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STAN I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ 
NA ŚWIECIE I W EUROPIE

Streszczenie 

Według danych prezentowanych podczas Światowego Kongresu Geotermalnego w 2010 r., 
energia geotermalna jest stosowana bezpośrednio w 78 krajach. Produkcja prądu elektrycznego ma 
miejsce  w  24  krajach.  W Europie  energia  geotermalna  jest  wykorzystywana  bezpośrednio  w  37 
krajach;  w  2009  r.  moc  zainstalowana  wynosiła  23 469,3  MWt,  a  zużycie  ciepła  233 736,7  TJ 
(odpowiednio  46,7% i  53,4%  udziału  w  skali  świata).  Generacja  prądu  przy  stosowaniu  par 
geotermalnych  prowadzona jest  w Europie  na  Islandii,  we Włoszech,  w Turcji,  Portugalii  (14,5% 
zainstalowanej  mocy  i  18,4%  produkcji  prądu  z  elektrowni  geotermalnych  na  świecie).  Wzrasta 
zainteresowanie układami binarnymi, w których do generacji prądu stosuje się wody o temperaturach 
100 - 120˚C (w Europie pracują pierwsze instalacje o niewielkiej mocy 0,2 – 3 MWe). 
Energia geotermalna stanowi w wielu krajach jedno z najbardziej perspektywicznych odnawialnych 
źródeł  energii,  w  czym  istotną  rolę  odgrywają  względy  ekologiczne  i  ekonomiczne.  Jest  mało 
wrażliwa  na  zmiany  cen  tradycyjnych  nośników  energii  na  rynkach  światowych,  ogranicza 
uzależnienie od importowanych paliw, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne. 

Słowa kluczowe: energia geotermalna, wykorzystanie, świat, Europa

1. SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA ENERGII GEOTERMALNEJ 
   I EKSPLOATACJI ZŁÓŻ

Energia zawarta w wodach i parach geotermalnych posiada wiele zastosowań. Dzieli się je na 
dwie zasadnicze grupy (Lindal 1973):

 wytwarzanie prądu elektrycznego, 
 zastosowania  bezpośrednie obejmujące  szeroki  zakres  temperatur  i  różnorodne  cele  

(najbardziej  powszechne  jest  stosowanie  wód  i  energii  geotermalnej  w  ciepłownictwie,  
rolnictwie,  rekreacji  i  balneologii,  a  ponadto  w  hodowlach  wodnych,  do  suszenia  
 produktów rolnych i przemysłowych, w procesach przemysłowych, itd.). 

Do zasadniczych sposobów eksploatacji złóż geotermalnych należą:

 eksploatacja  głęboko  zalegających  złóż  wód  i  par  geotermalnych  za  pomocą  otworów 
wiertniczych - dotyczy ona złóż wód położonych na głębokościach rzędu 1 - 3 km. Wody są 
wydobywane  z  odwiertów  przy  pomocy  pomp  lub  też  wypływ  ma  charakter  artezyjski. 

1



Eksploatacja  może  być  prowadzona  w  zamkniętym  układzie  otworów  produkcyjnych  i 
chłonnych:  schłodzona woda geotermalna  po odzysku części  ciepła  (w wymiennikach lub 
pompach  ciepła)  jest  zatłaczana  z  powrotem  do  złoża;  w  otwartym  układzie  otworów: 
schłodzona  woda  geotermalna  po  odzysku  części  ciepła  nie  jest  zatłaczana  do  złoża,  a 
odprowadzana do odbiornika powierzchniowego lub stosowana do innych  celów, np.  jako 
woda pitna (jeśli spełnia odpowiednie normy), czy też woda do basenów kąpielowych, 

 eksploatacja  wód  geotermalnych  wypływających  z  naturalnych  źródeł -  ten  sposób 
funkcjonuje niekiedy w przypadku stosowania wód dla celów leczniczych i kąpieliskowych, 

 eksploatacja ciepła geotermicznego z przypowierzchniowych partii skorupy ziemskiej - ciepło 
zawarte  w  gruncie,  wodzie  i  płytko  położonych  partiach  górotworu  jest  odzyskiwane  za 
pomocą pomp ciepła.

 
Coraz  większe  zainteresowanie  wzbudza  technologia  wspomaganych systemów 

geotermalnych  (ang.  Enhanced  Geothermal  Systems,  EGS,  najnowszy  termin  to  Engineered 
Geothermal Systems, EGS) ukierunkowana na odzysk ciepła  gorących suchych skał ( ang.  Hot Dry 
Rock).  Technologia  ta  polega  na  odzysku  ciepła  z  masywów  skalnych,  które  są  pozbawione 
odpowiednich własności zbiornikowych i nie zawierają wód, zatem są „suche”. Zalegają zwykle na 
głębokościach poniżej 3 – 5 km. Panują w nich stosunkowo wysokie temperatury (powyżej 150oC) z 
racji wysokiej generacji ciepła przez pierwiastki promieniotwórcze zawarte w niektórych minerałach 
skałotwórczych.  Masywy  takie  muszą  być  sztucznie  szczelinowane,  a  do  powstałych  szczelin  za 
pomocą  odwiertów  pompowana  będzie  woda,  która  po  ogrzaniu  do  temperatur  rzędu  100˚C  i 
wyższych będzie wydobywana na powierzchnię i zagospodarowywana. Zamiast wtłaczania wody, do 
odzysku  ciepła  można  stosować  otworowe  wymienniki  ciepła.  Metoda  jest  obecnie  w  stadium 
eksperymentów, jakkolwiek w niektórych krajach i rejonach (jak np. Indie, Australia, Europa – Rów 
Górnego  Renu,  USA)  przy  –  co  należy  jednoznacznie  podkreślić  –  sprzyjających  warunkach 
geotektonicznych  i  geologicznych  jest  uważana  za  perspektywiczną  (m.in.  Chandrasekhar  and 
Chandrasekharam 2007, Goldstein et al. 2008).   

2. STAN WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ NA ŚWIECIE

2.1. Wykorzystanie bezpośrednie 

Zgodnie z danymi prezentowanymi podczas Światowego Kongresu Geotermalnego w 2010 r. 
na Bali (Indonezja), energię geotermalną wykorzystuje się w sposób bezpośredni w 78 krajach (Lund 
et  al.  2010),  natomiast  produkcja  prądu  elektrycznego  ma  miejsce  w 24  krajach  (Bertani  2010). 
Odnotowuje  się  stały wzrost  wykorzystania  energii  geotermalnej  na  świecie,  w czym istotną rolę 
odgrywają rozwój i wzrost efektywności technologii, względy ekologiczne i ekonomiczne. 
W końcu 2009 r. całkowita moc zainstalowana dla potrzeb bezpośredniego wykorzystania wynosiła 
50 583 MWt, a zużycie ciepła 438 071 TJ (121 696 GWh). W porównaniu do sytuacji w 2005 r. (kiedy 
odbył się poprzedni Światowy Kongres), liczby te wzrosły odpowiednio o 79% i 60% (w lat 2000 – 
2005 było to odpowiednio 50 i 40%). Znaczący udział w tym wzroście miały pompy ciepła (Lund et 
al.  2010).  Ich  dynamiczny  rozwój  rozpoczął  się  w latach  1990-tych  w Kanadzie,  USA,  Japonii, 
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odnotowywany jest w ostatnich latach w kilku krajach europejskich (Szwecja, Szwajcaria, Austria, 
Niemcy). 

