyárak teljes energiaigényét a 

saját tulajdonú szélerőművei elégítik ki.  

 

Ennek a támogatási rendszernek megvan a 

hátránya is: a szakterülettől idegen működtető 
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vállalatok a beindítás után nem sok gondot 

fordítanak a költséges karbantartásra, így sok 

erőmű néhány éves működés után leáll. A sta-

tisztikai kimutatások nem pontosak, mivel 

ebben csak a létesített berendezéseket tüntetik 

fel, és nem követik azt, hogy mekkora kapaci-

tás esett ki a termelésből. Az Indiai Szélenergia 

Szövetség (Indian Wind Energy Association, 

InWEA) szerint ezeknek a „tetszhalott” szél-

erőműveknek az újraélesztése viszonylag kis 

beruházással jelentős tényleges kapacitásnö-

vekedést eredményezhet. 

 

 

Helyi cég a gyártók élén 
 

A 3. táblázat 2003-as adatai szerint India szél-

energia-kapacitásának 20%-át az önálló helyi 

Suzlon cég állította elő. A többi vezető gyártó 

külföldi cégek helyi leányvállalata: a második 

helyen áll – 19,5% részesedéssel – a NEPC 

Micon. A berendezések gyártása terén nagyon 

gyorsan tör előre a dán tulajdonban levő 

Vestas, illetve leányvállalata, a Vestas RRB 

India Limited. Jó kilátásai vannak az Enercon 

(India) Limitednek, amely az indiai Mehra-

csoport és a német Enercon GmbH vegyes 

vállalata. Ez a cég a hazai piac ellátása mellett 

leányvállalatán, az Enercon Exports Limiteden 

keresztül elektrotechnikai alkatrészeket szállít 

a német anyavállalatnak is. A táblázatban 

nincs feltüntetve, de később a Vestas és a NEG 

Micon egyesült, így 18,3%-kal a harmadik 

helyre került. Az egyes külföldi érdekeltségek 

nagy harcot folytatnak a szélenergia-piaci ré-

szesedésük növeléséért, és jelenleg a Suzlonon 

kívül a hazai cégeknek kevés esélyük van a 

külföldiekkel szemben. 

 
3. táblázat  

Az öt legnagyobb szélenergia-termelő 
vállalat 

 
Vállalat Teljesítmény (MW) Részesedés 
Suzlon 
NEPC Micon 
Enercon 
Vestas RRB 
NEG Micon 
Többiek 

  380,5 
  325,2 
  239,7 
  228,9 
  114,3 
  594,4 

  20,2% 
  17,3% 
  12,7% 
  12,2% 
    6,1% 
  31,6% 

Összesen 1883,0 100% 

 

Összeállította: Dr. Menczel György  
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