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Az IEA jelentése a világ 2004. évi energiahelyzetéről 
 

Az IEA 2004-es jelentése kétféle forgatókönyvet vázol a világ energetikai fejlődésére 2030-ig. Az 

egyik a ’referencia forgatókönyv’, amely akkor következik be, ha minden megy változatlanul to-

vább. Az ’alternatív forgatókönyv’ akkor következne be, ha a világ kormányai által jelenleg tár-

gyalt, vagy megfontolások tárgyát képező és a mai technológia mellett megvalósítható energiata-

karékossági és az alternatív energiaforrásokat támogató intézkedéseket mind  bevezetnék. Az 

utóbbi jelentős megtakarításokhoz vezetne az előbbihez képest az energiafelhasználásban, és csök-

kentené a levegő szennyezését. 

 

Tárgyszavak: energiatermelés; energiafogyasztás; OECD; IEA. 

 
Az OECD Nemzetközi Energiaügynöksége 

(IEA, International Energy Agency) min- 

den évben jelentést bocsát ki a világ ener-

giafogyasztásáról és -termeléséről. A mos- 

tani jelentésben a 2004-es adatok mellett 

a 2030-ig terjedő szakaszra vonatkozó irány-

elvek, fő feladatok és súlyponti témák szere-

pelnek. Az IEA elemzései során első ízben a 

jelentés a „minden ugyanígy megy tovább” 

politika szerinti ’referencia forgatókönyv’ 

 

(reference scenario) mellett egy jobb megol-

dást is tartalmaz, amelyet ’alternatív forgató-

könyvnek’ (alternative scenario) nevez. Ez 

a kedvezőbb fejlődés akkor következne be, 

ha a világ kormányai által jelenleg tárgyalt, 

vagy megfontolások tárgyát képező és a mai 

technológia mellett megvalósítható energiata-

karékossági és az alternatív energiaforrásokat 

támogató intézkedéseket mind egy szálig be-

vezetnék.  
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Az elemzés fő megállapításai 
 

Az eddigi trendek alapján előrejelezhető, hogy 

2030-ig a világ energiaigénye 60%-kal fog nő-

ni, a felhasznált energiaforrások között a fosszi-

lis anyagok és elsősorban a kőolaj továbbra is 

dominálnak, míg a megújuló források és az 

atomenergia hasznosítása nagyon lassan fejlő-

dik. A fosszilis energiaforrások tartalékai ugyan 

végesek, de a vizsgált időszakban, sőt azon túl 

is fedezni tudják az igényeket. A bizonyított 

olajkészletek kielégítőek, és a világ konvencio-

nális olajkészletekből származó összesített olaj-

kitermelése 2030-ig nem fogja a maximumát 

elérni, ha a szükséges beruházásokat végrehajt-

ják∗. Az elemzés azt is igazolta, hogy a földgáz- 

és széntartalékok helyzete biztatóbb, mint az 

olajé. Más kérdés, hogy mi lesz ennek az ára, 

tehát mennyiben fognak emelkedni az új feltá-

rásokra, új feldolgozó üzemekre és szállítóesz-

közökre (vasút, hajó, csővezeték) fordítandó 

beruházási költségek.  

 

Az általánosságban biztatónak tekinthető pers-

pektíván belül sok súlyos, megoldandó prob-

léma vetődik fel, az energiahordozók világke-

reskedelmében jelentkező bizonytalanság, a 

világpolitikai válságok és a növekvő olajárak 

miatt. A nagy fogyasztók és importőrök, az 

OECD-országok, Kína és India kénytelenek 

 
∗ Több, mint optimista becslés – lásd előző cikkünk 
elemzését – A szerk. 

nagyon távoli forrásokra támaszkodni, ezért a 

hosszú és sérülékeny olaj- és gázvezeték-

rendszereket ért támadások, kalóz- és terror-

akciók, a vezetékek meghibásodása, a nagy 

tartályhajók katasztrófái miatt nő a befektetési 

és ellátási kockázat. Az olajjal és földgázzal 

nem rendelkező országok fokozott mértékben 

függnek a nagy tartalékokkal rendelkező 

OPEC- országoktól és Oroszországtól. 

