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NÖVEKVŐ ÁRAK AZ EURÓPAI
EMISSZIÓKERESKEDELMI PIACON –
FELGYORSULHAT AZ ENERGIAÁTMENET?
W 2018 tavaszán az ETS reform hatására az európai kibocsátási egységek (EUA) ára rövid idő alatt
megnégyszereződött, jelenleg 17-20 EUR/t körül alakul.
W Az áremelkedés valószínűleg nem tekinthető átmenetinek, mivel az európai gazdasági növekedéssel párhuzamosan
növekszik a kvóták iránti igény.
W A növekvő EUA ár jelentős hatást gyakorol a villamosenergia-piacra is, hatására az európai áramtőzsdék is igen
jelentős drágulással szembesültek.
W A REKK által végzett szimulációk azt mutatják, hogy 1 eurós EUA áremelkedés 0,45 EUR/MWh-val növeli meg a
hazai villamos energia nagykereskedelmi árát.
W Ha a kibocsátási egységek ára 30 EUR/t fölé növekszik, és tartósan ezen szint körül alakul, akkor az jelentősen
átrendezheti a hazai villamos energia szektort: a Mátrai Erőmű gazdaságos működtetése veszélybe kerül, ellenben
a hazai gáztüzelésű erőművek nagyobb kihasználtsággal lennének képesek üzemelni.
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Az emisszió-kereskedelmi rendszer
reformjának szükségessége

A kibocsátási egységek árának alakulása

Az Európai Unió üvegházgáz (ÜHG) emisszió kereskedelmi
rendszere (EU ETS) egy összkibocsátási limiten (sapka) és
forgalmazható kibocsátási egységeken alapuló, egységes
európai szabályozási rendszer. A hatálya alá tartozó, körülbelül 11 000 energiatermelő és ipari létesítmény és 500 légitársaság köteles az általa kibocsátott, szabályozás alá eső
üvegházgáz mennyiségének megfelelő kibocsátási egységet (EUA) 1 beszerezni, és az éves emissziójának megfelelő
egységgel az adott évet követő április végéig elszámolni.
Az ETS 2016-ban 1,75 mrd tCO 2eq 2 emissziót fedett le, ami
az EU ÜHG kibocsátásának 40%-a, a világ ÜHG kibocsátásának pedig körülbelül a 4%-a. A szabályozás 2005. januárjától működik az EU ETS Irányelv3 és kiegészítő
rendelkezések alapján. A rendszer első, tanulási periódusát
(2005-2007) követő 2. szakasz a kiotói vállalások időszakával esett egybe (2008-2012), a jelenlegi, 3. periódus pedig
2013-tól 2020-ig tart. A következő, 4. időszak (2021-2030)
szabályait lefektető irányelvet idén nyáron fogadta el a Bizottság. 4 Az első két periódusban a bevont létesítmények
ingyenes kiosztással juthattak a kibocsátásuk lefedéséhez
szükséges kibocsátási egységekhez, ami nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy a tagállamok és vállalataik bevonhatóak legyenek egy európai szintű, üvegházhatású gázkibocsátások mérséklését megcélzó környezeti szabályozói
rendszerbe. Az ezt követő időszakokban a karbonszivárgás
veszélyének kitett ipari létesítmények részesülhetnek ingyenes allokációban, az energiatermelő vállalatok árverésen
szerzik be a kibocsátási egységeket.