Największy udział  w skali  świata  pod względem zainstalowanej  mocy i  zużycia  ciepła  w 
zastosowaniach bezpośrednich ma ogrzewanie pomieszczeń (przy użyciu pomp ciepła oraz ciepła wód 
wydobywanych z głębokich otworów), a na drugim miejscu znajdują się kąpieliska i balneoterapia. 
Pozostałe zastosowania to ogrzewanie szklarni, upraw pod osłonami i podgrzewanie gleby, hodowle 
wodne  (ryb,  skorupiaków,  żółwi,  a  nawet  aligatorów),  suszenie  produktów rolnych,  zastosowania 
przemysłowe, topienie śniegu oraz odladzanie jezdni i chodników, inne zastosowania, m.in. odzysk 
dwutlenku węgla i soli mineralnych (Lund et al. 2010; tab. 1).  

Tabela 1. Bezpośrednie wykorzystanie energii geotermalnej, świat 2009 (Lund et al. 2010) 
Table 1. Direct geothermal energy uses worldwide, 2009 (Lund et al. 2010) 
Rodzaj zastosowania
Typ of use

Zainstalowana moc 
Installed capa city
[MWt]

% Zużycie 
ciepła
Heat use
[TJ/r]

% Współczynnik
wykorzystania
Capacity 
factor,
[%]

Pompy ciepła 1)

Heat pumps
Ogrzewanie pomieszczeń2)

Space heating
Ogrzewanie szklarni, upraw pod 
osłonami, podgrzewanie podłoża
Heating greenhouses, foil tunnels, 
soil heating
Akwakultury 
Aquacultures
Suszenie produktów rolnych
Drying of agricultural products
Zastosowania przemysłowe
Industrial uses
Kąpieliska i balneoterapia
Bathing and balneotherapy
Topienie śniegu/odladzanie 
Snow melting
Inne
Other

35 236

5 394

1 544

653

127

533

6 689

368

41

69,6

10,7

3,0

1,2

0,5

 1,0

13,2

0,7

0,1

214 782

62 984

23 264

11 521

1 662

11 746

109 032

2 126

956

49,0

14,4

5,3

2,6

0,4

2,7

24,9

0,5

0,2

0,19

0,37

0,48

0,56

0,42

0,70

0,52

0,18

0,13

RAZEM
TOTAL

50 583 100 438 071 100 śr. 0,27

1) Ogrzewanie pomieszczeń przy zastosowaniu pomp ciepła, 
2) Ogrzewanie pomieszczeń ciepłem wód i par wydobywanych głębszymi otworami wiertniczymi
1) Space heating by heat pumps’, 2) Space heating by geothermal waters produced from deeper wells

Biorąc  pod  uwagę  roczne  zużycie  ciepła,  w  pierwszej  piątce  krajów  stosujących  energię 
geotermalną  w sposób bezpośredni  znajdują  się  Chiny,  USA,  Szwecja,  Turcja  i  Japonia,  na które 
przypada łącznie 55% całkowitego rocznego zużycia ciepła geotermalnego na świecie. Pod względem 
zainstalowanej mocy do pierwszej piątki krajów należą USA, Chiny, Szwecja, Norwegia i Niemcy. 
Jeśli natomiast odnieść zużycie ciepła geotermalnego do liczby mieszkańców, to w czołówce znajdują 
się Islandia, Norwegia, Szwecja, Dania i Szwajcaria (Lund et al., 2010).  
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2.2. Generacja prądu elektrycznego

Generacja  prądu  elektrycznego  przy  zastosowaniu  par  geotermalnych  o  wysokiej  entalpii 
odbywa się w 24 krajach. W końcu 2009 r. całkowita moc zainstalowana osiągnęła 10 715 MWe, a 
produkcja prądu wyniosła 67 246 GWh (tab. 2). Było to około 20% więcej w porównaniu z 2005 r. 
Do  krajów generujących  w elektrowniach  geotermicznych  najwięcej  prądu  należą  USA,  Filipiny, 
Indonezja,  Meksyk  i  Włochy (Bertani  2010).  Wzrasta  zainteresowanie  instalacjami  binarnymi,  w 
których w cyklu generacji elektryczności można stosować geotermalne o temperaturach rzędu 80 – 
100˚C (służą one do odparowania czynnika roboczego, którym jest płyn organiczny lub mieszanina 
wody  i  amoniaku.  Pierwsze  instalacje  stosujące  wody  o  temperaturach  rzędu  100˚C  pracują  od 
niedawna w Austrii i Niemczech (rozdz. 3). W niektórych krajach trwają badania i prace zmierzające 
do  uruchomienia  następnych  instalacji  binarnych  (jakkolwiek posiadają  one  niewielką moc,  a  ich 
sprawność i efektywność jest niska; Antics and Sanner 2007). 

Tabela 2. Produkcja geotermalnej energii elektrycznej na świecie, 2009 (Bertani 2010) 
Table 2. Geothermal electricity generation worldwide, 2009 (Bertani 2010) 

Kraj 
Country

Moc zainstalowana 
Installed  capacity 
[MWt]

Produkcja energii elektrycznej
Power generation
[GWh/r]

Australia
Australia
Austria
Austria
Chiny
China
Etiopia
Ethipia
Filipiny
Philippines
Francja1 

France1

Gwatemala
Guatemala
Indonezja
Indonesia
Islandia 
Iceland
Japonia
Japan
Kenia
Kenya
Kostaryka
Costa Rica
Meksyk
Mexico
Niemcy
Germany
Nikaragua
Nicaragua
Nowa Zelandia
New Zealand
Papua Nowa Gwinea
Papua New Guinea
Portugalia2

Portugal2

1,1

1,4

24

7,3

1 904

16
        
52

1 197

575

536

167

166

958

6,6

88

628

56

29

0,5

3,8

150,0

10

10 311

95

289

9 60 0

4 597

3 064

1 430

1 131

7 047

50

310

4 055

450

175
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Rosja3

Russia3

Salwador
El Salvador
Tajlandia
Thailand
Turcja 
Turkey
USA
USA
Włochy
Italy

82

204

0,3

82

3 093

843

441

1 422

2

490

16 603

5 520

Razem 
Total

10 715 67 246

1 - Gwadelupa (terytorium zamorskie Francji)
1 - Guadelupe (oversee territory of France)
2 - wyspa San Miguel (Azoty)
2 - San Miguel (Azores)
3 - Kamczatka 
3 - Kamchatka 