 

A veszélyek között nem utolsósorban kell 

megemlíteni a globális felmelegedést elősegítő 

káros emissziót, a levegőben feldúsuló CO2 

mennyiségét, főleg azért, mert a legszegé-

nyebb országok nem juthatnak hozzá a moder-

nebb energiaforrásokhoz és termelési, illetve 

elosztási rendszerekhez. A fejlődő országok-

ban most felfutó közlekedési motorizáció (el-

sősorban Kínában és Indiában) az olaj- és 

földgázfelhasználáson alapul, ezért a CO2 ki-

bocsátása ezekben az országokban növekszik a 

legnagyobb mértékben. Ehhez járul az is, hogy 

a szén, a legnagyobb fajlagos szén-dioxid-

kibocsátás mellett elégethető energiahordozó 

ezekben az országokban változatlanul nagy 

szerepet kap, főként az erőművekben és a ne-

héziparban, de a lakossági fűtésben is. Az IEA 

számításai szerint 2030-ra a CO2 kibocsátása a 

mostanihoz képest 60%-nál nagyobb mérték-

ben fog megnőni.  
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Az új létesítmények, az infrastrukturális vál-

toztatások finanszírozásához jelentős tőkebe-

fektetésekre lesz szükség. A számítások szerint 

2003 és 2030 között összesen 16 000 Mrd 

USD-re, vagyis körülbelül évi 568 Mrd USD-

re lesz szükség, amelynek legnagyobb része az 

elektromos szektorra esik, ennek fele jut a fej-

lődő országokra, ahol az igények a leggyor-

sabban növekednek. A nemzetközi pénzügyi 

rendszer képes ekkora beruházási igény finan-

szírozására, de a piacgazdaság körülményei 

között erre csak akkor lesz hajlandó, ha a felté-

telek kedvezőek.    

 

A fejlődő országok energiaínségének csökken-

téséhez sürgős intézkedéseket kell tenni, ezek-

nek az országoknak nemzetközi segítségre, 

kölcsönökre lesz szükségük, ugyanakkor  kü-

lönféle okok miatt nagy náluk a befektetési 

kockázat. Enélkül az áramellátás áldásait nél-

külöző tömegek száma nem csökkenhet lénye-

gesen, a főzéshez és fűtéshez használt hagyo-

mányos, környezetszennyező és rossz hatásfo-

kú energiahordozók használata tovább nő. Az 

OECD-n kívüli országok számára elő kell se-

gíteni a modern módszerek elsajátítását, de a 

legfejlettebb országokban is szükséges az 

energiatermelés és -fogyasztás korszerűsítése, 

hatékonyságának növelése. A fejlődő orszá-

gokban lehetetlen az életszínvonalat javítani, 

ha nem jutnak több energiához, ehhez viszont 

sürgős és hatékony állami beavatkozásra és 

nemzetközi támogatásra van szükség. Globális 

tervet kell kidolgozni olyan rendszerek részle-

tes kidolgozására, amelyek az energiafelhasz-

nálás hatékonyságát növelik, de közben a CO2-

kibocsátást csökkentik. 

 

Az ’alternatív forgatókönyv’ azon az elven 

alapul, hogy a műszaki eljárások radikális 

megváltoztatásával ésszerűbb, hatékonyabb 

energiatermelési és -fogyasztási rendszereket 

lehet kialakítani, és ezekkel – még a fosszilis 

források használata esetén is – jelentősen lehet 

csökkenteni a CO2-kibocsátást. A takarékosság 

eredményeként elérhető az is, hogy az energia-

felhasználás a növekedés helyett csökkenjen. 

Fontos az is, hogy egyes országok kevésbé 

függjenek az energia, illetve az energiaforrá-

sok importjától. Az igények meredek emelke-

dése a fejlődő országokban várható, de anyagi 

alapjaik nem fedezhetik a fejlesztést, ezért 

nemzetközi, globális összefogásra van szükség 

a segítésükhöz. Nagyméretű tőkebefektetés 

szükséges, a legnagyobb terheket ezen a téren 

az állami szerveknek kell vállalniuk, lényeges 

azonban a fokozatosság betartása, mivel a 

gyors fejlesztések kockázatossá tehetik a be-

fektetéseket.  

