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A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) célja az üzleti és környezeti szempontból is fenntartható
energiapiacok kialakításához való szakértői hozzájárulás. Széles körű kutatási, tanácsadási és oktatási tevékenységet végzünk a villamosenergia-, gáz- és szén-dioxid-piacok területén, illetve a vízgazdaság kérdéseiben 2004.
óta. Elemzéseink a szabályozói intézkedések hatásainak vizsgálatától az egyedi vállalati beruházási döntés-előkészítésig terjednek.
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A piacnyitás következtében ma már az energiapiacok nem elemezhetők a regionális környezet figyelembevétele
nélkül. A kelet-közép- és délkelet-európai régió piaci helyzetét és fejleményeit folyamatosan figyeljük. A régiós
és az európai áramárak előrejelzésére egész Európára kiterjedő regionális villamosenergia-piaci modellt építettünk. 201 2-ben modellezési termékpalettánkat tovább bővítettük, elsőként a Duna Régió gázpiaci modelljét,
majd egy egész Európára kiterjedő gázpiaci modellt fejlesztettünk.
A REKK munkatársai iparági szabályozói tapasztalatukkal, valamint egyetemi tudományos hátterükkel az energiaszektort érintő kérdésekre tudományos és a piacok sajátosságait figyelembe vevő megoldásokkal szolgálnak.

Tartalom
Kedves Olvasó!
Aktuális számunkban
az energiapiaci trendek bemutatása mellett a hazai megújuló
energiatermelés kilátásaival, az európai
nukleáris szektor jövőjével, az amerikai
LNG-export európai
kihatásaival és az
Északi Áramlat tervezett kibővítésével kapcsolatos aggályokkal
foglalkozunk.
Az év elején elkezdődött az új megújulóenergia-támogatási rendszer (METÁR) koncepciójáról szóló
szakmai konzultáció, mely a szaktárca szándékai
szerint áprilisban hatályossá váló jogszabály alapjául szolgál. Az NCST-ben vállalt megújuló részarány
teljesítése az új támogatási rendszer életbe lépése
mellett is komoly feladatnak tűnik. A bioüzemanyagok területén a bekeverési arány növelése, és az európai uniós beruházási támogatási források hatékony felhasználása mellett jelentős távhőszabályozási reformra, illetve a barna prémium bevezetésére
is szükség lenne ahhoz, hogy a 1 4,65%-os célkitűzés
teljesíthető legyen. Első cikkünkben röviden áttekintjük a szektor utóbbi 1 0 év fejleményeit és megvizsgáljuk, milyen feltételek mellett érhetőek el a stratégiai megújulós célkitűzések.
Második írásunkban arra a kérdésre keresünk választ, hogy a Fukushimát követő erős politikai ellenszélben, és a jelenlegi európai nukleáris erőművi
beruházásoknál tapasztalt súlyos fiaskók ismeretében van-e jövője az európai atomerőművi szektornak. Az utóbbi évek keserű tapasztalatainak áttekintését követően megvizsgáljuk, milyen folyamatok

zajlanak az atomenergia szempontjából olyan meghatározó országokban, mint az USA, Japán, Anglia,
Kína vagy Oroszország, és hogy ezek a folyamatok
milyen kihatással lehetnek az európai nukleáris
szektorra. Kétségtelen, hogy az atomerőművek jövője nem felhőtlen, de távolról sem olyan borús, mint
ahogy az a kontinentális Európából látszik.
Harmadik cikkünkben az átalakuló LNG piacok európai földgázpiacokra gyakorolt hatását vizsgáljuk.
201 5-ben számos világpiaci fejlemény mutatott arra,
hogy az LNG-piacok eddigi dinamikájában komolyabb és tartósabb változások várhatók. A kelet-ázsiai régió gazdasági növekedésének lassulása
201 5-ben az LNG forrásbővüléssel együtt nyomott
ázsiai árakat eredményezett: a korábban vonzó piacokon mára beszűkült a kereslet, a többlet gázmennyiségek pedig Európában csapódnak le.
Írásunkban azt vizsgáljuk, hogy ebben a világpiaci
környezetben milyen hatással lenne az európai földgázpiacra az amerikai LNG-export megindulása.
Utolsó írásunkban az Oroszországot Németországgal összekötő földgázvezeték, az Északi Áramlat 55
bcm-es kapacitásának kétszeresét megcélzó, meglehetősen ellentmondásos „megaprojektet” vesszük
górcső alá. A projekttel újra testet öltött Oroszország
azon szándéka, hogy Ukrajnát végleg megfossza
tranzitszerepétől, és európai szállításait függetlenítse a menetrendszerű ukrán konfliktusoktól. A Németország erős támogatását élvező projekt azonban
nem örvend osztatlan rokonszenvnek: hét uniós
tagállam levélben kérte a beruházás leállítását,
melynek elfogadása Brüsszelben is komoly akadályba ütközhet. Cikkünkben megvizsgáljuk, mi állhat a
konfliktus hátterében, és bemutatjuk, hogy a kelet és
dél-kelet európai régió országai számára milyen hátrányokat és ellátásbiztonsági kockázatokat vet fel a
projekt.
dr. Kaderják Péter, igazgató
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A

z olajárak átmeneti erősödését követően 2015 harmadik negyedévében ismét az év elején látott
mélységekbe süllyedt a Brent-típusú nyersolaj jegyzése, és az orosz eredetű hosszú távú szerződéses
földgáz német határára a tőzsdei TTF-ár szintjére mérséklődött. A globális LNG-piacon továbbra is az eladók vannak többségben, és a japán nukleáris erőművek újbóli rendszerbe állásával ez a helyzet a közeljövőben is fennmarad. A gázárak csökkenésének köszönhetően némileg enyhült a gázalapú áramtermelés
vesztesége Európában, de a széntüzelés előnye változatlanul meghatározó. A hazai áramtermelés júliusszeptemberben szinte teljes mértékben megegyezett az egy évvel korábbival, így a fogyasztás enyhe bővülésével az importhányad is emelkedett. A magyar piacon a régiós versenytársakhoz képest jóval kisebb
mértékben csökkentek a jövő évi határidős zsinór áramárak, és az árkülönbség a másnapi piacokon is látványosan nőtt. A hazai gázkitermelés a harmadik negyedévben éves alapon közel 30%-kal csökkent, így a
fogyasztásnak az előző évi 48 után csak 36%-át fedezte. Az ukrán válság enyhülése és az olajindexált árazású gáz versenyképességének javulása nyomán a keleti irányú import közel 20%-kal bővült, miközben az
Ausztria felőli behozatal 56%-kal visszaesett. A Magyarország felőli ukrán import felfüggesztésével az előző
évinél több mint 40%-kal alacsonyabb hazai export 98%-a Szerbia felé irányult.

A második negyedévben látott erősödés után július
és szeptember között ismét gyengült a globális olajpiac: a Brent-típusú nyersanyag hordónkénti negyedéves átlagára 61 ,7-ről 50,3 dollárra csökkent (1 .
ábra). Ez az utóbbi évek leggyengébb adata, és a
szeptemberi, 47,6 dolláros átlag a 201 5. januári
mélypontnak felel meg. A szén piacán ezzel szemben
nem történt számottevő változás: az árak közel három éve tartó folyamatos süllyedésének folytatódásával az ARA-jegyzésű energiahordozó negyedéves
tonnánkénti átlagára újabb 6%-kal, június és szeptember között pedig ennél is látványosabban, 1 3%kal mérséklődött.

201 7-ben 3,25, 201 8-ban pedig 3,5 USD/MMBtu átlagárat vár. Európában némileg gyorsult a TTF tőzsdei spot gázár csökkenése: a jegyzések a második
negyedévi 1 ,5 után 5%-kal, 20 EUR/MWh alá süllyedtek. Miután a második negyedévben – 20%-os áreséssel – megjelent a 201 4. évi utolsó negyedév
olajár-csökkenésének hatása az orosz eredetű
hosszú távú szerződéses földgáz német határárában, a harmadik negyedévben ezt további 1 1 %-os
árcsökkenés követte. Szeptemberben a német határár már 20 EUR/MWh óra alá, gyakorlatilag a TTF-ár
szintjére mérséklődött.

Szén és olaj ár ($)

Miután a Japánba szállított spot LNG euróban számított átlagára 201 4 márciusa és 201 5 júniusa között
megfeleződött, július és szeptember között alig válAz amerikai Henry Hub gázárai nem változtak értozott, és a gyenge japán kereslet változatlanul a
demben a harmadik negyedévben (2. ábra). A 2,76
legfőbb okát jelenti a globális LNG-piaci túlkínálat$/MMBtu-nak megfelelő átlagár gyakorlatilag megenak. A japán energiagazdasági intézet (IEEJ) előrejelgyezik a Standard & Poor’s legfrissebb előrejelzésézése szerint a 201 6 márciusával záródó pénzügyi
ben szereplő, 201 5 egészére várt átlagos értékkel. A
évben éves alapon 1 ,1 %-kal, 201 7 márciusáig további 5,4%-kal mérséklődhet az ország LNG-importja. A
hitelminősítő a korábbi prognózisához képest az
árak lassúbb emelkedését vetíti előre, és 201 6-ban 3,
becslés azon a feltételezésen alapul, hogy miután
augusztusban újraindult a Szendai
1. ábra Az EEX-en kereskedett, következő évre szóló határidős ARA szén és a Brent
atomerőmű egyes, 890 MW-os blokkja,
nyersolaj árának alakulása 201 4. szeptembertől 201 5. szeptemberig
jövő tavaszra további négy, egy évvel
120
később pedig már összesen 1 3 reaktor
áll üzembe. A Szendai 1 . volt az első
100
atomerőmű, amely a fukusimai baleset
óta
újraindult az ország 43 reaktora köBrent
olaj,
hordó
80
zül. Japán gázigényének csökkenésében
a nukleáris termelés újbóli megjelenése
60
mellett
a megújuló kapacitások látváARA szén, tonna
nyos
bővülése
is szerepet játszik. A
40
nagylelkű kötelező átvételi rendszernek
köszönhetően az IEEJ szerint a 201 6.
20
pénzügyi év végére 63 GW megújuló
0
kapacitás épülhet ki az országban.
Forrás: EEX, IEA
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A megújuló energiaforrások közül elsősorban a szélturbinák támasztanak komoly versenyt a németországi áramtermelésben: míg a napenergia-kapacitások
bővülésének üteme 201 5-ben tovább
lassult, követve az elmúlt három év tendenciáját (2007 óta a legalacsonyabb
szintre), addig a VDMA Power Systems
szerint a szárazföldi szeles kapacitások
201 5. második félévében 4-4,5 GW-tal,
mintegy 42 GW-ra nőhettek. Ez a felfutás
a 201 6. január 1 -je után üzembe lépő
turbinák termelési támogatásának csökkenésével, illetve azzal a szabályváltozással magyarázható, hogy esetükben
már nem jár támogatás, ha több mint
hat órán keresztül negatívak a tőzsdei
árak. Júliusban a német szél- és napenergia-kibocsátás történelmi csúcsot,
1 1 TWh-t ért el.
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Forrás: Japán Statisztikai Hivatal, EIA, Gaspool, IMF
3. ábra Az EEX áram éves határidős árának, illetve a decemberi szállítású határidős CO 2-

kvóta árának (EUA) alakulása 201 4. júliustól 201 5. szeptemberig
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Az elmúlt több mint három évben a gáztüzelésű erőművek jövedelmezőségét
jelző clean spark spread látványosan javult: bár egyetlen hónapban sem haladta
meg a 0 EUR/MWh-t, negyedéves átlagban 1 MWh villamos energia megtermelése már „csak” 8,6 eurós veszteséget
eredményezett a gázos erőműveknek,
szemben a megelőző három hónap 1 5
eurós átlagával (4. ábra). A szénárak további mérséklődésével azonban a szenes
erőművek jövedelmezősége is javult, így
a két mutató különbsége érdemben nem
változott, és a széntüzelés versenyképességi előnye változatlanul szembetűnő
a gázalapú termeléshez képest.

