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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Milyen globális 
hatásokkal jár a megújuló energia térnyerése?”

Szőke Diána

A nemzetközi energiaipar jelentős változásokon esett át az elmúlt néhány 
évben. Ezek közül a leglátványosabb kétségkívül a kőolajárak drasztikus zu-
hanása volt, amely alapjaiban rázta meg a globális piacokat. Mindeközben a 

felszín alatt ennél sokkal gyökeresebb szerkezeti átalakulások zajlanak, mégpedig 
elsősorban a megújuló energia térnyerése révén.

A két legemblematikusabb megújuló energiaforrás – a szélenergia és a 
fotovoltaikus napenergia – hasznosítása már több mint egy évszázada ismert 
technológiák alapján történik, mégis csak az elmúlt évtizedekben kezdtek el igazán 
elterjedni ezek az energia-előállítási módszerek. Globális kitekintésben a megújuló 
energia (a vízenergiát leszámítva) máig is csak a világ összáramtermelésének 7 
százalékát fedezi, ám ennek aránya dinamikusan emelkedik. A Nemzetközi Energia-
ügynökség előrejelzései szerint 2040-re mintegy további 30 százalékkal fog nőni a 
globális energiakereslet; akkorra már az energia közel 60 százalékát (!) a megújulók 
révén állítják majd elő, azokon belül is a szél- és a napenergia dominál majd.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a hatalmas potenciál ellenére a megújuló 
energia használata sok esetben gyerekcipőben jár. Finanszírozási szempontból pél-
dául rengeteg állami támogatásra szorul még ez a technológia: iparági becslések 
szerint napjainkban közel 150 milliárd dollárnyi állami szubvenciót szánnak erre a 
célra. Ez az arány várhatóan gyorsan lecsökken majd, mivel évről évre egyre alacso-
nyabb a megújuló energiák ára, vagyis mindinkább megtérülnek majd piaci alapon 
is. A másik jellemző kifogás a megújulók terjedése ellen, hogy kiszámíthatatlanul 
működnek, ezért különböző zavarokat, fennakadásokat okoznak az áramterme-
lésben és -hálózatokban. Részben ezért, idővel várhatóan új energiafogyasztási 
modellek elterjedésével is járhat a megújuló energia térhódítása: ide sorolható a 
digitalizáció, az okos mérés (smart metering), az okos hálózatok (smart grids) kiala-
kítása, valamint a lakossági és ipari célú energiahatékonyság fokozódása. Emellett 
pedig nemcsak fogyasztói szinten tapasztalhatunk majd változásokat, hanem a 
munkaerőpiaci viszonyok is átrendeződhetnek: már 2015-ben több mint 8 millió 
embert foglalkoztatott a megújulóenergia-ipar, és ez a szám vélhetően ugrásszerű-
en növekszik majd a következő évek során.

A 2015 decemberében aláírt párizsi klímaegyezményben a világ országai egyön-
tetűen kiálltak amellett, hogy a globális hőmérséklet-növekedést az ipari forradalom 
előtti szinthez viszonyítva 2 °C alatt kell tartani. Bár sokan kételkednek e célkitűzés 

http://www.economist.com/news/leaders/21717371-thats-no-reason-governments-stop-supporting-them-wind-and-solar-power-are-disrupting
http://www.economist.com/news/leaders/21717371-thats-no-reason-governments-stop-supporting-them-wind-and-solar-power-are-disrupting
http://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2016SUM.pdf
http://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2016SUM.pdf
http://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2016SUM.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/10/REN21_GSR2016_FullReport_en_11.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/10/REN21_GSR2016_FullReport_en_11.pdf
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realitásában, akárhogy is alakul a globális környezetvédelem jövője, abban a meg-
újuló energia minden kétséget kizáróan döntő szerepet fog játszani. Az alábbiakban 
éppen ezért egyfelől a megújuló energia regionális hatásait mutatjuk be (Kína, illetve 
az Európai Unió vonatkozásában), valamint kitérünk azokra a szerkezeti változá-
sokra is, amelyekkel az energiaszolgáltató cégek szembesülnek ebben a gyorsan 
változó helyzetben.

kruppa Márton1

Az Európai Uniónak sürgősen meg kell újítania a fő klímavédelmi eszközét, 
az uniós emisszió-kereskedelmi rendszert (EU Emissions Trading System, 
EUETS), különben a megújuló energiaforrások dinamikus térnyerése meg-

akadhat. Olyan reformra van szükség, amelynek eredményeként mielőbb a 10 évvel 
ezelőtti szintre drágulhat vissza a szén-dioxid-kvóták árfolyama, hogy ezzel lehes-
sen az erőműveket áramtermelésük tisztításának folytatására kényszeríteni.