 

A kevésbé környezetszennyező fosszilis alapú, 

illetve a megújuló forrásokra alapozott ener-

giatermelés drágább, mint a hagyományos. A 

fogyasztóknak késznek kell lenniük arra, hogy 
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ezt a megemelkedett árat megfizessék. Más 

szavakkal megfogalmazva: az energia árá- 

ban szerepelniük kell a környezetszennyezés 

externális költségeinek is. Az IEA elemzése 

realista módon azt állapítja meg ezzel kapcso-

latban, hogy ez önkéntes alapon nem várható 

2030-ig.  

 

 

Az energia túlnyomó része 
továbbra is csak fosszilis forrásokból 
fedezhető 
 

A fosszilis források továbbra is döntő szerepet 

játszanak, és kiaknázásuk az energiatermelés 

növekményének 85%-át teszi ki. Elsősorban a 

kőolaj jön számításba, habár a felhasználásá-

nak aránya globális energiamixben kismérték-

ben csökkenni fog. A leggyorsabban nő – fő-

leg az erőművek részéről – a földgáz iránti 

kereslet. A szénfelhasználás kissé csökken, de 

a villamosenergia-termelésnek továbbra is ez 

lesz a fő tüzelőanyaga. Az atomenergia száza-

lékos aránya csökkenni fog az összes energia-

fogyasztáshoz képest. Az energiaigények 

évenkénti növekedése  az elmúlt 30 év 2,0%-

os értékénél kisebb, 1,7% lesz (1. ábra). Az 

energiaintenzitás, azaz a GDP egységének 

előállításához szükséges energiamennyiség az 

új műszaki módszerek révén csökkenni fog, 

főleg azért, mert a világgazdaság kevésbé lesz 

 

ráutalva a nehézipar termékeire. Az energia-

termelés és -felhasználás növekedése a vizs-

gált időszakban túlnyomórészt az OECD or-

szágain kívül fog lezajlani (2. ábra).   

 

 

A megnövekedett igények miatt 
megváltozik az olaj és a földgáz 
termelési és kereskedelmi struktúrája  
 

Az elemzett periódusban az olajfelhasználás 

módja és a felhasználás földrajzi súlypontjai 

megváltoznak. 2030-ra évi átlagos 1,6 % nö-

vekedés mellett napi 121 millió hordó∗ (bar-

rel/day, b/d) termelés várható, a növekedés 

ezen a téren is a fejlődő országokban lesz a 

legnagyobb. Az olajfelhasználásban elsősor-

ban a szárazföldi és légi közlekedési, valamint 

a hajózási vállalatok járnak elöl, ezekben az 

ágazatokban más energiaforrás alig jöhet szó-

ba. Az OPEC-országok termelése fedezi ez-

után is a keresletnek több mint a felét. Nagy 

beruházások várhatók az olajkutak feltárása, 

felszerelése, a szállítóeszközök, tartályhajók, 

vezetékek és finomítók területén, az erre fordí-

tott összeg a kb. 30 év alatt 3000 Mrd USD 

lesz. A legtöbb befektetést a kimerülőfélben 

lévő olajkutak termelésének pótlására kell for-

dítani. 

 

 
∗ 1 hordó = 159 liter 
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Mtoe 

 
1. ábra A világ energiaigényének fejlődése 1970 és 2030 között, kőolaj-egyenértéken 

(a ’referencia forgatókönyv’ szerint) 
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2. ábra Az energiatermelés növekedése áttevődik az OECD országain kívülre 

 
Az IEA szükségesnek tartja egy általánosan 

elismert, egységes alapokon nyugvó, áttekint-

hető és teljes körű globális adatbázis kidol-
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-tartalékok meghatározására. A jelenlegi nyil-

vántartások – származzanak azok az olajtársa-

ságoktól, vagy állami irányítószervektől – sok 

esetben messze nem megbízhatóak. A hibás 

adatok megtéveszthetik a beruházókat, és féke-

zik a beruházási kedvet. Kiemelten fontos ezen 

a téren az államok felelőssége, az ellátás biz-

tonsága ugyanis hosszú távon csak akkor lehet-

séges, ha az új kőolaj- és földgázkészletek ki-

aknázását a megfelelő időpontban kezdik meg. 