2. ábra Irányadó nemzetközi gázárak alakulása 201 4. júliustól 201 5. szeptemberig

Forrás: EEX, ICE

4. ábra A clean spark spread (gáztüzelésű erőművek) és clean dark spread (széntüzelésű

erőművek) alakulása a német piacon 201 4. július–201 5. szeptember között
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A harmadik negyedévben némileg csökkentek az árak a német villamosenergiapiacon is: az EEX áramtőzsde jövő évi
határidős zsinórára negyedéves átlagban 1 euróval 31 EUR/MWh óra alá
süllyedt (3. ábra). A csúcsidőszaki termék ára hasonló mértékben, az időszak
végére 37 EUR/MWh-ra mérséklődött. A
szennyezési jogok uniós piacán folytatódott az árak lassú, de több mint két
éve tartó folyamatos emelkedése: a
szén-dioxid határidős kvótaára a harmadik negyedév végén tonnánként 8
euró körül ingadozott, ami három hónap alatt mintegy fél eurós emelkedést
jelent.
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Forrás: REKK számítás EEX, ICE és Gaspool adatok alapján
Megjegyzés: Mindkét mutató a tőzsdei villamosenergia-árak és az erőművi termelési költségek
különbözetét mutatja meg, ahol a termelés költsége az egy MWh villamos energia előállításához
szükséges tüzelőanyag (földgáz, illetve szén) árából, továbbá a CO 2-kibocsátást fedező szennyezési
jogok költségeiből adódik össze. A számításhoz a német EEX tőzsde spot zsinór áramárat, valamint a
hollandiai TTF hub spot gázárat és az ARA szénárat vettük alapul. A napi jegyzésárakkal és a
gáztüzelésű erőművek esetében 50%-os, a széntüzelésűeknél pedig 38%-os hatásfok feltételezésével
számított mutatókat havi átlagban tüntettük fel az ábrán.
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5. ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 201 5. III. negyedév
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6. ábra A hazai erőművek havi nettó villamosenergia-termelése, valamint a havi nettó
villamosenergia-import 201 4. július és 201 5. szeptember között
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Forrás:VMAVIR

7. ábra Az éves szállítású zsinórtermék jegyzési ára a régió egyes országaiban, 201 4. július és 201 5. szeptember között
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Forrás: EEX, HUPX, OTE
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Miután a rendszerüzemeltetők júliusban
nem ajánlottak fel importkapacitást az
osztrák-magyar határon, az augusztusi
és a szeptemberi aukciókon meglehetősen magas, 1 3, illetve 9 EUR/MWh feletti
árak alakultak ki (5. ábra). Az előző negyedévhez képest a június-szeptemberi
időszakban viszonylag drága volt az importkapacitás a szlovák-magyar metszéken is. A 6,5-9 eurós árakkal szemben
Romániából viszont csak 3-4 euróba, míg
a többi irányból – az előző hónapokhoz
hasonlóan ¬ továbbra is csak pár eurócentbe került az egy MWh behozatalához szükséges kapacitás.
A negyedéves alapon 5%-kal bővülő hazai villamosenergia-fogyasztást az áramtermelés 1 6%-os növekedése kísérte a
harmadik negyedévben, így az átlagos
importhányad 42-ről 35%-ra csökkent (6.
ábra). Ez az érték ugyanakkor némileg
magasabb az egy évvel ezelőtti, 32%-os
aránynál. A hazai termelés ugyanis július-szeptemberben szinte teljes mértékben megegyezett az egy évvel korábbi
szinttel, miközben a fogyasztás némileg
– 5%-kal – emelkedett.
A régiós tőzsdéken folytatódott a jövő
évi határidős zsinór áramárak csökkenése, ám a magyar piacon a versenytársakénál jóval kisebb mértékben (7. ábra).
Míg a német, a cseh és a szlovák jegyzések harmadik negyedéves átlaga közel 1
euróval maradt el a megelőző negyedévi
értéktől, addig a csökkenés a HUPX-en
mindössze 1 0 eurócentet tett ki. Külö-
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A nagykereskedelmi árat befolyásolja a
menetrendtől való eltérés költsége és a
kiegyenlítőenergia-ár is. A fel- és leszabályozás elszámolt egységárát a rendszerirányító a kiegyenlítéshez igénybe
vett kapacitások energiadíjai alapján határozza meg. Az igénybevétel sorrendje a
másnapi szabályozási piacon felajánlott
energiadíjak figyelembevételével alakul
ki. A kiegyenlítő energia elszámolásának
rendszerét a MAVIR úgy alakította ki,
hogy arra ösztönözze a piaci szereplőket,
hogy az előre látható hiányt vagy többletet elsősorban tőzsdei adásvétellel ke-
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9. ábra A magyar és szlovák áramtőzsde különböző mértékű árkülönbözeteinek
gyakorisága 201 5. július–szeptember között
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A másnapi piacok árkülönbségének növekedését tükrözi a market coupling
működését szemléltető 9. ábra is, amely
szerint a szlovák és a magyar tőzsdén a
legnagyobb együttmozgást mutató
szeptemberi hónapban is csak az órák
számának 39%-ában volt 1 eurónál kisebb az eltérés az árak között; júniusban
ez az arány még 60%-ra rúgott. Míg júniusban 1 0 eurót meghaladó árkülönbözet
csak az órák 1 2%-ában fordult elő, addig
július és szeptember között minden hónapban 40% fölött volt ennek gyakorisága. Ezzel szemben augusztusban a román piaccal szorosan együtt mozogtak a
hazai árak: az órák 83%-ában az árak
teljesen megegyeztek, és további 2%-ukban az eltérés 1 euró alatt maradt.

100

Ár (€/MWh)

Jelentősen nőtt az árkülönbség a másnapi piacokon is: a magyar tőzsde a második negyedévben csak 4,2, a harmadikban viszont közel 1 5 euróval volt
drágább a németnél (8. ábra). A HUPX
másnapi zsinórára július egy napján a 90
EUR/MWh-t is meghaladta, amire legalább két éve nem volt példa. A kimagasló ár a hőhullám miatt megugró kereslettel, a balkáni vízhiánnyal, a Mátrát
és Paksot érintő erőművi kiesésekkel,
valamint a határkeresztező kapacitások
szűkösségével magyarázható. Szeptember első napján a júliusit közelítő árcsúcs
alakult ki, amelyben Szlovákia felőli importkorlátozások, valamint az osztrák
határon kialakult torlódás játszott szerepet.

8. ábra Az EEX, az OPCOM, az OTE és a HUPX tőzsde másnapi zsinórtermék árainak
összehasonlítása, 201 5. július–szeptember között
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Forrás:rREKKrszámításrOTEradatok alapján

10. ábra A kiegyenlítőenergia-árak és a spot HUPX ár napi átlagainak alakulása 201 5 III.
negyedévében
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Forrás: MAVIR, HUPX
Megjegyzés: Az ábrán a szürke sáv felső szélét a HUPX másnapi ára, az alsó szélét pedig a HUPX
másnapi árának –1 -szerese határozza meg. A MAVIR Kereskedelmi Szabályzata értelmében a HUPX
másnapi ára a pozitív kiegyenlítő energia árának, míg a HUPX másnapi árának –1 -szerese a negatív
kiegyenlítő energia árának szab alsó korlátot.
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11. ábra A kiigazítatlan és hőmérséklettel korrigált havi földgázfogyasztás alakulása
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zeljék – vagyis a várható hiányt ne érje
meg a kiegyenlítőenergia-piacról beszerezni, illetve a várható többletet ne legyen érdemes ott értékesíteni. Ennek
érdekében a fel irányú kiegyenlítő energia ára nem lehet alacsonyabb, mint az
adott időszakra vonatkozó HUPX-ár, a le
irányú kiegyenlítő energiáért pedig a
rendszerirányító nem fizet többet, mint a
tőzsdei ár. A harmadik negyedévben a
pozitív kiegyenlítő energia kilowattóránkénti átlagára megközelítette a 29 Ft-ot,
ami további drágulást jelent a megelőző
negyedév 23,8 és a január-márciusi időszak 1 9,3 Ft-os átlagához képest (1 0. ábra).

2015

Forrás::FGSZR:European:Climate Assessment:E:DatasetR:illí:REKK:számítás

12. ábra A hazai gázpiac forrásszerkezetének havi alakulása 201 4. július – 201 5. szeptem-

ber között
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13. ábra A mosonmagyaróvári (osztrák) betáplálási pont forgalma 201 4. július és 201 5.

szeptember között, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett
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Forrás: FGSZ
Megjegyzés: A feltüntetett fizikai kapacitás az FGSZ által szolgáltatott érték.

8

Míg a nyári hónapok gázfogyasztása
nem tért el lényegesen az egy évvel korábbitól, szeptemberben – éves alapon –
közel 50 millió m 3 -rel csökkent a felhasználás. Ráadásul mivel szeptember
hűvösebb volt az előző évinél, a hőmérséklettel korrigált adatokban még nagyobb az eltérés: a fogyasztás 1 1 3 millió
m 3 -rel esett vissza (1 1 . ábra).
A hazai gázkitermelés a harmadik negyedévben éves alapon közel 30%-kal
csökkent, így a fogyasztásnak az előző
évi 48 után csak 36%-át fedezte (1 2. ábra). Az ukrán válság enyhülésével és az
olajindexált árazású gáz javuló versenyképességével függhet össze, hogy a keleti irányú import közel 20%-kal bővült,
miközben a nettó betárolás több mint
20%-kal maradt el a 201 4. évi szinttől. Az
Ausztria felőli – többnyire spot árazású –
import lényegesen, éves alapon 56%-kal
esett vissza. Az export szintén jelentős
mértékben, 42%-kal mérséklődött.
Az importszerkezetben bekövetkezett
változások a mosonmagyaróvári és a
beregdaróci betáplálási pontok forgalmában is tükröződnek (1 3. és 1 4. ábra).
Míg az előző év harmadik negyedévében
az osztrák-magyar interkonnektor gázáramlása szinte folyamatosan meghaladta a deklarált technikai kapacitást,
201 5 azonos időszakában az átlagos kihasználtság mindössze 51 %-ra rúgott, és
a szállítók a lekötött, nem megszakítható
kapacitásoknak is csak a 63%-át használták ki. Az Ukrajna felőli szállító-kapacitás negyedéves átlagos kihasználtsága
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Miután a második negyedévben az olajindexált import árában megjelent a
201 4. végi olajáresés hatása, és az ár az
addig jellemző 1 00 Ft/m 3 feletti szintről
80 Ft/m 3 alá csökkent, július-szeptember
között folytatódott a csökkenő tendencia: a negyedéves átlag mindössze 65
Ft/m 3 -t tett ki (1 6. ábra). Az olajindexált
és a tőzsdei árak közötti olló záródásával
a piaci dollár- és euróárfolyamok mellett
a tőzsdei gázár 75, és az olajindexált
gázár 25%-os súlyozott átlagaként számított elismert gázár is ezen a szinten
alakult volna, ám a rendeletben alkalmazott árfolyamok nyomán a szabályozó
ennél mintegy 5 Ft-tal alacsonyabb (60
Ft/m 3 -es) beszerzési árakat ismert el az
egyetemes szolgáltatásban.
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Megjegyzés: A feltüntetett fizikai kapacitás az FGSZ által szolgáltatott érték. Az adatok az Ukrajnából
érkező, szerb és bosnyák irányú tranzit gázáramot is tartalmazzák.