A 1. ábra az EUA árának alakulását szemlélteti az EU ETS indulásától 2018 októberéig. Míg az első időszaki ár 2006 végéig 20 EUR/tCO 2eq körül változott, 2009-et követően egy
erőteljes csökkenés után többnyire 15 EUR körül ingadozott,
és a periódus vége felé 7 EUR alá esett. 2011 novembere és
2018 márciusa között a kibocsátási egységek ára nem is
emelkedett 10 euró fölé, és a 3. időszakban gyakori volt az 5
eurós árszint.
Az első, tanulási periódusban (2005-2007) a kvóták kiosztása ingyenesen történt a létesítmények korábbi emissziója
alapján, melyet a tagállamok Nemzeti Kiosztási Tervei
(NKT) határoztak meg, és főként a szabályozásba bevont
létesítmények saját bevallásán alapult. Az első kibocsátási
egységek csak 2008-ig voltak érvényesek, vagyis nem volt
lehetőség ’bankolásra’. Amikor 2006 április végére ismertté
váltak az első, akkreditált hitelesítők által ellenőrzött kibocsátási értékek és kiderült, hogy a kötelezett vállalati kör
valójában jelentős többlet-allokációban részesült, a kvótaár
esésnek indult, és 2007 tavaszára gyakorlatilag nullára
csökkent. A 2008 decemberi határidős ügyletek árai azonban emelkedtek az időszak vége felé, mivel a piaci szereplők a már a tényleges emissziókon alapuló, szűkösebb
kiosztásra számítottak a kiotói vállalásokra vonatkozó megfelelési időszakban.
A 2008 nyarától a gazdasági válság hatására az ár csökkenésnek indult, mivel a kötelezett vállalatok gazdasági teljesítményének erőteljes visszaesése visszavetette a
keresletet. A kínálati többletet tovább erősítette, hogy tagállamonként eltérő mértékben (0-22%) a létesítmények kiotói krediteket is felhasználhattak emissziójuk lefedésére.
2011 közepétől a 15 eurós szint körüli EUA ár tovább esett,
amihez a hitelválság és az energiahatékonysági irányelv elfogadása 6 is hozzájárult amellett, hogy az időszak végére
nyilvánvalóvá vált a nagymértékű, kb. 2,1 milliárdos EUA
többlet jelenléte.

EUR/t CO2

A szabályozás által életre hívott piacon a 2. időszak végére
2,1 milliárd tonnás többlet halmozódott fel, főként a gazdasági válság következtében, amihez a kiotói megfelelés időszakában bizonyos mértékig felhasználható nemzetközi
kibocsátás-csökkentési kreditek használata is hozzájárult
(2008 óta közel 1,5 mrd kibocsátási egységet szolgáltattak
be vagy váltottak át EUA-ra). 5 A felhalmozódott többlet hatására jelentősen csökkent a kibocsátási
egységek ára, és felmerült a szabályozói 1. ÁBRA AZ EURÓPAI KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK (EUA) ÁRÁNAK ALAKULÁSA, 2005 JANUÁR - 2018
beavatkozás igénye, egyrészt azért, hogy a OKTÓBER
piac ne omoljon össze az egységek elértéktelenedése következtében, másrészt, hogy
40
az emissziócsökkentési beruházások elha3. időszak
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ciózus klíma- és energiapolitikai céljait.
25
20
15
10
5
1 European Union Allowance
2 Tonna szén-dioxid egyenérték – az egyes üvegházhatású
gázok globális felmelegítési hatásának (Global Warming
Potential, GWP) megfelelő mennyisége 1 tonna szén-dioxid
felmelegítő hatásához viszonyítva (CO 2 esetén a GWP =1).
3 2003/87/EK –es irányelv
4 (EU) 2018/410 irányelv
5 EEA(2017) Trends and projections in the EU ETS
6 2012/27/EU
REKK POLICY BRIEF | 06/2018

0

ICE adott év decemberi határidős ár

ICE 2008 decemberi határidős ár

Forrás: ICE határidős ügyletek, az árak adott év decemberi határidős szerződésekre vonatkoznak.
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A 2013 áprilisában 2,75 eurós minimum szintet is elérő árat
a rendszer megerősítésére irányuló - az aukciós mennyiségek időbeli áthelyezésére vonatkozó – „backloading” és a
2015-ben lefektetett strukturális reformintézkedések bejelentése némileg megemelte ugyan, de tartós árnövekedést
nem eredményezett. 7 Az intézkedések hatásának elmaradása vezethetett oda, hogy az EU ETS 4. szakaszára vonatkozó szabályok kidolgozása összefonódott a rendszer
reformjára irányuló újabb, szigorúbb rendelkezésekkel, aminek eredménye végül ez év tavaszán mutatkozott meg az
árak alakulásában. A drámai változás, melynek során a korábbi 5 eurós árszintről 19-21 euróra, vagyis négyszeresére
emelkedtek az árak, felkészületlenül érte a piacot.