Nagyon fontos tényező az ellátási eszközök és 

útvonalak biztonsága, főleg a fontos elágazási, 

csatlakozási pontokban. Egy példa: a közel-

keleti Hormuzi-szoroson és az ázsiai Malakka-

szoroson keresztül ma naponta 26 millió hordó 

olajat szállítanak a tankhajók, ennek elakadása 

tragikus hatással lenne a világ energiaellátására.  

 

A prognózisokban elsősorban az olajárak előre 

nem látható alakulása okoz bizonytalanságot. 

Az árak 1999 óta folyamatosan és drasztikusan 

emelkednek. A ’referencia forgatókönyv’ 

számításaiban azt feltételezték, hogy a fenti 

időszak átlagában az olaj ára 25 USD lesz hor-

dónként (2000. évi árfolyamot alapul véve). 

Mintegy az ezévi további jelentős áremelkedé-

sekre ráérezve, kidolgoztak egy pesszimista 

elemzést is, amelyben ez az átlagár 35 

USD/hordó. E magasnak ítélt ár hatására 

2030-ra az olajfogyasztás várhatóan 19 millió 

hordóval, vagyis 15%-kal kisebb lesz a ’refe-

rencia forgatókönyvhöz’ képest. A nagyság-

rendek érzékeltetése céljából álljon itt annyi, 

hogy ez a mennyiség nagyjából az USA mai 

fogyasztásával egyenlő. A magas ár hatására 

az OPEC-hez nem tartozó országokban na-

gyobb lesz az olajkitermelés, ezek részesedése 

nő a világkereskedelemben, ami azt is jelenti, 

hogy az OPEC-államok részarányuk csökke-

nése miatt nem tudják kihasználni a magasabb 

olajárak nyújtotta előnyöket. 

 

 

Nő a földgáz iránti kereslet – 
a szén rovására 
 

2030-ra az energiaágazatban a földgázfogyasz-

tás a mainak kétszerese lesz, és már több föld-

gázt használnak fel, mint szenet; a kereslet a 

leggyorsabban Afrikában, Ázsia fejlődő orszá-

gaiban és Latin-Amerikában növekszik. Az 

igények csökkenni fognak viszont a ma sok 

energiát fogyasztó észak-amerikai és európai 

OECD-országokban, és az ún. küszöborszá-

gokban (amelyek már közelítik az OECD-

országok gazdasági színvonalát, ide tartozik 

Magyarország is). A bizonyított készletek alap-

ján arra lehet következtetni, hogy a Földön bő-

ven elegendő földgáz található ahhoz, hogy 

fedezni tudja a megnövekedett igényeket. Az 

eddig is legtöbbet termelő Oroszország és Kö-

zel-Kelet kitermelése növekszik a legnagyobb 

ütemben, innen elégítik ki az Észak-Amerikába, 

Európába és Ázsiába irányuló export túlnyomó 
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részét. A növekedést főleg az erőművek fogják 

felhasználni, mivel a jövőben építendő hőerő-

művekben előreláthatólag a földgázt részesítik 

előnyben a jobb környezeti hatások, a kisebb 

befektetési összegek és a rugalmasabb üzemvi-

tel miatt. Nagy változást hoz az is, hogy sok 

helyen áttérnek a gáz cseppfolyós állapotban 

szállítására, ez pedig új cseppfolyósító üzemek 

építését követeli meg. 2030-ra a cseppfolyósí-

tott földgáz (liquid natural gas, LNG) forgalma 

a jelenlegi 30% helyett a gázforgalom 50%-át 

teszi ki. Az LNG előállításában várhatóan az 

OPEC-országok fognak az élen járni, az átte-

kintett időszakban a cseppfolyósítás összesen 

2700 Mrd USD beruházást fog felemészteni, 

ami éves átlagban 100 Mrd USD-nak felel meg. 

Egyes területeken azonban a szén felhasználása 

továbbra is meghatározó lesz, és 2030-ra − ép-

pen úgy, mint most − az összes energiaszükség-

let 22%-át teszi ki. A szén túlnyomó részét 

villamos erőművekben tüzelik el, a legtöbbet az 

ázsiai fejlődő országokban, míg az OECD-

országokban a szénfelhasználás alig növekszik 

tovább. 