A 12 éve működő EUETS a tagállamok legfontosabb fegyvere a klímaváltozás 
ellen folytatott nemzetközi harcban. A rendszer lényege, hogy Brüsszel a szenet, 
földgázt és olajat égető erőműveket szén-dioxid-kibocsátási egységek vásárlására 
kényszeríti, ezzel igyekszik kedvet csinálni a kibocsátásokkal nem járó napelem- és 
szélkerék- (illetve atomerőmű-) beruházásokhoz.

Sajnos, a fegyver a 2008-as válság idején „besült”, és máig hatástalan maradt: 
a szén-dioxid ára évek óta tonnánként 5 euró körül mozog, ami alig egyötöde a 
szükségesnek, illetve annak, amennyiért az erőművek a pénzügyi válságot megelő-
zően adták-vették a kvótákat. Szerencsére a megújuló energiaforrások mindettől 
függetlenül rohamos ütemben terjednek, köszönhetően a technológiai költségek 
drasztikus csökkenésének, valamint a tagállami szintű ösztönző eszközöknek (pél-
dául a betáplálási ártámogatásoknak). Olyannyira sikeres a megújulók térhódítása, 
hogy az EU már most kényelmesen teljesíti a 2020-as klíma- és energiavállalásait.

Fel lehet tenni a kérdést, hogy ha már úgyis sínen van az uniós klímavédelem, 
miért van szükség ennek a komplikált rendszernek a fenntartására. Az EU képvise-
lői miért az emissziókereskedelem 2021–2030 közötti szabályairól, nem pedig az 
eltörléséről tárgyalnak?

A válasz, hogy legfőképpen azért, mert az EU a karbonpiaca nélkül sok-
kal drágábban tudná teljesíteni a saját maga által kitűzött, majd a párizsi 
klímamegállapodásban is megerősített hosszú távú céljait. Egy hatékony EUETS 
révén az áramrendszer 2050-ig tartó fokozatos tisztulása felesleges beruházások 
nélkül történhet meg. Hiányában viszont olyan fosszilis energiára épülő beruházá-
sok valósulhatnak meg, amelyeket az évszázad közepéhez közeledvén, életciklusuk 
vége előtt le kell állítani. A lock-in-effektus néven is emlegetett jelenség pénz, idő 
és energia elpocsékolását jelenti, hiszen a kapacitásokat kellően magas karbonár 

1 A cikk a szerző egyéni véleményét tükrözi.

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/auction-market/european-emission-allowances-auction#!/2017/03/21
http://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-europe
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/climate-change/reform-eu-ets/
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mellett a megújuló energiaforrásokra (vagy atomerőművekre, illetve a szén-dioxid 
megkötését és tárolását elősegítő [Carbon Capture and Storage, CCS] technológiá-
val ellátott fosszilis erőművekre) lehet inkább fordítani.

A magas karbonár nemcsak a megújuló energiaforrások térnyerése szempont-
jából előnyös, hanem a magyar központi költségvetésnek is. Az EUETS alá tartozó 
több mint tizenegyezer szennyező létesítmény (köztük erőművek, cementgyárak, 
illetve légitársaságok) a kvóták mintegy felét állami aukciókon vásárolja a tagálla-
mi kormányoktól. A magyar kormány a lipcsei energiatőzsdén (European Energy 
Exchange, EEX) csaknem minden hétköznap árul kibocsátási egységeket, amiből 
tavaly 20 milliárd forintot meghaladó bevétele volt. A jelenlegi 5 eurós kvótaár felett 
minden 1 eurónyi drágulás éves szinten mintegy 4,5 milliárd forint többletbevételt 
jelent Magyarországnak, amelynek jelentős részét hazánk a klímavédelmet szolgáló 
beruházásokra költheti.

Az EUETS elmúlt tíz évét elvesztegetett évtizedként is emlegetik. Nem enged-
hetünk meg egy újabb elvesztegetett évtizedet: mielőbb a jelenlegi karbonárak 
többszörösére van szükség Európában. A drága karbon mind a megújuló energia-
források európai térnyerése, mind pedig a hazai klímavédelmi kezdeményezések 
(pl. lakóházak szigetelése, háztartási gépcsere) finanszírozására fordítható bevéte-
lek maximalizálása szempontjából nemzeti érdekünk.