3. WYKORZYSTANIE ENERGII GEOTERMALNEJ W EUROPIE

3.1. Warunki geotermalne 

Europę  charakteryzują  generalnie  niskie  i  średnie  wartości  gęstości  strumienia  cieplnego 
Ziemi.  Parametr  ten  waha  się  w  zakresie  od  30  –  40  mW/m2 w  obrębie  wschodnioeuropejskiej 
platformy prekambryjskiej do 60 - 80 mW/m2 w obszarze orogenu alpejskiego. Stosunkowo wysokie 
wartości – 80 do 100 mW/m2 cechują aktywne tektonicznie obszary południowej Europy, rów górnego 
Renu i niektóre inne rejony, m.in. basen panoński. Najwyższe wartości gęstości strumienia cieplnego 
Ziemi – 150 do 200 mW/m2 stwierdzono na Islandii, położonej w obszarze aktywnego ryftu środkowo-
atlantyckiego (Hurter and Haenel [eds.] 2002).

Warunki termiczne powodują, że w Europie dominują złoża o niskotemperaturowe (o niskiej 
entalpii),  czyli  złoża  wód  o  temperaturach  poniżej  150˚C.  Są  one  związane  głównie  ze  skałami 
osadowymi  –  wapieniami,  dolomitami,  piaskowcami,  a  ponadto  ze  skałami  magmowymi 
(krystalicznymi, wulkanicznymi). 
Największe  eksploatowane  złoża  wód  geotermalnych  na  kontynencie  europejskim znajdują  się  w 
basenie  paryskim (Francja),  w basenie  panońskim (położonym na terenie  kilku państw  –  Węgier, 
Serbii,  Słowacji,  Słowenii,  Rumunii),  w obszarze Niżu Europejskiego (m.in.  w Niemczech,  Danii, 
Polsce), w paleogeńskich strukturach Karpat wewnętrznych (Polska, Słowacja), a także w alpejskich i 
starszych  strukturach  Europy  południowej  (Bułgaria,  Rumunia,  Grecja,  Turcja).  W  niektórych 
obszarach znajdują się złoża przegrzanych wód i par (o wysokiej entalpii) - we Włoszech, w Turcji, 
Grecji, na kilku wyspach (wyspy greckie, Azory, Wyspy Kanaryjskie), a przede wszystkim na Islandii.

3.2. Stan wykorzystania energii geotermalnej 
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Energia geotermalna jest stosowana w 37 krajach europejskich, na różną skalę i do różnych 
celów.  W  2009  r.  całkowita  moc  zainstalowana  dla  wykorzystania  bezpośredniego  wynosiła 
23 469,308 MWt, a zużycie ciepła  233 736,7  TJ (61 839,9 GWh) (wg  Lund et al. 2010; tab. 2), co 
stanowiło  odpowiednio  46,7%  i  53,4%  (50,8%)  udziału  w  świecie.  Bezpośrednie  wykorzystanie 
energii  geotermalnej  na  przemysłową  skalę  ma  miejsce  przede  wszystkim właśnie  w Europie:  w 
pierwszej  piątce  krajów  o  największej  zainstalowanej  mocy  i  zużyciu  ciepła  geotermalnego  są 
bowiem,  obok  Chin,  USA i  Japonii,  dwa kraje  tego  kontynentu:  Szwecja  i  Turcja.  W czołówce 
światowej  znajduje  się  także  kilka  innych  państw  europejskich.  Wzrost  wykorzystania  energii 
geotermalnej  w  Europie  w  latach  2005  –  2009  był  związany  przede  wszystkim  z  rozwojem 
instalowania pomp ciepła. 

Całkowita  moc  zainstalowana  wszystkich  elektrowni  geotermalnych  w Europie  w 2009 r. 
wynosiła  1  553 MWe,  a  produkcja  12 371,8 GWh,  co  stanowiło  odpowiednio  14,5  %  
i  18,4% udziału geotermii  w skali  świata (wg  Bertani  2010).  Generacja prądu elektrycznego przy 
zastosowaniu par geotermalnych prowadzona jest w czterech krajach europejskich (tab. 2, tab. 3): na 
Islandii,  we  Włoszech,  w Turcji,  a  także w  Portugalii  (na  Azorach).  W statystykach  dotyczących 
Europy ujmuje się zwykle także Rosję (elektrownie na Kamczatce) i Francję (Gwadelupa – terytorium 
zamorskie tego kraju). 

Od  niedawna  pracuje  także  sześć  instalacji  binarnych  stosujących  wody  geotermalne  o 
temperaturach  98  –  122˚C w cyklu  generacji  prądu  elektrycznego:  w Altheim (od  2001 r.),  Bad 
Blumau (od 2003 r.) i Simbach/Braunau w Austrii oraz w Neustadt-Glewe (od 2003 r.), Unterhaching 
(od 2007 r.) i Landau (od 2008 r.) w Niemczech. Mają one niewielką moc: 180 - 500 kWe, jedynie 
instalacje  w  Unterhaching  i  Landau  posiadają  moc  ok.  3  MWe),  cechują  się  niezbyt  wysoką 
sprawnością i pracują w skojarzeniu z instalacjami stosującymi na dużą skalę ciepło geotermalne (c.o. 
i  c.w.u.,  kąpieliska,  balneoterapia).  W  niektórych  krajach  trwają  badania  i  prace  zmierzające  do 
uruchomienia następnych instalacji binarnych. 
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3.3. Główne dziedziny wykorzystania energii geotermalnej 

Wody i energia geotermalna są w Europie stosowane przede wszystkim w ciepłownictwie – w 
systemach  centralnego  ogrzewania  pomieszczeń  i  przygotowania  ciepłej  wody użytkowej  oraz  w 
instalacjach indywidualnych, w rekreacji i balneoterapii, w rolnictwie (do ogrzewania szklarni, upraw 
pod osłonami foliowymi i do podgrzewania glebowego), w mniejszym udziale także w hodowlach 
wodnych - głównie ryb, niekiedy także glonów, w procesach przemysłowych - m.in. do suszenia i 
pasteryzacji,  a  niekiedy  do  topienia  śniegu  i  lodu  z  chodników  i  jezdni,  podgrzewania  pasów 
startowych lotnisk. Z wód geotermalnych odzyskuje się dwutlenek węgla, sól jadalną i inne związki 
chemiczne.  Stosuje  się  je  do  produkcji  kosmetyków,  czy  też  butelkuje  jako  wody  lecznicze  i 
mineralne.   