 

 

A káros kibocsátás nélküli, 
megújuló energiaforrások továbbra 
sem törnek át  
 

Mint korábban kiderült, 2030-ra a villamos 

energia felhasználása a mainak kétszerese lesz, 

és a növekedés legnagyobb része a fejlődő 

országokra jut. A kitermelt földgáznak körül-

belül a felét áramfejlesztésre fogják fordítani. 

2030-ig a világ megnövekedett igényeinek 

kielégítésére és az elavult erőművek kiváltásá-

ra 4800 GW új villamosenergia-termelő kapa-

citást kell beindítani, ezek a beruházások az 

összes energetikai beruházás 60%-át emésztik 

fel, volumenük eléri a 10 billió USD-t. E ha-

talmas befektetéseknek kb. a fele a fejlődő 

országokat fogja fellendíteni. Ezek a változá-

sok az egész energiaipar szerkezetének átala-

kulásához vezetnek. A 2003-ban és 2004-ben 

bekövetkezett gyakori áramkimaradások is 

arra figyelmeztetnek, hogy elengedhetetlen a 

tartalék kapacitások kiépítése, a hálózati rend-

szerek megbízhatóságának fokozása és az irá-

nyítástechnika nemzetközi szervezetének fej-

lesztése. Az OECD országaiban megkezdett 

reformok ebbe az irányba mutatnak, de még itt 

is számos intézkedést kell tenni.  

 

Az atomenergia felhasználása csak kismérték-

ben nő, részaránya az áramtermelésben csökken. 

Jóllehet 2030-ig számos új atomerőművet fog-

nak építeni, ugyanakkor számos már meglevő 

reaktoregység éri el a garantált életkort, ezeket 

le kell állítani. A fejlett európai országokban a 

most működő atomerőművek háromnegyede 

fog erre a sorsa jutni. Az atomenergia-kapacitás 

csak néhány ázsiai országban: Dél-Koreában, 

Kínában, Japánban és Indiában nő jelentősen.  
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A megújuló energiaforrások részaránya növe-
kedni fog, elsősorban a villamos erőművek-
ben. A vízenergia aránya csökkenni fog, de a 
többié 2030-ra megháromszorozódik, a legna-
gyobb fejlődést a szélenergia és a biomassza 
hasznosítása mutatja. E nagymértékű növeke-
dés jelentőségét ugyanakkor csökkenti, hogy a 
teljes energiatermelés 2%-áról 6%-ára fog 
csak nőni a megújuló forrású energia előállítá-
sa. A megújuló energiaforrások felhasználása 
terén a legtöbb állami támogatást az OECD-
országok adják, és ennek köszönhető, hogy a 
legnagyobb növekedést is ebben a térségben 
prognosztizálják a kutatók. A vízenergia mö-
gött a szélenergia lesz a második legnagyobb 
megújuló energiaforrás, ugyanakkor lesznek 
még komoly gondok ezen a téren, például a 
szélturbinák esetében a megfelelő helyszín 
kiválasztása okozza a legnagyobb problémát. 
 
 
Rövid távon növekedni fog az orosz 
olaj- és földgázexport mennyisége 
 
Oroszország jelenleg is központi helyet foglal 
el a világ energiaellátásában, ezért fontos, 
hogy ott a kitermelés és a szállítás egyenletes 
és biztonságos legyen. Az utóbbi néhány év-
ben az orosz energiaszektor látványos változá-
sokon ment keresztül, ez segítette az ország 
gazdaságának kiemelkedését a kilencvenes 
évek elején tapasztalt mélypontról. Oroszor-
szág számára különösen fontos, hogy hosszú 

távon megőrizze, sőt javítsa versenyképessé-
gét, amihez nemcsak az olaj- illetve földgáz-
termelés növelése, de a feldolgozó üzemek 
modernizálása és az ezeket kiszolgáló infrast-
ruktúra fejlesztése is elengedhetetlen. Az or-
szág gazdaságának függése az olaj- és gáz-
szektor bevételeitől rendkívüli mértékben 
megnőtt, mind a kitermelés, mind az árak nö-
vekedése miatt. Az orosz kitermelés az idők 
során utolérte számos OPEC-tagországét.    
 