15. ábra Az ukrán, horvát, román és szerb irányba exportált gáz mennyisége 201 4. július
és 201 5. szeptember között
12
10
millió m3/nap (15°C)

Ukrajna július 1 -től felfüggesztette Magyarország felőli gázimportját, és a negyedév során – német kereskedőkkel
kötött megállapodásai nyomán – Szlovákia felőli szállításait bővítette. Szintén
július 1 -jén kereskedelmi üzembe lépett
a szlovák-magyar interkonnektor, amely
hazánk irányába évi 4,5 milliárd m3 nem
megszakítható, Szlovákia felé pedig 1 ,8
milliárd m 3 megszakítható kapacitású
szállítást tesz lehetővé. A harmadik negyedév során azonban egyik irányban
sem volt forgalom a vezetéken, aminek
információink szerint kizárólag piaci okai
voltak: Ukrajna és Ausztria felől olcsóbb
volt a behozatal. Romániába – a második
negyedévhez hasonlóan – július-szeptemberben sem érkezett gáz Magyarországról, a Horvátországba szállított
mennyiség pedig – negyedéves alapon –
több mint 20%-kal csökkent. Szerbia viszont 55%-kal nagyobb mennyiséget vásárolt hazánkból, és a teljes magyar export 98%-át vette fel (1 5. ábra). Egy évvel
ezelőtt – az orosz-ukrán válság kiéleződésének idején – a több mint 70%-kal
magasabb teljes magyar kivitel több
mint fele Ukrajnába irányult.

14. ábra A beregdaróci (ukrán) betáplálási pont forgalma 201 4. július és 201 5. szeptember
között, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett
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Forrás: FGSZ
Megjegyzés: Az FGSZ közli a HU>RS (Kiskundorozsma) ponton kilépő, szerb és bosnyák irányú tranzit
gázáramokat.

16. ábra Egyetemes szolgáltatók elismert földgázára és a gázárképlet egyes tényezőinek

alakulása 201 4. július–201 5. szeptember között
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ugyanakkor az előző évi 29-ről 34%-ra
emelkedett. Míg egy évvel ezelőtt a szállítók átlagosan napi 1 8,3 millió m 3 nem
megszakítható importkapacitást kötöttek
le Beregdarócnál, addig 201 5-ben 25,5
millió m 3 volt ez a mennyiség.
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Forrás:jREKK számításjEIAjésjENDEXjadatokjalapján
Megjegyzés: Az „elismert földgázár” a MEKH által számított, negyedévenként meghatározott egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó elismert fajlagos földgázár REKK
általi becslése a rendeletileg szabályozott gázárképlet, valamint a rendeletileg előírt euró- és dollárárfolyamok alapján, publikus információk felhasználásával. A
becslés nem veszi figyelembe a gázárképletben szereplő tárolói gáz hatását az elismert árra. A „kevert importot” hasonló becslés alapján számítjuk, de ebben az
esetben a rendeletileg előírt helyett piaci devizaárfolyamokat veszünk figyelembe.
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A

2009/28/EC Irányelv (továbbiakban Irányelv) értelmében Magyarországon a megújuló energiaforrásokból előállított energia részarányának a jelenlegi 10% körüli értékről legalább 13%-ra kell növekednie a 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban. Ugyanakkor Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve (NCsT) ezt a célkitűzést 14,65%-osra növelte. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az EU
felé az Irányelvben megfogalmazott 13% a kötelező érvényű cél. Ha a megújuló részarány ezt meghaladja,
akkor a különbséget hazánk statisztikai transzfer keretében eladhatja egy másik EU-s országnak.
Amennyiben azonban elmaradunk a kitűzött megújuló részaránytól, a hiányzó termelést valamely többlettel rendelkező országtól kell megvásárolnunk, ami adott esetben nagyobb kiadással is járhat, mintha azt
hazai megújuló kapacitásokból termelnénk meg.
Az Irányelv a 13%-os megújuló részarány mellett előírja, hogy 2020-ra minden tagállam megújuló forrásból
(bioüzemanyagokból és megújuló alapon termelt villamos energiából) fedezze a közlekedési szektor
energiafelhasználásának legalább 10%-át. Az Irányelv egyéb szektorális kötelező érvényű célkitűzést nem
határoz meg, vagyis az NCsT-ben külön-külön meghatározott hő- és villamosenergia-megújuló célok is csak
irányadónak tekinthetőek.

Megújulóenergia-felhasználás,JPJ

17. ábra A megújulóenergia-felhasználás alakulása, 2004-201 3
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A hűtés-fűtés szektor 201 4-ben a megújuló termelés
70%-át adta, a villamosenergia-szektor a 1 7,5%-át,
míg a közlekedés 1 2,5%-ot. Tüzelőanyag-szerkezet
alapján vizsgálva a megújuló felhasználást, egyértelmű a biomaszsza-felhasználás és azon belül is a tűzifafelhasználás elsősége. A közlekedési szektorban
a bioetanol és biodízel, a villamosenergia- és hőtermelésben a biomaszsza-felhasználás
volt a meghatározó.
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A hazai megújulóenergia-felhasználásban az utóbbi
évtizedben jelentős növekedést tapasztalhattunk.
Míg 2003-ban a teljes felhasználás alig 33 PJ-t tett ki,
addig ez 201 3-ra 65 PJ-ra növekedett. A megújuló
arány még ennél is nagyobb ütemben emelkedett köszönhetően a csökkenő bruttó végső energiafogyasztásnak -, 201 3-ra megközelítve a 1 0 %-os részarányt. Az NCsT 201 3-ra 7,5%-os megújuló felhasználási értékkel kalkulált, ezt lényegesen meghaladta
hazánk. Ugyanakkor két dolog is jelentősen árnyalja
ezt a pozitív képet. Egyrészt a növekvő megújuló
arányhoz jelentős mértékben hozzájárult az utóbbi
években tapasztalt bruttó végső energiafelhasználás-csökkenés. Továbbá az NCsT az évtized második
felére tervezte a megújulóenergia-felhasználás nagymértékű növekedését, így a 201 0-es évek első felében könnyebben teljesíthető a kijelölt megújulóenergia-felhasználás.

A képet tovább árnyalja, hogy a megújuló energiafelhasználás növekedése döntően a hőszektorra
korlátozódott. Míg a közlekedés és a villamosenergia-szektor esetében 2009 óta stagnáló-csökkenő
megújuló felhasználással találkozhatunk, addig a
hűtés-fűtés szektorban alapvetően növekvő tendenciát figyelhetünk meg. Ebben a szektorban a növekedést – különösen a 2008-201 0 közöttit – a lakossági tűzifa felhasználás adta. A növekedés mögött nem
egy tudatos energiapolitika, hanem a jövedelmi
helyzet stagnálása-romlása állt, mivel a legszegényebb háztartások a földgáztüzelést részben vagy
egészben tűzifával helyettesítették, ahol erre lehetőségük nyílt.

Mivel százalékosan határozták meg a
megújuló célokat, azok elérésében
kulcsszerepet játszik a várható bruttó
végső energiafelhasználás alakulása. Ez
tartalmazza az ipari szektor, a közlekedés, a lakossági, kereskedelmi, szolgáltató és a mezőgazdasági szektor végső
fogyasztásán kívül a villamosenergiatermelés önfogyasztását, a távhő és az
áram szállítási és elosztási veszteségét.
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18. ábra A megújulóenergia-felhasználás megoszlása szektoronként, 201 4
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energia-felhasználási célt.
kihasználja Magyarország, az első generációs bioüzemanyagból – elfogadva a várható közlekedési
szektor energiafelhasználását – 1 0,3 PJ megújuló felhasználás adódik. Ez azt jelenti, hogy pusztán a köAz Irányelv értelmében 2020-ra minden tagállamnak
telező bekeverési arányra vonatkozó előírással a
legalább 1 0 %-os megújuló felhasználási arányt kell
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alapján a 2020-ra 1 47 PJ lesz a közlekedés energiaAz alábbi táblázat összefoglalóan mutatja, hogy
felhasználása. Ezt – az Irányelvnek megfelelően – bi2020-ban hogyan alakul a közlekedési szektor egyes
zonyos tételekkel módosítani szükséges, így a figyemegújuló forrásokból történő energiafelhasználása.
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A hőszektort két nagy részre lehet bontani a megújuló felhasználás tekintetében. Egyrészt az egyedi,
elsősorban biomassza alapú fűtésre, másrészt pedig
a távhőtermelés során felhasznált megújuló alapú
energiafelhasználásra. Mivel szabályozói beavatkozások, illetve további támogatások nélkül egyik alszektorban sem várhatunk számottevő változást, így
abból indulunk ki, hogy a 2020-as megújuló hőfelhasználás értékei szabályozói beavatkozások hiányában megegyeznek a 201 3-as számokkal (48,1 PJ).
A villamosenergia-szektorban a vízerőművi, szélerőművi kapacitásokról azt feltételeztük, hogy széltender hiányában 2020-ban nem haladják meg a
jelenlegi értéket. A napelemekkel kapcsolatban azzal
a feltevéssel éltünk, hogy 2020-ra 500 MW-ra növekszik a beépített kapacitás, mivel a jelenlegi szaldóleszámolás megfelelő ösztönzőket rejt magában. A
biomassza és biogáz-áramtermelés esetében jelentős visszaeséssel kalkuláltunk, mivel ha nem vezetik
be az érintett erőművek fenntartását elősegítő barna prémiumot, akkor azok a kötelező átvételi jogosultság lejártát követően kénytelenek bezárni, vagy
visszatérni a széntüzelésre.
Összességében látható, hogy ha nem lép be semmiféle támogatás, szabályozói beavatkozás, akkor jelentős – 1 2,7, illetve 23,1 PJ – megújulóenergia-felhasználás hiányzik a célok eléréséhez. A hő- és
villamosenergia-szektorban a következő főbb szabályozóeszközök állnak rendelkezésre, amelyek révén
elérhetőek a célok:
a.
b.
c.
d.