Tabela 3. Europa – wykorzystanie energii geotermalnej, 2009 r. (na podstawie Lund et al. 2010, Bertani 2010) 
Table 3. Europe – geothermal energy uses, 2009 (based on Lund et al. 2010, Bertani 2010) 

Kraj
Country 

Bezpośrednie wykorzystanie 
Direct uses

Produkcja prądu elektrycznego
Electricity generation

Moc 
zainstalowana 
Installed capacity
[MWt]

Produkcja ciepła
Heat production

Moc 
zainstalowana 
Installed 
capacity
 [MWe]

Całkowita 
produkcja 
Total production
[GWh/r][ TJ/r] [GWh/r]

Albania 
Albania
Austria
Austria
Belgia
Belgium
Białoruś
Belarus 
Bośnia i Hercegowina 
Bosnia and Herzegovina
Bułgaria
Bulgaria
Chorwacja 
Croatia
Czechy
Czech Republic 
Dania
Danemark
Estonia
Estonia
Finlandia
Finland
Francja
France
Grecja
Greece
Hiszpania
Spain
Holandia
Netherlands
Irlandia
Ireland

11,48

662,85

117,9

3,422

21,696

98,3

67,48

151,5

200

63

857,9

1345

134,6

141,04

1 410,26

152,88

40,46

3 727,7

546,97

33,79

255,3

1 370,12

468,89

922

2 500

356

8370

12 929

 937,8

684,05

10 699,4

764,02

11,2

1 035,6

151,9

9,4

70,9

380,6

130,3

256,1

694,5

98,9

2325,2

3591,7

260,5

 190,0

2 972,3

212,2

-

1,41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

3,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

-

-

-

-
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Islandia 
Iceland
Litwa
Lithuania
Macedonia
Macedonia
Niemcy
Germany
Norwegia
Norwey
Polska
Poland
Portugalia
Portugal
Rosja
Russia
Rumunia
Romania
Serbia 
Serbia
Słowacja 
Slovakia
Słowenia
Slovenia
Szwajcaria
Switzerland
Szwecja
Sweden
Turcja /Turkey
Turkeyurkey
Ukraina
Węgry
Wlk. Brytania
Włochy

1 826

48,1

47,18

2 485,4

3 300

281,05

28,1

308,2

153,24

100,8

132,2

104,17

1 060,9

4 460

2 084
10,9
654,6
186,62
867

24 361

411,52

601,41

12 764,5

25 200

1 501,1

386,4

6 143,5

1 265,43

1 410

3 067,2

1 136,39

7 714,6

45 301

36 885,9
118,8
9767
849,74
9 941

6 767,5

114,3

167,1

3 546,0

7 000,6

417,0

107,3

1 706,7

351,5

391,7

852,1

315,7

2 143,1

12 543,1

10 246,9
33,0
2 713,3
236,1
2 761,6

575

-

-

6,61

-

-

29

82

-

-

-

-

-

-

82
-
-
-
843

5 597

-

-

50

-

-

175

441

-

-

-

-

-

-

490
-
-
-
5 520

Razem 23 603,708 233 736,7 61 839,9 1 553 12 371,8
1 – pilotowe instalacje binarne stosujące wody geotermalne o temperaturach 98 - 122˚C 
1 – pilot binary installations using 98 - 122˚C geothermal waters 

Oprócz ciepła wód wydobywanych z głębokich odwiertów, coraz częściej dostarczane jest ono 
przez  pompy  ciepła  bazujące  na  odzysku  ciepła  płytkich  partii  skorupy ziemskiej.  W niektórych 
krajach – Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Finlandii, Holandii, Austrii, Niemczech – zdominowały one 
ogrzewanie geotermalne, a niekiedy są stosowane także do chłodzenia pomieszczeń, co wydłuża okres 
ich pracy i zwiększa efektywność ekonomiczną. 

Najwięcej  energii  geotermalnej  zużywa  się  od  kilku  lat  w  Szwecji  (tab.  3),  dzięki 
dynamicznemu rozwojowi stosowania pomp ciepła. Kraj ten po 2000 r.  wyprzedził  pod względem 
całkowitej ilości wykorzystywanego ciepła geotermalnego Turcję i Islandię (!). Oprócz wymienionych 
krajów,  na  innych  czołowych  miejscach  w  Europie  w  zastosowaniach  bezpośrednich  energii 
geotermalnej znajdują się ponadto Norwegia, Islandia, Francja, Niemcy, Włochy, Węgry, Finlandia i 
Szwajcaria. Spośród wymienionych krajów Norwegia, Finlandia, Szwajcaria i Niemcy zawdzięczają 
wysokie pozycje szerokiemu stosowaniu pomp ciepła odzyskujących ciepło przypowierzchniowych 
partii górotworu i płytkich poziomów wodonośnych, pozostałe to kraje, gdzie dominuje tzw. „głęboka 
geotermia”.

8



W  najbardziej  wszechstronny  i  znaczący  per  capita sposób  korzysta  z  wód  i  energii 
geotermalnej  Islandia:  w  ciepłownictwie  -  zaopatrującym  ponad  98%  populacji,  do  ogrzewania 
szklarni - dzięki czemu kraj położony pod kołem podbiegunowym jest niemal samowystarczalny w 
zakresie zaopatrzenia w podstawowe warzywa - w kąpieliskach i balneoterapii, w hodowli ryb (łososi, 
pstrągów),  do  suszenia  glonów,  wełny,  ziemi  okrzemkowej,  ryb,  w  procesach  technologicznych 
przemysłu spożywczego, do odzysku dwutlenku węgla, do odzysku z wody morskiej soli kuchennej 
(chlorku sodu) używanej do celów spożywczych oraz do konserwacji ryb, produkcji kosmetyków, itd.

Do  innych  krajów  przodujących  w  Europie  pod  względem  stosowania  energii  i  wód 
geotermalnych należą: w ciepłownictwie - Turcja, Francja, Niemcy i Rosja; w rolnictwie (ogrzewanie 
szklarni i upraw pod osłonami) – Rosja, Turcja, Węgry, Włochy; Grecja; w rekreacji i balneoterapii – 
Węgry,  Turcja, Słowacja, Włochy,  Austria (ten sposób wykorzystania ma miejsce w wielu innych 
krajach Europy,  także w Polsce). W niektórych krajach ciepło geotermalne stosuje się do suszenia 
produktów rolnych, drewna, materiałów budowlanych (Serbia, Grecja, Rumunia, Słowenia). Z wód 
geotermalnych odzyskiwane są sole mineralne, inne związki chemiczne (Bułgaria, Włochy,  Polska, 
Rosja)  i  dwutlenek  węgla (Bułgaria,  Polska,  Turcja).  Wody  są  butelkowane  (Bułgaria,  Francja, 
Węgry),  są  też  podstawą  produkcji  wysokiej  jakości  kosmetyków  (Francja,  Bułgaria,  Rumunia, 
Polska). Ciepłem geotermalnym podgrzewane są pasy startowe kilku lotnisk (Niemcy, Szwajcaria). 