Az olajkitermelés kilátásai Oroszországban 
ugyanakkor bizonytalanok. Eddig a termelés 
mennyiségi növekedését elsősorban a meglévő 
lelőhelyek intenzívebb kihasználásával érték el, 
ezért várható, hogy a növekedés lassul. A na-
gyobb belföldi fogyasztás és a közel-keleti ál-
lamok versenye miatt az oroszoknak a világke-
reskedelemben elfoglalt részaránya hosszú tá-
von nem fog növekedni, de helyzetük továbbra 
is stabil marad (3. ábra). Oroszország óriási 
gáztartalékai viszont lehetővé teszik a belföldi 
igények kielégítésén kívül az Európába és egyes 
ázsiai országokba irányuló exportot, így 2030-
ban is Oroszország marad a világ legnagyobb 
földgázexportőre. Az új feltárások és az új me-
zők termelésbe állítása a kimerülő régi lelőhe-
lyek pótlására hatalmas befektetéseket igényel-
nek, ebbe a külföldi tőke is igyekszik bekapcso-
lódni. A független kitermelők csak akkor fognak 
tudni az orosz gázexportból részt szerezni, ha az 
orosz „gáznagyhatalommal”, a Gazprommal 
megfelelő egyezségre tudnak jutni. Az igényelt 
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3. ábra Oroszország részaránya a kőolaj és a földgáz világkereskedelmében 2010-ben 

 
óriási befektetések jó hatásfokú felhasználásá-
hoz az orosz gazdaságnak a jelenleginél haté-
konyabb működésére, jelentős szerkezeti átala-
kítására van szükség, már csak azért is, mivel a 
külföldi tőke csak biztonságos körülmények 
között hajlandó a pénzét befektetni.  
 
 
Modern energiaszolgáltatás − a szegény 
országok felzárkózásának kulcsa 
 
A gazdasági fejlődés fő előfeltétele az energia. 
A gazdasági fejlődésből származó  jóléthez, a 
kényelmi igények kielégítéséhez több energiá-
ra van szükség. Az elmaradott („fejlődő”) or-
szágokban nagyon fontos az elemi életfeltéte-
lek, az elegendő táplálék, a jó lakásviszonyok 
megteremtése, a kulturális és az egészségügyi 
viszonyok javítása, ebből a szempontból is 
lényeges, hogy a lakosság hozzájusson a vil-
lamos energiához.  

A fejlett ipari országokban a gazdasági fejlődés 
együtt járt az energiatermelés és -fogyasztás 
növekedésével, az energetikai infrastruktúra 
fejlődésével. Az ő példájukat kell e téren a fej-
lődő országoknak is követni. A villamosítás a 
vizsgált időszakban növekedni fog, ennek elle-
nére a Föld azon lakóinak száma, akik nem 
jutnak villamos energiához, alig fog csök- 
kenni − a 2002. évi 1,6 milliárdról csak 
1,4 Mrd-ra. A stagnálás után az egészen lassú 
fejlődés várhatóan csak 2015-től indul meg 
úgy, hogy az ázsiai országokban az ellátatlan 
népesség száma csökken, míg Afrikában nö-
vekszik. A fejlődés inkább a vidéki lakosságra 
korlátozódik, a városlakók helyzete némiképp 
romlani fog. A továbbra is a környezetszennye-
ző biomasszát − például trágyát − főzésre és 
fűtésre felhasználó földlakók száma a 2002-es 
2,4 milliárdról 2030-ig 2,6 milliárd fölé fog 
nőni.   
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Az ENSz „milleniumi fejlesztési célkitűzései” 
között többek között az szerepel, hogy 2015-re a 
naponta legfeljebb 1 USD-ból megélni kénysze-
rülő emberek száma a 2000. évinek felére csök-
kenjen. Az IEA elemzése szerint ez 2030-ig 
nem teljesülhet, mivel az energiával és főképpen 
elektromos árammal való ellátás az igényeknek 
ilyen mértékű növekedését nem tudja fedezni, 
legalábbis a ’referencia forgatókönyv’ szerint. A 
cél teljesüléséhez ugyanis kb. újabb fél milliárd 
embernek kellene hozzáférnie a villamos háló-
zathoz. Ehhez mintegy 200 Mrd USD többlet 
energetikai befektetésre lenne szükség. További 
feltétel lenne az is, hogy újabb 700 millió ember 
jusson korszerű tüzelőanyaghoz a főzés és fűtés 
céljára. Az államoknak tehát − a fejlett és fejlő-
dő országoknak egyaránt − be kell avatkozniuk, 
mozgósítaniuk kell tartalékaikat azért, hogy az 
emberiség nagy hányada, főleg a vidéki népes-
ség, kikerüljön a szegénység ördögi köréből, és 
elérhető áron jusson korszerű energiához. Ez 
nemcsak az elmaradott országoknak elsőrendű 
érdeke, hanem a fejlett ipari országok biztonsá-
gának is előfeltétele.  
 