Mi határozza meg az EUA árát?
A kibocsátási egységek árát szűkösség esetén a kvóta iránti
kereslet és a kvótakínálat (sapka) határozza meg. Az ár –
ideális esetben - a rendszerben résztvevő létesítmények elhárítási határköltségével egyezik meg, ami annak az utolsó
tonna CO 2 elkerülésének költsége, amely révén a kibocsátás
az emissziós sapka szintje alá csökken. A szakirodalom
alapján a keresletet és a kínálatot meghatározó főbb tényezők a következők.

A keresleti oldalon:
W Energiaforrások árának változása: Az árak alakulása
rövid távon a termelési portfolióban résztvevő létesítmények működési lehetőségeit határozza meg,
hosszabb távon pedig technológiai váltást eredményezhet (pl. széntüzelésről gáz- vagy biomasszatüzelésre vagy fosszilisről megújulóra). Az alacsonyabb
fajlagos kibocsátással járó technológiák csökkentik a
kibocsátási egységek iránti igényt, a szenes termelés
felfutása viszont növeli azt. A szakirodalmi források az
energiaforrások közül az olaj és gáz ár esetében pozitív, a szén esetében többnyire negatív összefüggést
tárnak fel az EUA árakkal (az olaj esetében leginkább a
gazdasági aktivitás változásával összhangban). Az
újabb tanulmányok szerint azonban egyértelmű okokozati összefüggést nehéz meghatározni a tényezők
között, ezért az EUA és az energiaforrások árai kölcsönös egymásra hatásának vizsgálatát, kointegrációs
elemzését tartják megfelelőnek. 8
W Gazdasági kilátások: A gazdasági kilátások alapvetően
befolyásolják a kibocsátási egységek iránti keresletet
és az árat is. Fontos megjegyezni, hogy a gazdasági
teljesítmény növekedésének árra gyakorolt hatását a
tevékenységek karbonintenzitásának változása is befolyásolja, amiben – részben az EU ETS-nek köszönhetően – jelentős javulás volt tapasztalható az elmúlt
évtizedben. Az EU-ban megfigyelhető az ÜHG emisszió
és a gazdasági teljesítmény trendjeinek szétválása.
W Bizonytalanság : Kiszámíthatóbb időszakokban kisebb
ár-volatilitás és egyértelműbb ártrend figyelhető meg
az EUA piacon. Kevésbé kiszámítható, bizonytalan időszakokban magasabb az ár változékonysága és kevésbé egyértelmű az ártrend. 9 Az árszint kiszámíthatatlansága negatívan hat az emissziócsökkentésre irányuló beruházási döntésekre.
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W Egységek bankolhatósága: Bár jelentős szerepet játszott a nagymértékű piaci többlet kialakulásában, a
bankolásnak köszönhető az a tény is, hogy a jelentős
fölösleggel jellemezhető rendszerben 2013 után nem
csökkent az ár nullára. A jövőben egyre szűkülő sapka
miatt ugyanis a piaci szereplők jövőbeli áremelkedésre számítanak, így az általuk birtokolt, korlátlan időbeli felhasználhatósággal bíró kibocsátási egységek
opciós értéket hordoznak.
W Szabályozási változások és várható hatásuk: A szabályozásba bevont új szektorok (pl. légi közlekedés),
üvegház-hatású gázok (pl. N 2O, PFC), országok (pl. új
EU belépők) és a piaci összekapcsolás (pl. svájci ETSsel várhatóan 2020-tól) növelik a kibocsátási egységek iránti keresletet.
W Egyéb, átfedő szabályozások: Az EU klímapolitikai
céljait támogató egyéb szabályozások és az azokat
kísérő támogatási mechanizmusok csökkentőleg hatnak az EUA keresletére. Ide tartozik többek között a
megújulóenergia-felhasználást és energiahatékonyságot ösztönző szabályozás, valamint az ipari kibocsátásokra vonatkozó irányelv (IED) és az abban
hivatkozott, nagy tüzelő-berendezésekre vonatkozó
BAT referenciadokumentum (LCP BREF).10 Az utóbbiban előírt, szigorodó levegőszennyezési határértékeknek való megfelelés magas költségei miatt kiszoruló
szenes erőművek helyét várhatóan tisztább technológiák veszik át, ami szintén csökkenti a kibocsátási
egységek iránti keresletet.