EU-s beruházási támogatások
Barna prémium bevezetése
Távhő szabályozási reform
Árampiaci tender

Számításaink szerint a megújulóenergia-felhasználás
beruházási támogatására a 201 4-2020-as EU-s megújuló támogatási ciklusban körülbelül 1 00 milliárd
forint áll rendelkezésre. Becslésünk alapján – felhasználva a múltbeli tapasztalatokat – optimális felhasználás esetén mintegy 8 PJ-nyi megújulóenergia-felhasználást lehet ezen eszközzel elősegíteni.
Becslésünk szerint a barna prémium bevezetésével
további, mintegy 4 PJ-nyi megújuló termelés tartható a rendszerben. Ez döntően szén-biomassza vegyes tüzelésű erőműveket jelent, kisebb mértékben
biogáz alapú villamosenergia-termelést. A barna
prémium azonban csak a meglévő kapacitások ideiglenes üzemben tartását képes biztosítani: ezen kapacitások 2030-ban már nagy valószínűséggel nem
állnak rendelkezésre.
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A megújuló távhőprojektek megvalósítását több tényező hátráltatja. Ezek közül a legfontosabb a jogszabályban rögzített egzakt módszertan hiányában
éves ciklusú, ezért hosszú távon kiszámíthatatlan
távhő-árszabályozás, és a befektetői kockázatvállalást és hatékonyságnövelést el nem ismerő nyereségkorlát intézménye. A távhőpiac minimális
költségű szabályozási reformjával önmagában is jelentős mértékű, becslésünk szerint közel 2 PJ-nyi
megújuló alapú távhőtermelés érhető el, amelynek
nagyobb része várhatóan biomassza alapú termelést
jelent, kisebb mértékben geotermikus alapú távhőtermelést.
Az irányelvben előírt 1 3 %-os megújuló cél tehát elvileg új megújuló áramtámogatási rendszer (METÁR)
bevezetése nélkül is elérhető. Az NCsT-ben vállalt
1 4,65 %-os cél eléréséhez azonban további 9 PJ
megújulóenergia-felhasználást kell mobilizálni a zöld
villamosenergia-termelés működési támogatásával.
Ez a mennyiség 1 200 MW-nyi szélerőművi kapacitásnak vagy 430 MW kapcsolt biomassza erőműnek,
vagy 2300 MW fotovoltaikus kapacitásnak felel meg.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a 2020-as
megújuló célok elérése nem irreális, azonban sok
erőfeszítést kell tennünk még annak érdekében is,
hogy a 1 3 %-os célt elérjük. Ehhez szükséges a bioüzemanyagok bekeverési arányának növelése, az
EU-s beruházási támogatások hatékony felhasználása, a távhő-szabályozás jelentős reformja, illetve a
barna prémium bevezetése. Ha ezek valamelyike
nem teljesül, akkor feltétlenül szükség lesz az új
áramtámogatási rendszer révén támogatni a megújuló áramtermelő kapacitások működését. A 1 4,65
%-os cél még nagyobb kihívások elé állítja hazánkat.
Ebben az esetben jelentős mértékű megújuló kapacitások kiépítésére lesz szükség az áramszektorban,
ami megfelelő támogatási rendszer hiányában nyilvánvalóan elképzelhetetlen.
2. táblázat Az elérendő megújuló energia felhasználás, és az új
áramtámogatási rendszer révén beszerzendő mennyiség, TJ
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z európai energiapolitikának kevés olyan ellentmondásos szegmense van, mint a nukleáris villamosenergia-termelés. Egyik oldalról az ellátásbiztonság letéteményesét és a klímavédelem egyik leghatásosabb eszközét látják benne, másik oldalról beláthatatlan környezeti és a pénzügyi kockázatok
hordozóját. Egyes országok kiterjedt szabályozási reformokkal és pénzügyi támogatásokkal segítik az
atomerőmű-építéseket, mások speciális adókkal, kényszerbezárásokkal és moratóriumokkal sújtják őket.
Az egymásnak feszülő hatások eredőjeként éppúgy eljöhet a nukleáris erőműépítés reneszánsza, mint
ahogy bekövetkezhet a technológia teljes diszkvalifikációja. A jövőt nem látjuk: de az utóbbi évek tapasztalatai nyomán felmérhetjük, milyen irányokat vehet az európai atomenergia termelés.

Számos energiapiacokkal és klímavédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezet agendáján előkelő helyet foglal el a nukleáris energiatermelés. A párizsi
klímacsúcs újabb lökést adott az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek: a legnagyobb kibocsátók komoly
vállalásokat tettek az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozására és a villamosenergia-termelés
dekarbonizációjára. Jóllehet a kritikusok – joggal – hivatkoznak arra, hogy a fenti vállalások betartására
semmilyen garanciát nem nyújtottak a résztvevők, a
tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy az egyes országok szabályozásába eltérő mélységben és formában, de lassan beépülnek a nemzetközi klímacsúcsokon elutasított intézkedések.
A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) számításai
szerint a globális felmelegedés mértékének 2 C° -ra
történő korlátozásához az OECD országokban az elöregedő nukleáris kapacitások pótlására, a fejlődő
országokban pedig azok erőteljes bővítésére van
szükség. Az európai villamosenergia-termelés dekarbonizációjával foglalkozó mértékadó tanulmányok
(beleértve az IEA előrejelzését) 2040-re a jelenlegitől
alig elmaradó méretű atomerőműparkkal számolnak, ami a folyamatban lévő üzemidő-hosszabbítások mellett az elkövetkező 25 évben összesen 45-65
GW új – elsősorban a kiöregedő reaktorok pótlását
célzó – nukleáris kapacitás kiépítését feltételezi a
kontinensen.

Az európai atomerőművi beruházások utóbbi egy
évtizedének keserű tapasztalatai tükrében az IEA várakozásai finoman szólva is túlzónak tűnhetnek. A
francia Areva 1 600 MW-os harmadik generációs reaktoraira (EPR) épülő jelenlegi finn és francia beruházások minden korábbit meghaladó mértékű
határidő- és költségtúllépéssel küszködnek. A korábban 3,3 milliárd euróra tervezett franciaországi Flamanville-ben zajló EDF-beruházás teljes költsége a
jelenlegi becslések szerint eléri 1 0,5 milliárd eurót, a
kivitelezés pedig az eredetileg tervezett 5 év helyett
legalább 1 1 évet vesz majd igénybe. A francia nehézségek nem egyediek: a finn Olkilouto-ban épülő EPR
blokk a maga 5 milliárdos költségtúllépésével és 9
éves csúszásával ugyancsak nem tekinthető sikersztorinak. A francia atomenergia-ipar zászlóshajójá-

nak tekintett, mindeddig exportképesnek bizonyuló
reaktort kifejlesztő és gyártó Areva gyakorlatilag
csődben van: a kormányzat és az EDF több milliárdos mentőcsomag összeállításán fáradozik.
A kivitelezés során keletkezett súlyos pénzügyi gondok mellett azonban alapvető technikai aggályok is
felmerültek az EPR blokkokkal szemben. 201 5 tavaszán a francia nukleáris hatóság, az ASN által „nagyon komolynak” nevezett hiányosságokat fedeztek
fel a flamanville-i erőműbe beépített reaktortartályon. Az acélöntvény karbontartalma bizonyos helyeken meghaladta a megengedett mértéket, ami
csökkentheti a rendkívüli hőmérsékletnek, nyomásnak és sugárzásnak kitett reaktortartály mechanikai
szilárdságát. Néhány hónappal később a biztonsági
szelepek működésében találtak olyan rendellenességeket, melyek kritikus helyzetben „súlyos következményekkel” járhatnak. Steve Thomas, sokat
idézett brit energiapolitikai szakértő az EPR-t nemes
egyszerűséggel „megépíthetetlen” konstrukciónak
nevezte.
A fenti problémák, ha mégoly nagy visszhangot is
váltottak ki, nem tekinthetőek rendkívülinek. Az új
konstrukciók kiforratlansága, a kezdeti gyermekbetegségek, a kivitelezési tapasztalatok hiánya a dolog
természetéből fakadóan felszínre hozza a hiányosságokat. Az olkiluoto-i erőműépítés 2005. évi megkezdésekor például az Areva műszaki dokumentációja nem volt teljes, így a kivitelezés folytatódása
a hiányzó dokumentációk benyújtását és a finn nukleáris hatóság általi elbírálását feltételezte. Az ebből
fakadó engedélyezési késedelmeket tetézték a gyakorlati megvalósítás nehézségei: Európában 1 989
óta néhány speciális kivételtől eltekintve nem épült
atomerőmű, a harmadik generációs reaktorokra vonatkozó építési-kivitelezési tapasztalatok pedig nem
csak Európában, de világszerte „hiánycikknek tekinthetőek”. Olyannyira, hogy az Egyesült Államokbeli
Vogtle erőmű 3-4. blokkjának kivitelezésével megbízott neves amerikai konzorcium (a Westinghouse és
a Shaw Group) megállapodott a kínai állami nukleáris konszernnel, a SNPTC-vel, hogy az AP1 000-es
blokkok ottani kivitelezésében tapasztalatot szerzett
mérnököket alkalmazzon az építkezés során. Mindezeket figyelembe véve a váratlan nehézségek nagyon is várhatóak voltak.

REKK Jelentés az Energiapiacokról 2015/4

13

Energiapiaci elemzések
19. ábra Nukleáris politikák Európában

A nukleáris energiatermelés jövőjének kifürkészéséhez tehát két fontos kérdést kell megválaszolnunk.
Egyrészt van-e esély arra, hogy az uniós és nemzetállami szabályozási környezetben a dekarbonizációs
elkötelezettség erősebbé válik, mint az atomerőművekkel szembeni fenntartások? Másrészt a jelenlegi
atomerőmű-építések során felhalmozódó tapasztalatok elegendőek lesznek-e ahhoz, hogy a nukleáris
beruházásokat terhelő kockázati felár és ennek
eredményeképp a beruházási költség jelentős mértékben mérséklődjön?

Moratórium/tilalom
Élettartam hosszabbítás
Új beruházás tervben
Új beruházás építés alatt

A harmadik generációs erőművek „szülési fájdalmai”
mellett azonban eddig szokatlan problémákkal is
szembesül az európai atomerőművi szektor: a veszteséges üzemelés miatti korai bezárásokkal. Először
a Vattenfal, majd az E.ON jelentette be, hogy több
svédországi reaktorukat a tervezettnél korábban bezárják, illetve az engedélyben lehetővé tett üzemidő
eléréséhez szükséges fejlesztéseket nem hajtják végre. Az öregedő erőművek növekvő üzemeltetési költségei, a nukleáris erőművekre kivetett speciális adó
és az alacsony villamosenergia-árak miatt állandósuló veszteségeket az üzemeltetők nem kívánják tovább viselni.
Az atomerőmű-üzemeltetés veszteségessé válását
sokan objektív piaci ítéletnek tekintik, ami a nukleáris energia életképtelenségének végső bizonyítékául
szolgál. De vajon a megújuló termelés felfutása nyomán kialakuló nyomott árszint nem egy szabályozói
beavatkozás eredménye? A fosszilis termelésnek
kedvező alacsony karbonárak függetlenek a mindenkori kvótakínálatot meghatározó szabályozói preferenciáktól? A nukleáris energiatermelés megadóztatása vagy az atomerőművektől megkövetelt, komoly
beruházások árán megteremthető magas üzembiztonsági szint nem szabályozói döntés eredménye?
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Nem kétséges, hogy a megújuló energiatermelés támogatási rendszere, a kvótakereskedelem szabályozása, a klímavédelmi intézkedések és az állami
támogatásra vonatkozó szabályrendszer jelentős befolyással van a nukleáris energiatermelés versenyképességére. A szabályozói környezet mellett a másik
meghatározó tényező az, hogy a nukleáris technológia az elkövetkező néhány évben milyen előrehaladásra képes a tanulási görbén.