 
Az ’alternatív fogatókönyv’ − 
új típusú állami intézkedésekkel 
a tartós energiarendszerért 
 
Az ’alternatív forgatókönyv’ célkitűzéseinek 
betartásával hatásos és környezetkímélő ener-
giarendszert lehet létrehozni, ennek feltétele, 

hogy a nemzetközi fejlődési irányokat jobban 
figyelembe vegyék, mint a ’referencia forgató-
könyvben’. Ennek egyik fontos következmé-
nye, hogy 2030-ra a világ a hatékony és tiszta 
energiaforrások fokozottabb kihasználása kö-
vetkeztében körülbelül 10%-kal kevesebb 
energiát fogyasztana, mint most. Ez a kedve-
zőbb fejlődés akkor következne be, ha a világ 
kormányai a már ismert és a mai technológia 
mellett megvalósítható energiatakarékossági és 
az alternatív energiaforrásokat támogató meg-
oldásokat és intézkedéseket mind bevezetnék. 
 
Az ’alternatív forgatókönyv’ szerint a fosszilis 
energiák részaránya a teljes energiatermelés-
ben csökkenne, így a globális olajfogyasztás 
2030-ra napi 12,8 Mrd hordóval, azaz 11%-kal 
lenne kisebb. Ez körülbelül Szaúd-Arábia, az 
Egyesült Emirátusok és Nigéria mai összter-
melésével azonos. A csökkenés nagy részét a 
nem OECD-országokban lehetne elérni, első-
sorban energiatakarékossági intézkedésekkel 
és kis fogyasztású közlekedési eszközök elter-
jesztésével, ami egyben ezeknek az országok-
nak az importtól való függését is lazítaná. A 
szénfelhasználás körülbelül 24%-kal lenne 
kisebb, ami Kína és India jelenlegi összes 
szénfogyasztásával azonos. A földgázfelhasz-
nálás prognosztizált csökkenése 13%, ezzel az 
észak-amerikai OECD-államok gázimportja 
40%-kal, az európaiaké 10%-kal csökken- 
ne, míg Kínában a szén helyett egyre inkább 
a  földgáztüzelésre   térnének  át.  2030-ban  az 
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4. ábra Az OECD CO2-kibocsátása a kétféle forgatókönyv szerint 
 
 
energetikai CO2-kibocsátás 16%-kal lenne 
kisebb, ami azonos az Egyesült Államok és 
Kanada jelenlegi összes emissziójával. Az 
emissziócsökkenés főleg a nem OECD-álla-
mokban lenne jelentős, az OECD-államokban 
2020-ig kissé emelkedne, majd lassan csök-
kenne (4. ábra). Mindezt a járművek, az elekt-
romos berendezések, világítórendszerek és az 
ipari létesítmények energiafogyasztásának 
racionalizálásával, valamint a megújuló ener-
giaforrások és az atomenergia jobb kihasználá-
sával lehet elérni. Az összes említett csökke-
nés a ’referencia forgatókönyvhöz’ képest ér-
tendő.  

 
Az ’alternatív forgatókönyv’ az energiaterme-
lésre és -felhasználásra fordított beruházások 
ésszerűbb elosztását javasolja úgy, hogy köz-
ben a teljes befektetett tőke lényegesen nem 

változna. Ez azt jelenti, hogy az energia fel-
használóinak beruházásai megnövekednének 
(energiatakarékos készülékek beszerzése mi-
att), viszont az energia termelőinek és elosztó-
inak beruházásai hasonló mértékben csökken-
nének. Ez a folyamat a fejlődő országokban 
kérdéses lehet a lakosság szerény vásárlóereje 
miatt.  
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