.
7 176/2014/EK bizottsági rendelet és EU decision 2015/1814.
8 Hinterman et al. (2016) Price and Market Behavior in Phase II of the EU ETS: A
Review of the Literature, Review of Environmental Economics and Policy, Vol 10.,
Issue 1, 2016
9 Lutz et. al. 2013, ZEW DP No.13-001
10 2010/75/EU, amely előírja legjobb elérhető technikáknak megfelelő kibocsátási
határértékeket az aktuális BAT ajánlások (BREF - legjobb elérhető technika
referenciadokumentum) alapján.
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A kínálati oldalon:

EUR/tCO 2eq árszintet vár. A Bank of America Merrill Lynch
szerint az EUA ára 2019-re elérheti a 30 EUR/tCO 2eq értéket.
Abban egyetértenek a szakértők, hogy amennyiben felívelő
gazdasági tevékenységgel párosulnak a reformok, a magasabb árszint hosszabb távon fennmaradhat.

Az EUA kínálatát végeredményben az adminisztratív módon meghatározott kibocsátási plafon határozza meg. A piacon felhalmozódott EUA többlet miatt jelenleg nem
biztosított a kínálat szűkössége, ami a jól működő rendszer
alapját jelentené. A többlet csökkentésére irányuló intézkedések közül a 2014-es és 2015-ös, fent említett reformintézkedések további szigorítása és a felülvizsgált irányelv
(2018/410/EU) szabályai tekinthetők a legfontosabbaknak.
A változtatások révén a következő kínálat-csökkentő intézkedések lépnek életbe:

Az EUA áremelkedésének hatása a hazai villamosenergia-piacra
A kibocsátási egységek ára jelentős hatással bír a nagykereskedelmi áramárra is. A 2018 tavasza óta tartó erőteljes
EUA áremelkedés hatására mind a másnapi, mind a határidős áramárak igen jelentős emelkedést produkáltak. Egyes
országokban az árnövekedés meghaladta a 15-20
EUR/MWh-ás értéket is, ami 30-50 %-kos emelkedést jelent. Az árrobbanás mögött döntő részben a kibocsátási
egységek állnak, ugyanakkor a gázárak ugrásszerű növekedésének hatása sem elhanyagolható. A REKK által kifejlesztett Európai Árampiaci Modell segítségével modellezhetjük,
hogy különböző EUA árak milyen hatással vannak a nagykereskedelmi villamosenergia-árra. A szimuláció során minden árat befolyásoló tényezőt változatlannak feltétezünk,
kivéve a szén-dioxid kvóta árát, így lehetőségünk nyílik arra,
hogy pusztán ezt az egy hatást önmagában értékeljük. A 2.
ábra megmutatja, hogy különböző EUA árak mellett milyen
nagykereskedelmi villamosenergia-árak alakulnak ki hazánkban és Németországban. A szimuláció rámutat arra,
hogy Magyarországon 1 eurós EUA árnövekedés - a jelenlegi
tüzelőanyag-ár feltételezések mellett – 0,46 EUR/MWh-val
növeli meg a hazai nagykereskedelmi áram árát. A növekedés a német piacon ennél is nagyobb, megawattóránként
mintegy 0,67 EUR.