W kilku krajach prowadzi  się badania dotyczące odzysku ciepła z gorących suchych skał. 
Znane są one m.in. z podłoża rowu Górnego Renu, gdzie zalegają na głębokościach poniżej 3 – 5 km. 
Międzynarodowy projekt badawczo – eksperymentalny prowadzony jest od kilkunastu lat w Soultz - 
sous -  Forets  we Francji  (w 2008 r.  oficjalnie  uruchomiono instalację o  mocy ok.  3  MWe),  a  od 
niedawna również w Niemczech (Landau, Bruchsal).
Również w Polsce, dzięki oddaniu do użytku w latach 2005 – 2009 nowej ciepłowni geotermalnej w 
Stargardzie Szczecińskim,  zwiększeniu produkcji  ciepła w innych istniejących zakładach, otwarciu 
kilku geotermalnych  ośrodków rekreacyjnych  oraz  rozwojowi  sektora  pomp ciepła,  wzrosła  nieco 
zainstalowana moc i produkcja ciepła geotermalnego: w końcu 2008 r. wyniosły one odpowiednio ok. 
281 MWt

 (w tym ok. 180 MWt  mocy cieplnej reprezentowały sprężarkowe pompy ciepła) i ok. 1501 
TJ (w 2004 r. było to odpowiednio 170, MWt i 838,3 TJ (Kępińska 2010). 

KIERUNKI ROZWOJU GEOTERMII W EUROPIE

W najbliższych latach spodziewany jest na świecie i w Europie dalszy rozwój wykorzystania energii 
geotermalnej.  Dotyczy  to  różnych  technologii  i  różnych dziedzin  wykorzystania,  wśród  których 
można pokrótce wymienić:

W zakresie technologii:
 pompy  ciepła  (do  największych  już  realizowanych  należy  projekt  budowy systemu  pomp 

ciepła (docelowo 1000 MWt) w Mediolanie we Włoszech; Sparacino et al. 2007), 
 instalacje  binarne  do  produkcji  prądu  elektrycznego  bazujące  na  wodach o  temperaturach 

przynajmniej 80 – 100°C pracujące w skojarzeniu z produkcją ciepła (do takich należy m.in. 
uruchomiona w 2007 r. w Unterhaching  elektrociepłownia o mocy cieplnej 40 MWt (c.o., 
c.w.u.) i  mocy elektrycznej  ok.  3 MWe;  Knapek and  Kitel  2007). Spodziewany jest  m.in. 
wzrost efektywności instalacji, transfer technologii generacji prądu przy zastosowaniu metody 
EGS (co zainicjowała w 2008 r. instalacja w Soultz-souz-Forets) do innych miejsc w Europie 
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oraz  wzrost efektywności  metod  eksploracji  systemów  EGS, niezawodności  technologii  i 
instalacji,

 budowa  kolejnych  systemów  c.o.,  optymalizacja  istniejących.  Wykorzystanie  energii 
geotermalnej  w  ciepłownictwie  w  niektórych  krajach  europejskich  zwiększyłoby 
bezpieczeństwo  dostaw  ciepła  do  sieci  c.o.  bazujących  na  gazie  dostarczanym  z  Rosji  z 
tranzytem poprzez Ukrainę (nawet 100% dostaw w przypadku kilku krajów). Ograniczenia 
dostaw gazu  z  tego  kierunku,  jakie  miały  miejsce  w styczniu  2009  r.  (w środku sezonu 
grzewczego!) mogą się powtarzać,

 wzrost zastosowań w rolnictwie, akwakulturach, suszarnictwie, rekreacji, balneoterapii,
 nowe zastosowania: odladzanie jezdni, pasów startowych, odsalanie wody morskiej, itd. 
 W zakresie zastosowań bezpośrednich i rozwoju geotermii „tradycyjnej” (otwory wiertnicze 

do głębokości 3 – 4 km) spodziewane są natomiast (Antics and Sanner 2007, www.egec.org): 
 postęp w metodach badań, oceny zasobów i parametrów złóż, 
 wzrost jakości i niezawodności technologii i instalacji,
 transfer sprawdzonych rozwiązań do innych lokalizacji,

W ostatnich latach europejskie środowisko naukowców i praktyków podjęło kilka istotnych inicjatyw 
europejskich wspierających rozwój geotermii:

 opracowanie  propozycji  dyrektywy  UE  dot.  wzrostu  wykorzystania  OZE  w 
ciepłownictwie i chłodnictwie (25% udziału w 2020 r.) – inicjatywa zgłoszona przez 
European  Renewable  Energy  Council w  2004  r. była  jednym  z  impulsów  do 
opracowania Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania rozwoju wykorzystania 
odnawialnych  źródeł  energii  („3x20%”)  –  kluczowego  elementu  tzw.  pakietu 
klimatyczno  –  energetycznego.  W  inicjatywie  znalazło  się  m.in.  stwierdzenie,  że 
„szczególne znaczenie dla rzeczywistego rozwoju OZE w Europie ma wprowadzenie 
ram prawnych i ekonomicznych sprzyjających ich wykorzystaniu w ciepłownictwie i 
chłodnictwie” (www.egec.eu),

  „Deklaracja z Kistelek” („The Kistelek Declaration”) przyjęta w 2005 r. na Węgrzech 
podczas  konferencji  „Narzędzia  prawne  i  ekonomiczne  dla  przyspieszenia 
wykorzystania  energii  geotermalnej  w  UE”.  Dokument  wskazywał  m.in.  że  „UE 
powinna naciskać [!] na kraje członkowskie, aby szybko wprowadziły spójny system 
prawny oraz wskazały instytucje i organa odpowiedzialne za ułatwienie wykorzystania 
geotermii” (www.egec.org.eu),

 projekty  współfinansowane  przez  UE dot.  problemów  prawnych  i  ekonomicznych 
rozwoju  geotermii  oraz  aspektów  finansowych,  będące  praktyczną  realizacją 
„Deklaracji  z  Kistelek” -  m.in.  „Geothermal  Regulations  –  Heat,  GTR-H” 
(www.gtrh.eu) oraz  „Geothermal  Finance  and  Awareness  in  European  Regions,  
GEOFAR” (www.geofar.eu),