A nukleáris energiatermelés szabályozói környezete
alapvetően politikailag determinált. A nukleáris
technológia társadalmi-politikai megítélése azonban
Európában rendkívül ingatag. A választási küzdelmek
során tett elhamarkodott ígéretek gyakran kerülnek
szembe ellátásbiztonsági, költségvetési és társadalompolitikai megfontolásokkal, illetve súlyos üzleti
érdekekkel. A nukleáris erőművek bezárására tett
ígéret és a kardcsörtetés kampányidőszakban jól
cseng, de a kieső adóbevételek és a kieső kapacitások pótlása, illetve az energiaárak szinten tartása általában csendes visszavonulásra készteti a kormányokat.
A nukleáris balesetek azonban bármikor felboríthatják ezt a kényes status quo-t. A csernobili eset után
számos uniós tagállamban meghirdetett atomerőműépítési moratóriumot a 2000-es években több
ország a klímavédelemre és az ellátásbiztonságra hivatkozva fokozatosan feloldotta. Nagy Britannia
mellett Olaszország is intenzív beruházási programot
hirdetett, Svájcban referendum vetette el a nukleáris
erőművek kivezetésére irányuló javaslatot, Belgium
és Németország üzemidő-hosszabbításokat helyezett kilátásba. A fukushimai baleset azonban egyik
napról a másikra derékba törte a meghirdetett
programokat, és számos tagállam újra moratóriumot
hirdetett.
Sokan (különösen a nukleáris energiát „hivatalból”
elutasító zöld szervezetek) úgy vélték, hogy Fukushima végzetes csapást mért a szárnyait bontogató
nukleáris iparra. A jelentős nukleáris erőműparkkal
és/vagy komoly nukleáris háttériparral rendelkező,
hagyományosan „atompártinak” tekinthető országok
többségében azonban csupán átmeneti megtorpanást okozott a baleset.
Japán esete jól példázza, hogy a realitások és a gazdasági kényszerek hosszabb életűek, mint a baleseteket követő társadalmi és politikai viharok. A
balesetet követően meghirdetett „atommentes”
energiapolitika rendkívül rövid életűnek bizonyult. Az
54 reaktor leállítását és közel 300 TWh villamosenergia termeléskiesést követően megugró földgáz-im-
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port és az éveken át tartó drasztikus fizetési mérleg
romlás jobb belátásra késztette a politikai döntéshozókat. A nukleáris energiatermelés alig 4 évvel a baleset után hivatalosan is visszanyerte energiastratégiai szerepét. Ennek bizonyítékaként – a megszigorított biztonsági követelmények teljesítését követően
– 201 5 nyarán újraindították a Szendai erőmű két
blokkját, melyeket várhatóan sorban követ a többi
reaktor.
Az Egyesült Államokban nem okozott ilyen hullámokat Fukushima. A 2000-es évek első felében kialakított támogatási rendszer és az annak hatására
megindult beruházási tevékenység érdemi megtorpanás nélkül folytatódott: a most megvalósuló 5
nukleáris reaktor közül 4 építése két évvel a balesetet követően indult meg. A nukleáris beruházásokat
előzetes típusterv jóváhagyásokkal, kombinált engedélyezéssel, adókedvezménnyel, hitelgaranciával és
szabályozói kockázatbiztosítással ösztönzi az amerikai szabályozás. A nukleáris hatóság, az NRC 2000
óta több, mint 80 reaktor üzemidő-hosszabbítási kérelmét hagyta jóvá, így az 1 00 GW-ot meghaladó beépített kapacitással rendelkező atomerőműpark
várhatóan minden reaktora legalább 60 éves üzemidővel számolhat. Joggal feltételezhető, hogy ez nem
a felső határ: az NRC jelenleg a nukleáris reaktorok
80 évesre történő üzemidő-hosszabbításának feltételeit vizsgálja.
Az amerikai modell európai alkalmazhatósága azonban rendkívül nehéz: az unióban alapvetően liberalizált (szabad áras) kiskereskedelem miatt egyrészt
elképzelhetetlen a kivitelezés során felmerülő költségek fogyasztói árakba történő – előzetes hatósági
– beépítése, másrészt a nukleáris technológiák állami támogatása Európában a legjobb esetben is csak
megtűrt, de semmiképpen sem preferált eszköz.
Hogy ez mennyire így van, azt jól mutatja az Egyesült
Királyság esete.
Az angol energiapolitika 2006 óta egyre növekvő
mértékben köteleződött el a villamosenergia-termelés dekarbonizációja és a nukleáris erőművi beruházások mellett. Az áramszektor egészére kiterjedő,
mély és átfogó szabályozási reform (az ún. EMR)
mellett átalakították az atomerőművi beruházások
engedélyezésének szabályait és komoly állami támogatási eszközrendszert dolgoztak ki. A brit nukleáris
program keretében 2030-ig mintegy 20 GW új atomerőművi kapacitást (a jelenlegi másfélszeresét) terveznek kiépíteni. A remélt beruházási hullám
éllovasa a francia EDF vezetésével és a kínai
CGN/CNNC közreműködésével folyó, és a brit kormány által minden lehetséges eszközzel támogatott
két EPR blokkból álló 3,2 GW-os, gigantikus, 24,5 Milliárd £-os költségvetésű Hinkley Point-i beruházás.

A tervezett erőmű első számú alappillére a 35 éves
CfD szerződés, melynek értelmében az atomerőmű
mindenkori értékesítési árát egy erre célra létrehozott állami vállalat a jelenlegi piaci ár mintegy kétszeresére, 90-93 £/MWh-ra egészíti ki, illetve az a
hitelgarancia, melyet a hozzávetőlegesen 1 7 Milliárd
£ idegen tőkére vállal a brit állam. A masszív állami
támogatást csak hosszadalmas vizsgálatot követően,
az angol kormány által tett engedményeket követően hagyta jóvá az Európai Bizottság. A jogi bizonytalanság ezzel nem szűnt meg: a projektben
semmilyen módon nem érintett Ausztria ugyanis az
Európai Bíróságon támadta meg a döntést.
A nukleáris projektekkel kapcsolatos gyanakvást jól
érzékelteti, hogy a végső beruházói döntést egy ilyen
mértékben elkötelezett, nagyon komoly állami támogatásokat felvonultató szabályozási környezetben
sem sikerült mind a mai napig meghozni. A beruházókat szinte hálóval kell fogni: a brit kormányfő csak
komoly gesztusok árán tudta csak biztosítani a kínai
fél részvételét a projektben, mely nem csak a sajtóban, de az államigazgatáson belül is kétségeket ébresztett az angol nukleáris stratégia helytállóságát
illetően.
A technológia térnyerését támogató japán, amerikai
és brit törekvések azonban nem egyedülállóak, és az
itt tervezett beruházások még csak nem is feltétlenül
kiemelkedőek: a szénerőművek légszennyezésétől és
az ebből eredő súlyos egészségkárosodásoktól
szenvedő Kína egymagában nagyobb kapacitásbővítést tervez, mint a fenti országok együttvéve. Jelenleg 29 reaktor építése zajlik az országban, mely
2030-ra 200 GW-ra (az amerikai kétszeresére) kívánja bővíteni atomerőművi kapacitásait. Miközben a
kínai állami vállalatok gőzerővel dolgoznak saját
„belföldiesített” reaktoruk kifejlesztésén és letesztelésén, a jelenleg -valóban tucat számra- épülő atomerőművek között (a japán forró vizes típusok
kivételével) szinte minden nagy gyártó reaktora
megtalálható: a Westinghouse AP1 000-ese, az Areva
EPR-ja, a Rosatom VVER-1 000-ese (AES-91 ).
A nukleáris technológiában régi motorosnak számító Oroszország szintén eltökélt abban, hogy a nukleáris energiatermelés részarányát és az orosz
reaktorok tervezésében és gyártásában jeleskedő
vállalatok exportját fokozatosan növelje. A csomagban történő értékesítési stratégia, mely a standard
tervezési és kivitelezés tevékenység mellett kiterjed
a finanszírozásra, az üzemeltetésre és a kiégett nukleáris fűtőelemek újrafeldolgozására, szemlátomást
sikeresnek bizonyul. A világban épülő mintegy 70 reaktor több mint egy-harmadát a Rosatom építi: a cég
külföldi megrendelései 201 5 végére meghaladták a
1 00 Milliárd $-t. Könnyen lehet, hogy a szaporodó
építési tapasztalatok, különösen a finn és magyar
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projektek megindulása esetén belátható időn belül
az európai piacon is elfogadott technológiai alternatívává emelik a Rosatom „csúcsreaktorát”, a VVER1 200-t (AES-2006), illetve a VVER-TOI-t.

Mit jelent mindez a nukleáris beruházásokkal szemben legalábbis kétkedő Európa számára? A jelenleg
zajló beruházások fontossága abban rejlik, hogy képesek lehetnek a nukleáris technológiát elmozdítani
a tanulási görbén. Ha az atomerőművi beruházások
abszolválni tudnák azt a kényes átmenetet, ami a
technológiailag érett, de kivitelezési tapasztalatok híján lévő FOAK (first of a kind) és a kellő rutinnal felvértezett NOAK (nth of a kind) technológiák között
van, az a beruházási költségek drasztikus (30-40%os) csökkenését eredményezheti. Ha a nukleáris
projektekre rakódó súlyos kockázati felár a felhalmozódó kivitelezési tapasztalatok birtokában csökkenne, számos beruházás finanszírozása lehetővé
válna.

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi
Karával közösen immár hetedik alkalommal indít
Energiagazdálkodási másoddiplomás képzést,
amelyben a közgazdász alapképzettséggel rendelkezők szakközgazdász, egyéb felsőfokú végzettségű
hallgatóink specialista diplomát szerezhetnek.
A két féléves program résztvevőinek alkalma nyílik
arra, hogy a versenyző, liberalizált villamosenergiaés gázpiacok uniós és hazai jogszabályi, szabályozási környezetéről, valamint e piacok szerkezetéről,
működési sajátosságairól átfogó, módszertanilag
megalapozott ismeretekhez jussanak a hazai felsőfokú képzés keretein belül.