W A lineáris csökkentési tényező (a sapka éves szűkítésének mértéke) 2021-től kezdődően 1,74%-ról 2,2%
százalékra növekszik.
W Piaci Stabilitási Tartalék (MSR) kerül bevezetésre
2019-től. A mechanizmus mennyiségi oldalról szabályozza az árat oly módon, hogy a piaci többlet bizonyos százalékát (eredetileg 12%, amit az első 5 évre
vonatkozóan később 24%-ra emeltek) évente kivonja
az árverezett mennyiségből, egészen addig míg a piaci többlet 833 millió EUA felett van. 2023-tól kezdődően törlésre kerül az előző évi árverezett mennyiség
fölötti tartalék.
W Backloading: a 900 millió tonna kibocsátási egység
átmeneti kivonásának terve annyiban változott, hogy
a 2014-2016-os évek során kivont mennyiséget nem
árverezik a 3. időszak végén, hanem az MSR-be kerül.
A felsorolt intézkedéseken kívül megemlíthető, hogy a karbon-szivárgás (kibocsátás áthelyezés) elleni intézkedések
felülvizsgálata révén a jövőben célzottabban történik az ingyenes allokációban részesülő vállalati kör és a kiosztás
alapjául szolgáló iparági benchmarkok meghatározása is.
Elméletileg az ingyenes kiosztásnak nincs hatása a kibocsátási egységek árára, és a segíti a vállalatok beruházási döntéseit. Hogy a gyakorlatban is így van-e, az egy érdekes
kutatási kérdés.

Ahogy az árra ható tényezők áttekintéséből
kiderült, a jövőbeli ár becslése igen komplikált feladat, főként a keresletet befolyásoló változókban meglévő nagyfokú
bizonytalanság miatt. A jövőbeli árra vonatkozó, elérhető becslések közül a Carbon
tracker 2018 végére 15, 2019-re 20, 202021-re 25-30, és 2030-ra 55 EUR/tCO 2eq árat
jósol. A Reuters 8 elemző cég előre jelzésének átlagolása alapján 2019-ben 18,59,
2020-ban 20,76, 2021-ben pedig 21,88
11 EEA, Trends and projections in the EU ETS
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2. ÁBRA KÜLÖNBÖZŐ EUA ÁRSZINTEK MELLETT A KIALAKULÓ NÉMET ÉS MAGYAR ZSINÓR
VILLAMOS ENERGIA ÁRA
80
Hazai nagykereskedelmi ár, €/MWh

Az EU emisszió-kereskedelmi rendszerében
2010 óta 2017-ben tapasztalható újra
emissziónövekedés, a légi közlekedést nem
számítva a 2016-os 1 750,63 Mt értékről
1 753,86 Mt -ra emelkedett a kibocsátás
(ami 0,18%-os növekedésnek felel meg). A
többlet-kereslet ilyen módon valamelyest
csökkentette a piaci felesleget.11

Ahogyan korábban is rámutattunk, a szén-dioxid egységek
árának változása máshogyan hat a gáztüzelésű és a széntüzelésű erőművek versenyképességére: a magasabb EUA ár
– a kisebb fajlagos CO 2 kibocsátásnak köszönhetően – a
földgáz alapú termelőket versenyelőnybe hozza a szén-bázisú termeléssel szemben. A jelenlegi 20 EUR/t-ás EUA árszint közelít ahhoz a tartományhoz, amely során a Mátrai