 Komunikat  Komisji  UE „Europejska polityka  energetyczna”,  styczeń  2007 r.: proponował 
długofalowy cel dla energetyki OZE jako wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym UE z 
obecnego poziomu  7% do  20% w 2020 r.  Komunikat  stwierdzał  m.in.,  że  „państwa  UE 
powinny  mieć  możliwość  elastycznego  wyboru  OZE  najlepiej  dostosowanych  do  ich 
potencjału i priorytetów. Sposób realizacji należy określić w krajowych planach działania”, 
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 Deklaracja  z  Brukseli  („The  Brussels  Declaration”) -  przyjęta  w  lutym  2009  r.  podczas 
konferencji w ramach projektu GTR-H określa działania, jakie należy bezzwłocznie podjąć w 
kilku  obszarach  (badania,  technologie,  prawo,  przepisy,  warunki  ekonomiczne,  edukacja, 
szkolenie, przygotowanie kadr), aby przyspieszyć rozwój wykorzystania energii geotermalnej 
w  Europie,  czemu  sprzyjają  zainteresowanie  inwestorów  i  potencjalnych  użytkowników, 
dyrektywa „3x20%”, inne zobowiązania międzynarodowe podjęte przez kraje europejskie i 
pilna konieczność zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, niezawodności dostaw energii 
(www.egec.org.eu), 

 Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promocji odnawialnych źródeł energii („3x20%”), 2009 r. 
- określa osiągnięcie średnio 20-procentowego udziału OZE w końcowej  strukturze zużycia 
energii  (ciepła,  prądu,  chłodu)  do  2020 r.  w krajach  EU (dla  Polski  –  15%).  Dyrektywa 
wymienia  m.in.  energię  geotermalną  wśród  innych  OZE  jako  perspektywiczną  dla 
ciepłownictwa  (chłodnictwa),  ponadto  generacji  prądu.  Jakkolwiek  nie  traktowana  jako 
główne OZE w Europie,  to  jednak energia  geotermalna  posiada perspektywy rozwoju,  co 
powinno zostać określone m.in. w krajowych planach działania (dla Polski propozycje takie 
opracowano m.in. w ramach projektu UE „Geothermal Regulations – Heat; www.gtrh.eu), 

 7 Program Ramowy UE, 2007 – 2013: kreuje przestrzeń i ramy finansowe dla badań m.in. z 
zakresu energetyki i OZE, w tym energii geotermalnej, dla której projekty można dostosować 
do różnej tematyki ujętej w tym Programie, 

 powołanie „European Geothermal Technology Platform” (czerwiec 2009, EGEC, Bruksela) 
jako jednej z europejskich platform technologicznych OZE. Platforma ma na celu określanie 
priorytetów  badań i prac B+R w dziedzinie geotermii, które doprowadzą do jej rozwoju w 
stopniu odzwierciedlonym znaczącym udziałem w 20-procentowym celu indykatywnym UE 
dla OZE w bilansie energetycznym w 2020 r. (www.egec.org). 

Funkcjonują także różne programy finansowego wsparcia OZE (w tym adresowane częściowo 
do geotermii) ze strony UE i poszczególnych krajów.  Na lata 2007 – 2013 głównym instrumentem 
unijnym  jest  Program  Operacyjny  „Infrastruktura  i  Środowisko”  zawierający  m.in.  kilka  osi 
priorytetowych dotyczących energii, w tym OZE. 

5. ZAKOŃCZENIE

Energia  geotermalna  stanowi  w  wielu  krajach  jedno  z  najbardziej  perspektywicznych 
odnawialnych źródeł energii.  Udoskonalane są istniejące i rozwijane nowe technologie, jak pompy 
ciepła, systemy binarne, wspomagane systemy geotermalne. 
Doświadczenia wskazują, że stosowanie energii geotermalnej przynosi jedne z najbardziej znaczących 
w obszarze wszystkich OŹE efekty ekologiczne, łączy się z komfortem użytkowania, nowoczesną 
infrastrukturą i powinno – jako lokalnego źródła energii – być konkurencyjne cenowo i mało wrażliwe 
na zmiany cen tradycyjnych nośników energii na rynkach światowych. 
Należy  podkreślić,  że  w  przeciwieństwie  do  innych  OŹE  energia  geotermalna  jest  dostępna  bez 
ograniczeń cały rok, niezależnie od zmiennych warunków klimatycznych i pogodowych. Cechuje się 
najwyższymi wśród OŹE współczynnikami wykorzystania mocy i czasu pracy w ciągu roku (nawet 
powyżej  70  –  80%),  stąd  też  może  i  powinna  pełnić  rolę  źródła  pokrywającego  bazowe 
zapotrzebowanie na moc i energię (a nie tylko jako źródła szczytowego).

Tego  faktu  nie  bierze  się  niestety  na  ogół  pod  uwagę  przy  porównywaniu  nakładów  na 
budowę instalacji różnych rodzajów OŹE. Geotermia przyczynia się do realizacji zrównoważonych 
strategii  energetycznych,  zmniejsza  uzależnienie  od  importowanych  paliw,  zwiększając  zatem 
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bezpieczeństwo energetyczne. Będzie temu służyć wzrost wykorzystywania energii geotermalnej w 
wielu krajach. 
Energia geotermalna powinna stanowić jedno z wiodących źródeł energii w 21 wieku, zaspokajając w 
istotnym udziale zapotrzebowanie na czystą ekologicznie i lokalnie dostępną energię w wielu krajach i 
regionach, która przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i poprawy poziomu życia 
społeczeństw.  Na  te  aspekty  wskazuje  dobitnie  Deklaracja  z  Bali  (ang.  „Bali  Declaration”; 
www.wgc2010.org)  uroczyście przyjęta i podpisana podczas Światowego Kongresu Geotermalnego 
Bali (Indonezja) 2010 (tekst tej Deklaracji zamieszczono poniżej).  
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Abstract

THE STATE AND PROSPECTS OF GEOTHERMAL ENERGY USES WORLDWIDE 
AND IN EUROPE

According to the data presented at the World Geothermal Congress 2010, geothermal energy 
is directly used in 78 countries. Geothermal electricity generation is reported by 24 countries. 
In Europe geothermal is directly used in 37 countries. In 2009 installed capacity amounted to 
23 469.3 MWt while  heat  use was 233 736.7 TJ  (46,7% and 53,4% of  a  global  share of 
geothermal.,  respectively).  In Europe electricity generation by geothermal  steam is known 
from Iceland, Italy, Turkey, Portugal (12,5% of installed capacity and electricity production 
worldwide).  The interest  is  growing in  power generation via  binary schemes  using  100 - 
120˚C water (in Europe first pilot installations of 0,2 – 3 MWe capacities were launched in 
recent years). 
In many countries geothermal  energy is among the most prospective renewables because of 
ecological and economic reasons. It is less sensitive to the changes of traditional energy prices 
at the international markets, limits the dependence on the imported fuels thus increasing the 
energy safety.