Braun GáBor

Az Institute for Energy Economics and Financial Analysis jelentése szerint 
2015-ben Kína a világ legnagyobb megújuló energetikai beruházójává lé-
pett elő: globális szinten az ilyen célú befektetések több mint egyharmada, 

összesen közel 103 milliárd dollárnyi beruházás kínai tőkéből valósult meg. Ezzel 
akkora összeget fordított megújuló energiával kapcsolatos beruházásokra, mint az 
e téren őt követő három ország (az Egyesült Államok, Japán és az Egyesült Király-
ság) együttvéve. A 2016 és 2020 közötti időszakban a távol-keleti ország összesen 
mintegy 361 milliárd dollárt tervez megújuló energetikai beruházásokra fordítani, és 
13 millió új munkahelyet szándékozik létrehozni ebben a szektorban.

A megújuló energiára épülő kínai beruházások egyik leglátványosabb példája 
a Tibeti-fennsíkon, Csinghaj tartományban fekvő Longyangxia Dam Solar Park, 
amely 2017-ben lett a világ legnagyobb naperőműve. A 27 km2-en (!) elterülő 
napelemparkban levő 4 millió panelje 850 MW-os összteljesítményével mintegy 
160.000-200.000 háztartás energiaellátását képes fedezni, és az építkezés még 
be sem fejeződött teljesen. A kínai Nemzeti Energiaügynökség adatai szerint 
jelenleg Hszincsiang, Kanszu, Csinghaj és Belső-Mongólia tartományban talál-
hatóak Kína legnagyobb napenergia-termelő kapacitásai. Bár a naperőművek 
tavaly már 66,2 milliárd kWh áramot termeltek, ez az ország teljes energiaterme-
lésének mindössze 1 százalékát teszi ki. 2016–2020-ra Kína több mint 110 GW 

https://www.eex.com/blob/9344/6eabb1ddf5d703787b987c7e627671d7/eua-auction-calendar-2017-pdf-data.pdf
http://ieefa.org/wp-content/uploads/2017/01/Chinas-Global-Renewable-Energy-Expansion_January-2017.pdf
https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=89668
http://www.reuters.com/article/us-china-solar-idUSKBN15J0G7
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napenergia- és 210 GW szélenergia-termelő kapacitásbővítést irányzott elő. Az új, 
zöldenergiát termelő erőművek főként a nyugati tartományokban, a gyéren lakott, 
mezőgazdasági művelésre alkalmatlan, sivatagos területeken épülhetnek fel.

2016-ban Kína teljes beépített naperőművi kapacitása megduplázódott, és 
elérte a 77 GW-ot, s ezzel a világ vezető napenergia-termelőjévé vált, megelőzve 
Németországot, Japánt és az Egyesült Államokat is. A nagykapacitású naperő-
művek építésében az ázsiai országok előretörését jól jelzi, hogy míg 2014-ben és 
2015-ben a kaliforniai Topaz Solar Farm, illetve a Solar Star számított a világ legna-
gyobb naperőművének, addig 2016-ban már az indiai Kamuthi Solar Power Project 
vette át a vezetést. Várhatóan a Longyangxia Dam Solar Park sem sokáig marad 
az első: a China Mingshen New Energy Investment Co. ugyanis mintegy 2,3 milli-
árd dolláros beruházással egy 2.000 MW kapacitású, körülbelül 6 millió napelemből 
álló, 4.600 hektáron elterülő fotovoltaikus erőművet épít az északnyugati Ninghszia 
tartományban.

Az ázsiai ország globális szinten is jelentős megújuló energetikai beruházóvá 
vált. Peking 2016-ban rekordnagyságú összeget (32 milliárd dollárt) költött ilyen 
célú külföldi tőkebefektetésre, ami ugrásszerű (mintegy 60 százalékos) bővülést 
jelent a megelőző évhez képest. Az ázsiai energetikai projektek finanszírozásá-
ban a belföldi bankok (Export-Import Bank of China, China Development Bank) 
mellett egyre aktívabb szerepet játszik két nemzetközi pénzintézet, a kínai kezde-
ményezésre létrehozott AIIB (Asia Infrastructure Investment Bank) és BRICS’ New 
Development Bank is. A hagyományos közlekedési infrastruktúra-fejlesztéseken 
túlmenően immár a dinamikusan bővülő kínai érdekeltségű, külföldön végrehajtott 
megújuló energetikai beruházások is fontos szerepet játszanak Peking geopolitikai 
expanziójában és a „Going Global” elnevezésű stratégia megvalósításában.