A költségcsökkenés jelentősen enyhíthetné a technológiával szembeni ellenérzéseket és az erre épülő
(energia)politikai kockázatokat is. Ahogy a fukushimai baleset emlékei halványulnak, miközben a klímavédelmi intézkedések szigorodnak és az ellátásbiztonsági megfontolások pedig erősödnek, úgy a
nukleáris energia politikai szalonképessége és versenyképessége javulhat.
Az atomerőművek jövője ugyan nem felhőtlen, de
távolról sem olyan borús, mint ahogy az a kontinentális Európából látszik. A kivitelezési baklövések valósak, de nem tartanak örökké. A biztonsági kockázatok adottak, de nem kezelhetetlenek. Talán ez az
oka, hogy fejlett demokráciák és érett piacgazdaságok sem riadnak vissza a technológia felkarolásától
és támogatásától.
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A képzés elsősorban az energiaszektorban tevékenykedő vállalatok (engedélyesek) munkatársainak, közép-, illetve más iparágakból érkező felsővezetőinek
nyújt korszerű és a mindennapi munkában hasznosítható ismereteket. A szabályozott iparágak sajátosságainak megismerése a gyakorlat nyelvére
lefordítva a vállalat stratégiájának jobb megértését,
a napi döntéshozatal egyszerűsödését hozza magával.
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015-ben számos világpiaci fejlemény mutatott arra, hogy az LNG-piacok 2011-2014 között jellemző dinamikájában komolyabb és tartósabb változások várhatók. Az időszakra elsősorban jellemző magas
ázsiai árak és a távol-keleti piacokon jelentkező, nagy LNG mennyiségeket vonzó kereslet kora leáldozóban
van. Az LNG szállítmányok oroszlánrésze eddig jellemzően a Csendes-óceáni térségbe, ezen belül Japánba,
Dél-Koreába és kisebb részben Kínába, Tajvanba irányult. A fukushimai katasztrófát követően Japán fosszilis forrásokból pótolta a kieső nukleáris termelést, és rendkívül magas prémiumot fizetett a hosszú távú
szerződésein felül beszerzett földgázért. 2015-ben Japán újraindította a Szendai atomerőművet, és további
nukleáris kapacitásainak visszakapcsolását tervezi a hálózatra. Emellett a japán vállalatok több hosszú
távú szerződést kötöttek ausztrál termelőkkel, melyek révén az olajindexált szerződéseiknél és a spot piacnál kedvezőbb gázforráshoz jutottak. A kelet-ázsiai régió gazdasági növekedésének lassulása és az LNG
forrásbővülés nyomott ázsiai árakat hozott 2015-ben: a korábban vonzó piacokon már beszűkült a kereslet,
a többletmennyiség pedig Európában csapódott le.

Az olcsóbb gázforrás lehetővé teheti a
gáztüzelésű erőművek visszatérését a
villamosenergia-termelésbe. A tisztán
nagykereskedelmi piacokon értékesítő

Gázkínálat és kereslet változása,
bcm/év

Elemzésünkben azt vizsgáltuk, hogy a 201 6-ban piföldgázalapú áramtermelés 201 3 óta nem jövedelacra lépő amerikai LNG cseppfolyósító terminálok
mező – a villamosenergia-értékesítés nem fedezi a
milyen hatással lesznek az európai gázpiacokra. A
termelés változó költségeit sem (lásd 4. ábra). Ennek
leginkább előrehaladott Sabine Pass terminál első
oka egyrészt, hogy a földgáz más energiahordozókhoz képest relatíve drága energiaforrás, másrészt a
két cseppfolyósító üzeme (train) várhatóan még
201 6 első félévében piacra lép, a harmadik és neCO 2 piacokon kialakult alacsony árak nem „büntetik”
gyedik train 201 6-201 7-ben, az 5. és 6. train pedig
kellőképpen a jóval szennyezőbb szénbázisú terme201 8-ban. Minden egyes train kapacitása 4,5 millió
lést, harmadrészt a szűkülő európai áramkereslet
tonna LNG (~6 bcm/év). A terminál kapacitásainak
mellett a kínálati görbe végén álló erőművek kiszoharmadrészét ázsiai érdekeltségű vállalatok, kétharrulnak a termelésből. Az elmúlt négy évben az eurómadrészt pedig európai hátterű energiakereskedők
pai gázalapú termelés helyét a megújuló és a jóval
vásárolták meg, 20 éves hosszú távú szerződések
jövedelmezőbb szenes kapacitások vették át: 201 0keretében. E portófiókereskedők tulajdonában lévő
ben a gázbázisú áramtermelés még az európai kegáz nincs konkrét fogadóterminálhoz kötve, így
reslet 23%-át adta, ez a szám 201 4-ben 1 3%-ra esett.
nagyban hozzájárul annak globális gázpiaci integráKérdés, hogy az Európába érkező új források
ciójához, mivel ez a mennyiség rugalmasan reagál a
mennyire képesek megfordítani ezt a csökkenő tendenciát.
regionális piacokon kialakuló árjelzésekre. A vevők a
gázpiacokon korábban jellemző olajindexált formulával szemben Henry Hub alapú árban állapodtak
A gázalapú termelők alacsonyabb gázárakra adott
meg: a gázár kételemű, egyfelől a molekula beszerkeresleti reakcióját az Európai Árampiaci Modell
zési árát és a cseppfolyósítás változó költségeit,
(EEMM) segítségével szimuláltuk. A földgáztüzelésű
másfelől a beruházás és az üzemeltetés fix költségeerőművi kapacitások kétharmada négy országban
it fedező díjból áll. A Sabine Pass-ra érvényes szerzőkoncentrálódik (Olaszország, Nagy-Britannia, Holdések a Henry Hub-nál 1 5%-kal magasabb változó,
landia és Spanyolország), értelemszerűen ezen orilletve 2,5-3 USD/MMBtu fix díjazásúak. A vevőnek
szágokban várjuk a legnagyobb keresletnövekedést.
ezen felül még meg kell fizetnie a szállítás és az újragázosítás díját. 201 5-ben 20. ábra Az európai földgáztüzelésű erőművek keresleti alkalmazkodása
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A TTF referencia gázárat 20,5 EUR/MWh-nak feltételezve három alacsonyabb gázár szint mellett is megvizsgáltuk a gázárcsökkenés hatását a villamosenergiaszektorra. Egy csekély mértékű, 1 ,2 eurós gázárcsökkenés gázfogyasztásra gyakorolt hatása marginális lenne: az európai gázkereslet elhanyagolható
mértékű, 400 millió m 3 körüli keresletbővülést mutatna, néhány gázos blokk indulna újra Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. Amennyiben a
TTF gázár egészen 1 6,5 EUR/MWh-ig esik, az már
számottevő, közel évi 1 0 milliárd m 3 fogyasztásnövekedést okozna az erőművi szektorban– újfent elsősorban a spanyol, angol és holland piacokon. Ez a
fogyasztási szint felel meg az áramtermelő szektor
201 2 évi gázfogyasztásának. Amennyiben a TTF ár
ennél is drasztikusabban, egészen 1 4,4 EUR/MWh
szintre süllyedne, az a gázkereslet több, mint 40 milliárd m 3 -es bővülését okozná. (lásd 20. ábra) Az
amerikai LNG export önmagában ekkora áresést
nyilvánvalóan nem tudna kiváltani.

Az LNG kapacitások növekedését három szcenárióban vizsgáljuk: a Sabine Pass első két train-jének
megépülése, a harmadik és negyedik train megépülése az az ötödik és hatodik train belépése mellett.
Feltételezzük, hogy a gáz spot alapon érkezik Európába. A könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért
ebben a változatban nem modellezzük az orosz és a
katari fél stratégiai alkalmazkodását az LNG importok megnövekedéséhez (erre a kérdésre cikkünk végén visszatérünk).
A Sabine Pass első két ütemének kapacitását a modellezési eredmények alapján a spanyol és görög piacok szívják fel. Ennek a hatása a TTF gázárra marginális, de a helyi piacokon lehetővé teheti a földgázalapú erőművek gazdaságos üzemeltetését. A Sabine
Pass terminál harmadik és negyedik üteme szintén
elsősorban Spanyolországba érkezik, de emellett a
belga és francia gázfogyasztásban is megjelenhet. Ez
a kínálat már a TTF árra is hatással lenne, jóllehet
csekély mértékű, 0,3-0,4 EUR/MWh árcsökkenést
okozva. Az európai gázárak azonban a 201 8-ban elkészülő 5. - 6. ütem hatására sem csökkennének
annyira, hogy a magyar gázalapú termelőknek megérje visszatérni a piacra.

A gázfogyasztás növekedését szabályozási fejlemények is elősegítik Nyugat-Európában: az Egyesült Királyságban működő széntüzelésű erőműveket biomasszára való átállásra vagy CCS alkalmazására
kötelezték, ellenkező esetben 2023-ban be kell zárniuk. Hollandiában 201 7-től csak 40% feletti hatásfokkal rendelkező szenes erőművek működhetnek. Belgium 2025-ig kivezeti közel 6000 MW-nyi atomerőművét, melyet szenes és gázos kapacitásokkal pótolna. Az évek óta kihasználatlanul álló gáztüzelésű
erőművi kapacitások a mesterséges kínálatszűkülés
hatására így visszatérhetnek a termelésbe.
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A jelenlegi infrastruktúra mellett tehát a többlet LNG
kínálat elsősorban Nyugat-Európában csapódik le. A
közép- és kelet-európai régió az importforrások szűkössége és a hálózati összeköttetések elégtelensége
miatt magasabb gázárakkal szembesül. Az LNG értéA TTF ár ilyen nagyarányú változásához azonban
kesítés ezeken a piacokon magasabb marginális
rendkívül nagy mennyiségű LNG-nek kell megjelenprofitot eredményezhetne, azonban a jelenlegi innie az európai piacon: írásunk következő részében
frastruktúrával a régió nem elérhető az LNG számáazt vizsgáljuk, hogy a megnövekedett LNG-import
ra. Ezért megvizsgáltuk, hogy az addicionális
okozhat-e akkora árcsökkenést az európai piacokon,
kelet-európai hálózati infrastruktúra-fejlesztések
ami a földgáztüzelésű erőművek „nagy visszatérésémegvalósulása esetén mennyiben változna ez a
hez” vezethetne.
helyzet. Ezen fejlesztések a 201 5 nyarán kihirdetett
CESEC (Central and South-East Europe21. ábra Az USA LNG kínálatot felszívó piacok és az amerikai exportőr profitja
an Gas Connectivity) prioritás projektek:
2,22
Potenciális USA LNG export
50
2,12
a horvát LNG terminál és a horvát-maUSA profit, Mrd USD
45
gyar interkonnektor kapacitásbővítése,
2,0
1,77
40
illetve a görög-bolgár és a bolgár-szerb
1,68
interkonnektorok.
35
2018
A modellezés fő tanulságait a 21 . ábrán
foglaltuk össze. Az új gázforrást négy
árszcenárióban engedtük be Európába:
22,7 EUR/MWh, 20,8 EUR/MWh, 1 9,9
EUR/MWh és 1 9,3 EUR/MWh áron. Az
értékesítés ennél magasabb áron is történhet az egyes piacokon, ez az a legalacsonyabb ár, ami alatt az amerikai
exportőr már nem hajlandó eladni termelését. Minden egyes árszcenárióhoz
két infrastruktúra-szcenáriót társítot-
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22. ábra Az orosz exportőr stratégiai reakciójának modellezése