Magyar ár

70
60

y = 0.6684x + 45.045
R² = 0.9996

50
40

Német ár

y = 0.4594x + 56.422
R² = 0.9956

30
20

10
0

5

10

15

20

25

30

35

40

CO2 kvóta ár, €/t
Forrás: REKK modellezés
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Erőmű versenyképessége jelentősen romlik a gázosokhoz
képest, és a mostani körülmények között végzett szimulációk azt mutatják, hogy 25-30 eurós EUA ár esetében hazánkban a lignit alapú termelés csökkenne, a gázbázisú
termelés növekedne, míg a nettó import nem változna jelentősen.
A fenti példából is látható, hogy egy erőteljes kínálat-oldali
beavatkozással jelentős hatást lehet gyakorolni az árampiacra is, és ez akár felgyorsíthatja a szektor dekarbonizációját is, különösen, ha figyelembe vesszük a fent említett,
egyre szigorodó környezetvédelmi normákat, melyekkel az
erőműveknek szembesülnie kell. Ezek ugyanis különösen a
régebbi technológiájú, szénbázisú termelőknél okoznak
költségnövekedést. Ezen szabályozások mindegyike a szenes erőművek gyorsabb kivezetését indukálja, amely viszont elvezethet a gáz alapú termelés gyors felfutásához.
Kérdés, hogy ez milyen változást jelent az európai gázpiacon, a megnövekedett kereslet milyen forrásból, és milyen
áron lesz biztosítható.

3. ÁBRA A HAZAI SZÉN ÉS GÁZ ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS A NETTÓ IMPORT ALAKULÁSA
KÜLÖNBÖZŐ EUA ÁRSZINTEK MELLETT
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Forrás: REKK modellezés
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WWW.REKK.ORG
REKK ALAPÍTVÁNY
A REKK Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy
Közép-Európában üzleti és környezeti szempontból fenntartható energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek
létre. A REKK Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor
holisztikus elemzésének keretében lehetőséget nyújtson
európai léptékű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és
iparági szereplők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és
kereskedők, szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai
sajtó vagy éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az
Alapítvány tevékenységének eredményeképpen olyan szakmai vitaanyagok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energiaés infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuális kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és
a regionális és magyar fórumain a résztvevőknek lehetőségük
nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleményeinek
megismerésére.

Szerzők
Bartek-Lesi Mária a Gödöllői
Agrártudományi
Egyetemen
1993-ban végzett mezőgazdasági gépészmérnökként, majd a
CEU-n szerzett közgazdasági MA
fokozatot 1994-ben. 1995-től
2000-ig a CEU Labor Project
nevű kutatócsoportjának munkatársa volt, majd 1998 és 2012
között tanársegédként és egyetemi adjunktusként dolgozott a BCE Vállalatgazdaságtani
Intézetében. 2001 és 2003 között részt vett a Magyar Energiahivatal Közgazdasági és Környezetvédelmi Osztályának
munkájában. 2005-ben szerezte meg PhD fokozatát. A
REKK-hez 2004-ben csatlakozott, ahol 2012 óta főállású
kutatóként főként megújuló energiával, klímapolitikával és
alacsony karbon-kibocsátású közlekedéssel kapcsolatos kutatási projektekben vesz részt.
Mezősi András 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol 2014-ben PhD
fokozatot is szerzett. 2006-ban
került gyakornokként a REKKhez, ahol mostanra már szenior
kutató. Kutatási területei a megújuló energiaforrások közgazdaságtana,
a
különböző
energiapiaci beruházások értékelése, illetve a villamosenergiapiacok közgazdasági modellezése. Számos projekten vett részt, amely során a hőszektor és
az épületek hőfelhasználását modellezte.
Szajkó Gabriella 1992-ben közgazdászként diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetemen. Ezután a CEU közgazdaságtudományi tanszékének kutatási asszisztense majd
kutatója. 2005-ben szerzett PhD
fokozatot. 1998 és 2000 között a
Gazdasági
Minisztériumban,
2000 és 2003 között a Magyar
Energia Hivatalban dolgozott, elsősorban az energiapiacok
és a környezetvédelmi szabályozással kapcsolatos kérdések
elemzése volt a feladata. 2003 és 2007 között a BCE Környezetgazdaságtani Tanszékén tanársegéd, adjunktus, majd
egyetemi docens. A REKK alapító tagja, 2007-től főállású
szenior kutatója. Elsősorban az energia ágazatokat érintő
környezetvédelmi problémák közgazdasági elemzésével és
oktatásával foglalkozik.
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