Kína nemcsak az energiatermelő beruházások terén tör világelsőségre, ha-
nem a K+F-tevékenységben is: egyre több iparágban épültek ki a tiszta energiához 
kötődő termelőkapacitások. Ennek eredményeként mára a világ hat legnagyobb 
napelemgyártó vállalata közül négy, a legjelentősebb tíz szélturbinagyártóból pe-
dig öt kínai, amelyek együttes világpiaci részesedése meghaladja a 28 százalékot. 
2015-ben Kína vált az elektromos autók legnagyobb piacává, e téren is megelőzve 
az Egyesült Államokat. Az e-autók gyártásában piacvezető Tesla pozícióját is egyre 
inkább veszélyezteti a kínai BYD és CATL, miközben az elektromobilitás terjedésé-
ben kulcsszerepet játszó lítium akkumulátorok legnagyobb gyártója a kínai Tianqi 
Lithium.

Ami a jövőbeni kilátásokat illeti: a Nemzetközi Energiaügynökség (International 
Energy Agency, IEA) előrejelzése szerint 2015–2021 között Kína fogja megvalósítani 
a globális víz- és napenergiatermelés-bővítés 36-36 százalékát, a szélenergiáénak 
pedig a 40 százalékát. Ezzel párhuzamosan várhatóan jelenősen átalakul a kínai 
energiamix is. Míg jelenleg az energiatermelésének mintegy kétharmadát a környe-
zetterhelő széntüzelésű erőművek biztosítják, az IEA prognózisa szerint 2040-re a 
szén részesedése 45 százalék alá csökkenhet. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy 
Kína teljesíteni tudja a párizsi klímamegállapodás keretében tett vállalását, miszerint 
20 százalékra növeli a nem fosszilis alapú energiatermelés arányát annak érdeké-
ben, hogy 2025–2030 között tetőzzön az ország szén-dioxid-kibocsátása.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-20/out-of-china-s-dusty-northwest-corner-a-solar-behemoth-arises
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WorldEnergyOutlook2016ExecutiveSummaryEnglish.pdf
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VarGa LáSzLó, CSapó róBert éS SzűCS péter

Az energiaszektor az elmúlt évtizedekben hagyományosan egy tökéletesnek 
vélt/tartott modell szerint működött: hatalmas, centralizált energiaterme-
lő egységek, szolgáltatói hálózat és a végén a számla. A fogyasztó igénye 

az iparág számára egyet jelentett az energiaigénnyel, amely folyamatosan nőtt; a 
kereslet növekedésével emelkedett az ár is, így a szektor stabilitása szintén nőtt. 
Mára azonban ez a stabilitás már a múlté – részben a megújuló energia fokozott 
elterjedése miatt.

A megújuló energia, az innováció, az okos közösségi megoldások iránti igény és 
a tudatos fogyasztó megjelenése határozza meg napjainkat és fogja meghatározni 
a jövőnket is. Az energiapiac legfontosabb szereplőjévé az energia- és környezet-
tudatos fogyasztó, valamint az ő igényei generálta innováció vált – mindez pedig 
gyökeresen megváltoztatja az energiaszolgáltató cégek üzleti modelljét.

A fogyasztói igényeken alapuló, megújuló bázisú energiatermelés további tér-
nyerése fog dominálni, amely decentralizált módon elégíti ki a komplex elvárásokat, 
és a fogyasztó elégedettsége lesz az energetikában szereplő cégek sikerének az 
elsődleges és legfontosabb mutatószáma.

A jövő energiafogyasztója nem éri be pusztán energiával: számára min-
den esetben fogyasztói élményt kell biztosítani. Itt szükséges megemlíteni az 
innováció egyre erősödő szerepét, amely révén a lehetőségeink akár megsokszo-
rozódhatnak – ehhez viszont fel kell tárnunk az egyes innovációs ötletek gyakorlati 
hasznosíthatóságát. Emellett – a megújuló energia térhódításával párhuzamosan – 
hangsúlyosabban szerepel majd a környezettudatosság kérdése is.

Míg a fogyasztók esetében a termékekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatos 
elvárás változott meg, addig a termelők és a szolgáltatók köre tekintetében maguk a 
szereplők változtak igen jelentősen. Az energetikai vállalatoknak új piaci versenytár-
sakkal kell szembenézniük, és a fogyasztói igények teljes körű kielégítése érdekében 
számos új üzleti területen is helyt kell állniuk. Ez utóbbiak közé tartozik az e-mobi-
litás, amely számos egyéb szolgáltatásra vonatkozó igényt is maga után vonhat.

A versenytársak soha nem látott mértékben váltak nemzetközivé, akik más piaci 
szegmensekben szerzett tapasztalataik révén rendkívül ügyfélközpontú szemléle-
tet hoztak magukkal, s ily módon könnyedén felismerik a fogyasztói elvárásokat. 
Ebben a megváltozott helyzetben kell a magyar energiapiaci szereplőknek – így az 
MVM-nek is – helytállniuk.