tunk, a referencia hálózatot és a CESEC
US profit, M$/év
US
prioritási projektek megvalósulása eseRU profit, M$/év
P =
tén érvényes hálózatot. A 21 . ábrán az
TTF+0,5
USA LNG szállítmányainak célországait
RU
és az oda irányuló LNG mennyiségét
tüntettük fel a bal oldali tengelyen, és az
amerikai LNG exportőr profitját a jobb
RU
RU
oldali tengelyen. A profit számításához 5
USD/mmbtu határköltséget tételeztünk
fel. Látható, hogy az LNG terminál első
két ütemének kapacitásait lényegében
TTF+3 EUR/MWh áron képes teljes mértékben értékesíteni a vállalat. A harmadik és negyedik ütem TTF+0,5 EUR/MWh
áron értékesíthető, az ötödik és hatodik
ütem kapacitásait pedig már TTF paritáson sem hajlandó felszívni a piac. Általánosságban elmondható, hogy a CESEC infrastrukA TTF paritás és a TTF+2 ár mellett az orosz fél akkor
túra-fejlesztés az új piacok belépése miatt 5%-os
maximalizálja a profitját, ha a második stratégiát váprofitnövekedést okoz azon esetekben, ha az LNG
lasztja, és spot gázt értékesít. Az amerikai fél TTF+0,5
szállítmányokat TTF paritáson vagy határköltségen
döntése mellett azonban az orosz fél jobban jár, ha
árazzuk, és 1 0-1 5% profitnövekedést akkor, ha TTF
nem reagál az amerikai LNG térnyerésére. Azaz az
felett valamennyivel. Kérdéses, hogy a piac ilyen
amerikai félnek TTF+0,5 áron kell belépnie az eurómértékű átrendeződése esetén hogyan reagálnak az
pai piacokra. Fontos hozzátenni, hogy ez a megállaeurópai LNG és csővezetékes piacokon aktív szereppítás akkor érvényes, ha az orosz félnek pusztán az
lők, főként Oroszország és Katar.
éves profit maximalizálása a cél.
US

US
782

US
294

RU
8042

RU
8073

US 0

Oroszország válaszát az amerikai LNG európai piacra lépésére egy szekvenciális játékként értelmezzük,
melyben az amerikai LNG belépésére reagál az orosz
exportőr. Az orosz és amerikai exportőrök minden
esetben saját profitjukat igyekeznek maximalizálni.
Az amerikai exportőr döntése, hogy TTF áron,
TTF+0,5 vagy TTF+2 EUR/MWh-n értékesít Európában. Az orosz exportőr reakcióját négy lehetséges
válasszal modellezzük: első esetben az orosz fél
dönthet úgy, hogy az új LNG annyira kevéssé bolygatja fel az európai gázpiacokat, hogy nem reagál. A
második stratégia a piaci részesedés megőrzésére
irányul, azaz Oroszország spot gázmennyiségeket
értékesít az LNG-nél kedvezőbb áron, azzal a céllal,
hogy ne veszítsen piaci részesedéséből (spot). A harmadik stratégia a hosszú távú mennyiségek és a
spot értékesítés tudatos korlátozását jelenti, ami árfelhajtó hatással bír Európában és így potenciálisan
kisebb értékesített mennyiségekkel is nagyobb profitot érhet el az exportőr (ACQ). A negyedik stratégia
már létező hosszú távú szerződések újratárgyalását
jelenti abban az esetben, ha az adott piacon ténylegesen megjelenik az LNG vagy más, olcsóbb gázforrás (Price). Ezen stratégia-párok mellett meghatározzuk mind az orosz, mind az amerikai fél profitját. Az
extenzív formában felírt játékok megoldását visszafele indukcióval végezzük, azaz elsőként az amerikai
játékos döntése mellett meghatározzuk az orosz exportőr legjobb válaszát (amely mellett profitja maximális), majd az így kiválasztott három kimenetel
közül az amerikai játékos kiválasztja a legnagyobb
profitot eredményező kimenetelt.
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A katari reakciót hasonló módon modellezzük. Katar
reagálhat az amerikai LNG kínálat figyelmen kívül
hagyásával, illetve spot kínálatának az amerikai ár
alá csökkentésével. Amennyiben a katari válasz a
spot árazás, az LNG összkereslet Európában 40%-kal
növekszik a referenciaesethez képest, és az értékesítés felét az amerikai, másik felét a katari kínálat
adja. A megnövekedett kínálatot a Földközi-tenger
partján lévő LNG terminálok szívják fel. Katar stratégiai viselkedésére azonban korlátozott kapacitások
állnak csak rendelkezésre: hosszú távú szerződései
miatt kapacitásai körülbelül 1 0%-át képes csak stratégiai viselkedésre felhasználni. Ezzel a kapacitáskorláttal együtt a katari szállítmányok nem képesek
teljes egészében kiszorítani az amerikai LNG-t Európából: a kereslet 7%-kal nő és ennek nagy részét az
amerikai LNG biztosítja.

Írásunkban körüljártuk az LNG piacokon végbemenő
bővülés lehetséges hatásait Európában. Megmutattuk, hogy a földgáz alapú villamosenergia-termelés
csak a földgázár jelentős, 5 EUR/MWh-s csökkenése
esetén térhet vissza a 201 2 évi kihasználtsági szintre. Ekkora áresést az amerikai LNG kínálat megjelenése önmagában nem képes kiváltani az európai
gázpiacokon. Az amerikai LNG azonban rendkívül
versenyképes gázforrást jelent, és minden esetben
értékesíthető, még a nyomott európai kereslet mellett is. A Sabine Pass első két train-jét a hosszú távú
szerződések hiányában is TTF+3 EUR/MWh áron le-
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het értékesíteni, a harmadik és negyedik train
TTF+0,5 EUR/MWh mellett kelhet el. Egy új szereplő
piacra lépését azonban nem hagynák szó nélkül a
domináns szállítók sem, ezért értékeltük a lehetséges orosz és katari válaszlépéseket. Amennyiben az
orosz exportőr rövid távon optimalizál, vagyis nem
törekszik a versenytárs kiszorítására, akkor vélhető-

leg nem fogja nagyobb spot mennyiségek olcsó értékesítésével fenntartani piaci részesedését, hanem
tolerál kisebb amerikai LNG szállítmányokat a piacon. Katar a hosszú távú szerződéseinek kötöttsége
miatt kisebb mozgástérrel bír, ami nem elegendő az
amerikai LNG kiszorítására az európai piacról.
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Az EGMM a REKK 2010 óta fejlesztett, 35 ország gázpiacát szimuláló modellje.
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A belföldi kitermelést és a tárolókat a modell tartalmazza
A modell számításba veszi a szállítási és tárolói díjakat
Benchmarkként szolgáló versenyzői árakat
nyújt a modellezett régióra
Elősegíti az árak és a fundamentumok közötti összefüggések jobb megértését. Pl.
LTC árak változása, tárolói piac
Árelőrejelzés
Közpolitikai intézkedések hatáselemzése
Kereskedelem-korlátozási intézkedések elemzésére
Határkeresztező kapacitásbővítések hatásának vizsgálatára
Ellátásbiztonsági szcenáriók vizsgálata
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Földgázáramok és szűkületek a határkeresztező vezetékeken
Egyensúlyi piaci árak az egyes országokban
Forrásösszetétel
Tárolt mennyiségek, LTC és spot kereskedelmi mennyiségek
Jóléti mutatók
Project of Common Interest (PECI) projektek kiválasztása
Ukrán gázválság hatásvizsgálata
Infrastruktúra beruházások jóléti értékelése
(TAP)
Regionális ellátásbiztonsági elemzések N-1
piaci modellezéses vizsgálata
Nemzeti Energiastratégia 2030
Regionális tárolói piac keresleti előrejelzése

Kapcsolat: Takácsné Tóth Borbála
borbala.toth@rekk.hu
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A

z Északi Áramlat 2-vel újra testet öltött Oroszország azon szándéka, hogy Ukrajna megkerülésével
közvetlenül Európába szállíthasson orosz gázt. Az elképzelés két újabb, Oroszországot és Németországot összekötő balti-tengeri vezeték beiktatásával a jelenlegi duplájára, 110 milliárd m 3/év nagyságúra növelné az Északi Áramlat kapacitását. A Gazprom és öt európai vállalat befektetői megállapodása és a
rendíthetetlen német támogatás ellenére számottevő jogi-szabályozási akadályba ütközhet az Északi
Áramlat 2 brüsszeli elfogadása.

A konzorciumban a Gazprom 50, a Shell, az OMV, a
BASF/Wintershall, az Engie és az E.ON 1 0-1 0%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. Figyelembe véve a
Harmadik Energia Csomag jelentőségét, valamint az
Energia Unió létrehozatalát célzó közelmúltbeli kezdeményezést, az Északi Áramlat 2 és a beruházás
vállalati támogatói kemény szabályozói vizsgálatra
számíthatnak a Bizottság részéről, miközben azok a
tagországok is hangot adnak ellenállásuknak, melyeket érzékenyen érintett a Déli Áramlat kudarca, és
amelyek most - teljes joggal - aggódnak a vezeték
egyes országok energiabiztonságára gyakorolt hatása miatt. A Biztosok Testületének kell válaszolnia a
hét tagállam által aláírt, az Északi Áramlat 2 leállítását kérő levélre, igaz, a válaszadás határideje nem
rögzített. Pillanatnyilag a Gazprom részletes válaszára vár a Bizottság az útvonallal, környezeti hatásokkal, közbeszerzési kérdésekkel és az EU jogrendjéhez
történő igazodáshoz szükséges lépésekkel kapcsolatban. Közelmúltbeli interjúkban Maros Sefcovic ismételten leszögezte, hogy a Bizottság álláspontja
végső soron az Energia Unió állapotáról készített jelentésben foglalt alapelveket fogja tükrözni és a Gazprom 201 9 utáni ukrán tranzittal kapcsolatos szándékain is múlik.
A projekt támogatóinak elsődleges vezérelve lényegében a szűken vett önérdek. A vállalatok előtt megcsillant a profit lehetősége. Németország a beruházás közvetlen haszonélvezője: javul ellátásbiztonsága, nem mellesleg az Európába irányuló orosz gázszállítások legfőbb tranzitországává válhat. Oroszország érdemben csökkenti Ukrajna, mint tranzitország jelentőségét/befolyását, kiküszöböli a harmadik országhoz kapcsolódó szállítási kockázatot és
tovább gyengíti az európai szolidaritást.
Egy ilyen kezdeményezés nyilvánvalóan ellentétes az
Európai Bizottság szabatosan megfogalmazott céljaival és a kialakulóban lévő Energia Unió javaslattal,
éppen ezért a projekt támogatói két elnagyolt érvvel
igyekeznek a vezetéképítést alátámasztani: állításuk
szerint az javítani fogja Európa ellátásbiztonságát és
kereskedelmi hasznokat hoz. Az első érv nincs összhangban a Bizottság Európa ellátásbiztonságára vonatkozó elképzeléseivel. Ami a második indokot illeti,
a nyereség a résztvevő vállalatoknál jelentkezik. A