Key words: geothermal energy, geothermal uses, world, Europe 
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DEKLARACJA Z BALI 

Energia geotermalna może zmienić świat

Ponad  2500  członków  społeczności  geotermalnej,  którzy  zebraliśmy  się  na  Światowym 
Kongresie  Geotermalnym  2010  na  Bali  w  Indonezji,  reprezentujemy  ponad  80  krajów. 
Kongres został zorganizowany przez Międzynarodową Asocjację Geotermalną (International  
Geothermal Association) przy współpracy z Asocjacją Geotermalną Indonezji  (Indonesian 
Geothermal Association). Indonezja jest krajem, który został bogato obdarzony naturalnymi 
zasobami energii,  w tym zapewne największymi  na świecie  i  łatwo dostępnymi  zasobami 
geotermalnymi. W świetle długiej historii udostępniania i wykorzystania energii geotermalnej 
zarówno  tutaj,  w  Indonezji,  jak  i  na  całym  świecie,  jest  jak  najbardziej  właściwe,  aby 
zgromadzeni tutaj członkowie międzynarodowej społeczności geotermalnej zadeklarowali, co 
następuje:

PO PIERWSZE – Energia stanowi podstawową i ciągłą ludzką potrzebę.

a. Ludzkość  będzie  się  uczyć  rozwijać  technologie,  aby  skutecznie  i  wydajnie  sprostać 
zróżnicowanemu zapotrzebowaniu na energię w sposób odpowiedzialny wobec środowiska.

b. Zasoby naturalne nie mogą być traktowane jedynie jako spadek po naszych przodkach, ale 
jako dobro powierzone nam, naszym dzieciom i wnukom.

c. Bez energii nie będzie można udostępnić innych zasobów naturalnych, nie będzie postępować 
industrializacja, produkcja żywności pozostanie zawsze problemem, bezrobocie nadal będzie 
głównym  zagadnieniem  do  rozwiązania,  a  opieka  zdrowotna  zostanie  drastycznie 
ograniczona.

d. Energia  geotermalna  może  odegrać  główną  rolę  w  dokonywaniu  znaczących  zmian  tej 
sytuacji, co odzwierciedla temat Kongresu.

PO DRUGIE – Stwierdzono, że: 

a. Świat potrzebuje energii, teraz i w przyszłości. Zasoby energii geotermalnej są olbrzymie.
b. Zmiany klimatyczne muszą być kontrolowane, a koszt energii dostarczanej rosnącej ludności 

świata umiarkowany.
c. Energia  geotermalna  jest  zasobem  miejscowym,  trwałym,  nie  zagraża  środowisku  i  jej 

zastosowanie  w  miejsce  nośników  energii  bogatych  w  węgiel  przeciwdziała  globalnemu 
ociepleniu.

d. Energia geotermalna może służyć do produkcji prądu elektrycznego, jak również może być 
bezpośrednio stosowana w szerokim zakresie, w tym do ogrzewania i chłodzenia budynków, 
w  różnych  procesach  przemysłowych  i  w  produkcji  rolniczej,  a  także  w  balneoterapii  i 
rekreacji.

e. Energia geotermalna jest jedynym odnawialnym źródłem energii całkowicie niezależnym od 
klimatu, dzięki czemu jest bardziej dyspozycyjna w dostarczaniu mocy niż jakiekolwiek inne 
źródło energii, włączając w to paliwa kopalne i energię atomową.

f. Technologie geotermalne są dobrze ugruntowane, i, mimo to, są ciągle udoskonalane.
g. Dotychczas  energia  geotermalna  została  dotychczas  udostępniona  w bardzo  ograniczonym 

zakresie w porównaniu do jej potencjalnych zasobów. Dwa z czynników ograniczających jej 
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wykorzystanie  to  uzyskanie  środków  finansowych  oraz  bariery  prawne,  instytucjonalne  i 
administracyjne.

h. Technologie  dotyczące  zasobów  geotermalnych  wysokotemperaturowych  wykazują 
konkurencyjność kosztów „cyklu życia” w stosunku do innych form energii. Konkurencyjność 
kosztowa  jest  stale  poszerzana  w  kierunku  niższych  temperatur  wraz  z  doskonaleniem 
technologii.  Dla  niższych  wartości  temperatur  nadal  są  jednak  konieczne  polityka 
aktywizacyjna lub zachęty w celu podniesienia konkurencyjności geotermii.

i. Poszerzenie wykorzystania energii geotermalnej w zakresie niższych temperatur jest ważne 
nie tylko z tego względu, że w tym zakresie zasoby wzrastają wykładniczo, ale także zasięg 
geograficzny zastosowania tej energii także bardzo wzrasta.

PO TRZECIE – Zgromadzeni nalegają zatem, aby:

a. Duże  inwestycje  krajowych,  regionalnych  i  lokalnych  projektów  geotermalnych  były 
ubezpieczane  zarówno  w  krajach  rozwiniętych,  rozwijających  się  jak  i  gospodarkach  w 
okresie  przejściowym.  Główną rolę  może  przy tym odegrać większa akceptacja  geotermii 
przez międzynarodowe instytucje finansowe, usunięcie barier prawnych i administracyjnych, 
zreformowanie przepisów. 

b. Kadry techniczne, decydenci, politycy i przywódcy światowi, bez względu na to czy pochodzą 
z krajów rozwiniętych czy rozwijających się, powinni dołożyć wszelkich starań dla stworzenia 
korzystnego klimatu politycznego poprzez kształtowanie opinii publicznej, co ma zasadnicze 
znaczenie dla zrównoważonego rozwoju geotermii. Działania te mogą obejmować na przykład 
wsparcie ze strony państwa na polu ubezpieczeń ograniczających ryzyko, udziału w kosztach, 
gwarancji kredytowych i ulg podatkowych. 

c. Inwestycje mogły być zabezpieczone na wiele sposobów (przez zachęty finansowe ze strony 
rządowej, pożyczki i lokaty kapitałowe banków, prywatnych inwestorów, fundusze kapitału 
udziałowego) a polityka była tak określona, aby ułatwić dostęp do tych źródeł.

d. Dokonano rozpoznania ważnej roli istniejącej infrastruktury jako odbiorców energii 
elektrycznej  tak,  aby  można  było  zaadoptować  system  wsparcia  typu  Renewable  
Portofolio  Standards,  w  pełni  wdrożyć  zintegrowane  planowanie  zasobów 
energetycznych oraz były dostępne standardowe kontrakty obejmujące system taryf 
gwarantowanych.

e. Zaangażowano  znaczące  fundusze  na  prace  badawczo-rozwojowe  w  celu  poprawy 
konkurencyjności  kosztów  produkcji  energii  geotermalnej,  zwłaszcza  tam  gdzie  jej 
wykorzystanie może być poszerzone do nowych warunków, takich jak niższe temperatury  
i odmienne warunki geologiczne.

f. Przekazywanie wiedzy know-how z krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się było 
ułatwione i wspomagane przez efektywną współpracę międzyrządową, instytucje prywatne  
i  akademickie,  zwłaszcza  przez  wspólną  edukację  i  praktyki,  rozwijanie  podstawowych 
zasobów organizacji i pomoc techniczną.

PO CZWARTE – wszystko to:

a. Zapobiegnie dodatkowej emisji dwutlenku węgla i zredukuje jej obecny poziom.
b. Stworzy miejsca pracy, przyspieszy rozwój przemysłowy i produkcję rolniczą oraz polepszy 

standard życia na świecie.
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c. Zapewni  zaopatrzenie  przyszłych  pokoleń  w  wystarczającą  i  nie  zagrażającą  środowisku 
energię oraz, co nie mniej istotne,

d. Przemieni  ideę  „Energia  geotermalna  może  zmienić  świat”  w  zrównoważone,  pokojowe, 
zdrowe i czyste środowisko życia i w konsekwencji rozkwitu ludzkości na całym świecie.

Nusa Dua, Bali – Indonesia, 30 kwietnia 2010

Podpisali:

/-/ Prof. Ladislaus Rybach, prezydent IGA
/-/ Prof. Gordon Bloomquist, przewodniczący Komitetu Sterującego WGC2010
/-/ Dr Herman Darnel Ibrahim, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WGC2010 
/-/ Dr Surya Darma, prezydent INAGA
/-/ Reprezentanci organizacji afiliowanych przy IGA ze wszystkich kontynentów 
/-/ Członkowie IGA i uczestnicy WGC2010 

(Tłumaczenie tekstu: Maria Gładysz)
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BALI DECLARATION
Geothermal Energy to Change the World

We are  more  than  2500 members  from World  Geothermal  Communities  represented  by over  80 
countries assembled in Bali, Indonesia, for the World Geothermal Congress 2010.The Congress has 
been  convened  by  the  International  Geothermal  Association  and  the  Indonesian  Geothermal 
Association. Indonesia is a country that has been blessed with abundant, sustainable natural sources of 
energy including perhaps the world’s largest readily accessible geothermal resources. In light of the 
long history of geothermal energy development here in Indonesia and throughout the world it is only 
appropriate that we, the members of the geothermal community so assembled, do hereby declare:

FIRSTLY – Energy constitutes a basic and continuing human need. 
a. Humankind  is  learning  to  develop  technology  to  effectively  and  efficiently  manage  this 

diverse energy need in an environmentally responsible manner. 
b. Natural resources should not be considered merely as an inheritance from our ancestors, but 

that which has been entrusted to us for our children and grandchildren. 
c. Without energy other natural resources cannot be developed, industrialization cannot occur; 

food production will always be a problem, unemployment will continue to be a major issue, 
and health services will be extremely limited. 

d. Geothermal energy can be a major player in making significant changes in that situation and is 
reflected in the theme of the Congress; Geothermal: The Energy to Change the World.

SECONDLY – It is established that
a. The world needs energy, now and in the future. Geothermal energy is hugely abundant.
b. Climate change must be well managed and energy must be provided at a reasonable cost to our 
growing world wide population.
c. Geothermal energy is indigenous, sustainable and environmentally responsible, counteracting global 
warming by displacing carbon-intensive energy usage.
d. Geothermal energy can generate electricity as well as provide for the development of a wide range 
of direct uses including heating and cooling buildings, various industrial processes and agricultural 
production, as well as balneologic and recreational health resorts. 
e. Geothermal energy is the only renewable energy source which is totally independent of climate 
allowing it to provide power with a higher availability than any other energy source including fossil 
fuels and nuclear. 
f. Geothermal energy technology is well established, though it is continuously being improved.
g.  Geothermal  energy has  to  date  only been developed to  a  very limited  extent  compared  to  the 
potential resource base. Obtaining financing, and legal, institutional and regulatory barriers are two of 
the limiting factors.
h. Geothermal technologies based on higher temperature resources have life-cycle costs competitive 
with other forms of energy. Cost competiveness is steadily being extended down the resource curve as 
technology improves, but at the lower end of the temperature scale pro-active policies or incentives are 
still needed to increase geothermal competitiveness. 
i. The importance of extending geothermal energy usage to lower temperatures is that not only is 
the resources base increased exponentially as the minimum temperature is reduced, but the range of 
geographies where it can be applied also greatly increases.

THRIDLY: We the assembled therefore do urge that
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a. Large investment is secured for national, regional and local geothermal projects in developing 
as well as developed countries and economies in transition. Greater acceptance of geothermal 
by international funding agencies can play a major role.  

b. Legislative and administrative barriers be removed and reformed
c. All  technocrats,  decision  makers,  politicians  and  world  leaders,  whether  they  are  in  the 

developed or developing countries strive to create a favorable political climate by molding 
public opinions that are conducive to the sustainable development of geothermal energy.  This 
can include for example government support in the areas of risk mitigation insurance, cost 
sharing, loan guarantees and production tax credits. 

d. Investments can be provided in many forms (financial incentives from government, loans and 
capital investment from banks, private investors, venture capital funds) and policies need to be 
established to facilitate accessing all of these sources. 

e. Recognition be given to the important role of existing utilities as the off taker for electrical 
output, that Renewable Portfolio Standards be adopted, that Integrated Resource Planning be 
fully implemented and standard offer contracts including feed-in tariffs be made available.

f. Substantial  funding  be  committed  to  research  and  development  to  improve  the  cost 
competiveness of geothermal  energy production, particularly where it  means it  can be 
extended into new situations, such as at low temperatures and into different geological 
settings. 

g. Know-how  transfer  from  developed  to  developing  countries  is  facilitated  and  supported 
through  effective  international  cooperation  among  government,  private  and  academic 
institutions,  especially  by  joint  training  and  education,  capacity  building,  and  technical 
assistance.

FOURTHLY – All this will
a. Avoid additional carbon dioxide emissions and reduce current emission levels;
b. Create employment opportunities, increase industrial development and agricultural production 

and improve the standard of living of citizens of the world;
c. Secure adequate and environmentally responsible energy supply for generations to come; and 

last but not least
d. Effectuate “geothermal energy to change the world” toward sustainable peaceful, healthy and 

clean environment to live in and consequently the lasting prosperity of the people through out 
the world. 

Nusa Dua, Bali – Indonesia, 30th April 2010.

/-/ Prof. Ladislaus Rybach, IGA president
/-/ Prof. Gordon Bloomquist, WGC2010 Steering Committee, chair
/-/ Dr. Herman Darnel Ibrahim, WGC2010 Organising Committee, chair
/-/ Dr. Surya Darma, INAGA president
/-/ Representatives of IGA – affiliated organisations from all continents 
/-/ IGA members and WGC2010 participants 
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