társadalmi jólét kézzelfogható javulásával ellentétben a hasznok újraelosztásáról van szó, ahogy azt a
REKK modellezési eredményei is mutatják.
Az Északi Áramlat 2 hátterében ugyanazok a geopolitikai megfontolások állnak, mint a Déli Áramlat esetében: Oroszország feltett szándéka, hogy véget vessen az ukrán tranzitnak való kitettségének, mely
szállítói megbízhatóságát régóta veszélyezteti. Noha
az Ukrajnán keresztül szállított gáz mennyisége az
elmúlt években (az Északi Áramlat 1 kihasználtságának növekedésével párhuzamosan) folyamatosan
csökkent, az ukrán tranzitvezeték jelentőségének lefaragásához elkerülhetetlen a három megaprojekt Déli Áramlat, Török Áramlat vagy Északi Áramlat 2 valamelyikének megvalósítása. Ezen terveket azonban egytől egyig hatalmas bizonytalanság övezi:
Oroszország lemondott a Déli Áramlat megvalósításáról és bár Bulgária még reménykedik az újraindításban, erre már biztosan nem kerül sor. A Török
Áramlatot eredetileg négy vezetékből álló, 53 bcm
kapacitású projektnek tervezték, mára azonban a
szakértői konszenzus legfeljebb két csővezetékre
számít, melyek közül csak az egyik jutna el az európai piacokra. A Török Áramlatot hosszúra nyúlt és
máig eredménytelen alkudozás kísérte a török árkedvezmény iránti igény mértékéről, a Szíriához
kapcsolódó geopolitikai feszültségek - melyek egy
orosz vadászrepülőgép megsemmisítésében csúcsosodtak ki - pedig csak tovább rontottak a helyzeten. Mára az Északi Áramlat 2-re fókuszál Oroszország, a brüsszeli jóváhagyás előtt azonban le kell
küzdenie az EU - fentiekben részletezett - szabályozási akadályait.
Az elmúlt tíz évben Oroszország komoly erőfeszítéseket tett a fenti projekteket támogató koalíció kialakítására, törésvonalakat gerjesztve ezzel néhány
EU tagállam és Brüsszel között. Moszkva szemszögéből ez egy pótlólagos stratégiai előny, ami egyúttal
fékezi az EU energiapolitikai kezdeményezéseinek
előrehaladását, különösen az egységes belső infrastruktúra területén, megnehezítve az egyes piacokat
jellemző monopol Gazprom-pozíciók felszámolását.
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Miközben Oroszország megpróbálja diverzifikálni
Európába vezető export útvonalait, az Európai Bizottság továbbra is a források sokszínűségének
megteremtésében látja az ellátásbiztonság kulcsát,
ezért támogatja a Déli Folyosót és a különféle LNG
projekteket.
2009 óta a Bizottság hathatósan javította könnyen
kivitelezhető, kisméretű, hatékony infrastrukturális
beruházásokkal a legsérülékenyebb kelet és dél-kelet európai (CSEE) országok ellátásbiztonságát. Kötelező érvényű jogszabályok (néhány kivételt engedélyezve) írják elő a kétirányúsítás megvalósítását, mint
a történetileg elszigetelt belföldi piacok integrációjának alapelemét. Ezen projektek legnagyobb hozadéka, hogy ezáltal nyugati-európai beszerzésű földgáz
is betáplálható lesz olyan vezetékekbe, melyek korábban egyirányúak voltak Oroszországból nyugat
felé szállítottak. Az ellátásbiztonságot célzó, a kétirányú szállítás lehetőségét megteremtő beruházások
(a fontosabbak közül pl. Németország-Lengyelország, Csehország-Szlovákia, Szlovákia-Ukrajna) következtében az olcsóbb, spot-árazású nyugat-európai piacok és a drágább, jellemzően olajár-indexált,
hosszú távú szerződéseken alapuló Közép- és KeletEurópai piacok árai közeledtek egymáshoz.
A REKK modellezési eredményei és az Európai Bizottság stressz-tesztje megerősítette, hogy a leírt fejlesztéseknek köszönhetően az ukrán szállítási útvonal egy hónapos kiesése ma sokkal kezelhetőbb lenne, mint volt 2009-ben. A CSEE régió ugyanakkor továbbra is sebezhető marad a kieső szállítások esetén, különösen Ukrajna és a Balkán, de kisebb mértékben Magyarország is, a szomszédos országokkal
kiépült összeköttetései ellenére is.
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Az Északi Áramlat 2 ugyanakkor nem ennek a régiónak az ellátását kívánja biztosítani, sőt, valójában
aláássa azt. A projekt célterületének - Németországnak, Franciaországnak, Ausztriának és Olaszországnak - nincs szüksége rövid távú ellátási problémák
felmerülése elleni további biztosítékra, míg a legmarkánsabb hatás Ukrajna ellátásbiztonságának
romlása lenne. Az Északi Áramlat 2 megvalósulásával a CSEE régiót érintő ellátási zavart, vagy forráskiesést már nem lehet nyugati irányból érkező piaci
alapú szállításokkal kompenzálni, mivel a kétirányú
kapacitás egy része immáron Oroszország hosszú
távú szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére
lenne lekötve. Az Északi Áramlat 2 nem csupán Ukrajna tranzitszállításokból fakadó jövedelmét és a
vezetékrendszer fenntartásához szükséges anyagi
erőforrásokat csökkenti, de sebezhetőbbé is teszi
Ukrajnát az orosz szállításokkal szemben, melyek kiesését egyébként a nyugati nagykereskedelmi piacok pótolhatnának, ahogy ez 201 4 óta elő is fordult,
elsősorban a szlovák irányból érkező szállításokon
keresztül.

23. ábra. Az éves átlagos nagykereskedelmi földgázár változása az
Északi Áramlat 2 megvalósulásával (változás €/MWh-ban kifejezve)
> +0,5 €/MWh
> +0,1 €/MWh
< -0,1 €/MWh
< -0,3 €/MWh

-0,1
-0,2
-0,3
-0,3

-0,3
-0,3

+0,2

-0,4

+0,8

+1,2

+0,5

+0,8
+1,2
+1,4

+1,3
+0,1

+0,8

Minthogy Oroszország „új” vezetéke egy létező útvonal helyébe lépne, a nyugatról keletre irányuló
áramlásokat kellene használnia Németországon,
Csehországon és Ausztrián keresztül a szlovák és
magyar fogyasztók eléréséhez. Ily módon az Északi
Áramlat 2 konfliktusba kerül a 2009 utáni infrastruktúra beruházások céljával, csökkentve azok ellátásbiztonsági értékét és visszafogva a piac fejlődését.
A REKK modellje számszerűsítette a projekt kereskedelmi hasznait egy olyan gázpiaci szimuláció segítségével, melyben az Északi Áramlat 2 az Oroszországgal kötött hosszú távú szerződések révén a célpiacokat (Németország, Franciaország, Ausztria, Olaszország) teljes mértékben, a kisebb közép-európai
piacokat (Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország) pedig az elérhető átviteli kapacitások függvényében látja el. A futtatási eredmények a célországokban a nagykereskedelmi árak csökkenését, a
közép-európai valamint balkáni régióban az árak
kismértékű emelkedését vetítik előre.
Figyelembe véve a fogyasztókat, a termelőket, a
hosszú távú szerződéssel rendelkezőket, a szállítóvezetékek és a tárolók üzemeltetőit, az összesített
társadalmi jóléti növekmény az Európai Unióban
gyakorlatilag nulla: a hasznok nem egyenlő mértékben jelennek meg az egyes országoknál és a piaci
szereplőknél. Nem meglepő módon Németország,
Franciaország, Olaszország és Svájc lennének a legnagyobb haszonélvezők, miközben Szlovákia és Lengyelország tranzitszállítási bevételektől esne el. Végeredményben tovább nőne a Nyugat-Európa és
Dél-Kelet-Európa közötti árkülönbség.
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Műhelytanulmányok
A mostani időszak nem tűnik olyannak, mint amikor
Brüsszel saját energia-biztonsággal kapcsolatos elveit feladva „megfutamodna”. A földgázellátás biztonságáról szóló rendelet felülvizsgálata és a közös
érdekű projektek második körös listájának kiadása a
kevésbé fejlett és integrált CSEE régióbeli piacok
helyzetét szeretné javítani - ezen piacok energiaigényét többé-kevésbé egyetlen forrásból elégítik ki. Finoman szólva ironikus, hogy az Északi Áramlat 2

megvalósulása esetén azok az uniós finanszírozású
infrastruktúrafejlesztések, melyeknek célja a CSEE
régió „ellenálló képességének” növelése, valójában
Oroszország hosszú távú szerződéses kötelezettségeinek teljesítését segítik, és nyugati spot piaci források szállításához szükséges vezetékkapacitásokat
lefoglalva a régió ellátásbiztonságának gyengítését
eredményezik.

Az EEMM a REKK 2006 óta fejlesztett, 36 ország árampiacát szimuláló modellje.
Base load prices and total
yearly trading in 2017
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Kereskedelmi áramlások
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45
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egyensúlyi árai

48

44

47
45
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52

Output

Tökéletes versenypiaci körülmények
A modell közel 5000 erőművi blokk határköltségének a kiszámolásával határozza
meg a 36 ország merit orderjét
1 2 különböző technológia
Tartalmazza a várható erőműépítéseket
85 nemzetközi összeköttető vezetéket vesz
figyelembe
Évenként 90 referencia óra modellezése. A
referencia órák megfelelő súlyozásával
standard termékek (zsinór és csúcs) éves
árainak meghatározása
Benchmarkként szolgáló versenyzői árakat
nyújt a modellezett régióra
Elősegíti az árak és a fundamentumok közötti összefüggések jobb megértését. Vizsgálható például, hogy az áramárak hogyan
reagálnak, a tüzelőanyag-árak, a határkeresztező kapacitások nagyságának stb. változására
Árelőrejelzés 2030-ig: adatbázis a tervezett
bezárásokról és üzembe helyezésekről
Közpolitikai intézkedések hatáselemzése
Kereskedelem-korlátozási intézkedések elemzésére
Határkeresztező kapacitásbővítések hatásának vizsgálata

Zsinór- és csúcsidei árak a modellezett országokban
Tüzelőanyag-mix
Adott erőművi blokk termelése
Import-pozíciók
Határkersztező-kapacitások árai
Project of Common Interest (PECI) projektek kiválasztása
Az ENTSO-E 1 0 éves hálózatfejlesztési tervének értékelése
Német atomerőművi bezárás hatásainak
vizsgálata
Balkáni és magyarországi árak közti összefüggés vizsgálata
Kelet-délkelet-európai országokra vonatkozó árelőrejelzések készítése
Nemzeti Energiastratégia 2030
Kapcsolt erőművek piaci alapú megtérülésének vizsgálata
Erőművi beruházások megtérülése
Erőművi gázkereslet előrejelzése
Erőművi szén-dioxid kibocsátás előrejelzése
Kapcsolat: Mezősi András
andras.mezosi@rekk.hu
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