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nemzeti fejlesztési miniszter által közösen kezdeményezett, 2011 októberi Low Carbon Finance 

Forum hívta életre. A Fórum javaslatot tett elemzések elkészítésére és egy szakértői csoport 

felállítására, hogy megnyílhasson az út néhány közép- és kelet-európai ország alacsony 

karbonintenzitású beruházásainak magántőkéből történő finanszírozása előtt.  
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és Mezősi András készítette. 
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Bank) 
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• Marian Dobrin – Tanulmányi és projekt pénzügyi osztályvezető, Energia és környezet divízió, 

The Romanian Institute for Studies and Power Engineering (Head of Studies and Project 

Financing Department, Energy and Environment Division, The Romanian Institute for Studies 

and Power Engineering) 

• Manuel Dueñas  - Divízió vezető helyettes, Éghajlatváltozási és környezeti divízió, Európai 

Beruházási Bank (EIB) (Deputy Head of Division, Climate Change & Environment (NPST), 
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Ostrava) 

 

A Tanácsadó Testület mellett a szereplők széles köre segítette a projektet, többet között: 

• A Regionális Környezetvédelmi Központ (Regional Environment Center, REC) bolgár, cseh, 

magyar és román irodáinak képviselői 

• Richard Folland - JP Morgan 

• Thijs Bauer - Colville Partners (egy megújuló energiára és tiszta technológiára szakosodott 

pénzügyi tanácsadó) 
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• Szolnoki Ádám - MANAP Iparági Egyesület 

• Tóth László – Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület 

• Bohislav Malek és Tomas Vorisek - SEVEn s.a (egy cseh energiahatékonysági tanácsadó 

vállalkozás) 

• Ken Lefkowitz - New Europe Corporate Advisory Ltd 
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I. BEVEZETÉS:  
  
A projekt eredetileg azzal a szándékkal indult, hogy feltérképezze a bolgár, cseh, magyar és román 

villamos energia ágazatokban rendelkezésre álló megújuló energiafejlesztési lehetőségeket.  

 

A megújulókról folytatott diskurzust a kiválasztott országokban gyakran akadályozták az EU 

célértékek elérését szolgáló tehermegosztás természetéről alkotott, egyre inkább megcsontosodó 

véleménykülönbségek, valamint – Európa többi országához hasonlóan – az energia felhasználás és az 

energiatermelés, szállítás és elosztás rendszerszintű reformjának beindításához kapcsolódó 

kihívások. 

 

A véleménycsere meghatározó eleme a költségek és a költségviselés kérdése. A megújuló kiadások 

és a GDP százalékos arányát leképező mutatók (melyeket gyakran alkalmaznak az EU-n belüli 

tehermegosztás jellemzésére) ugyanakkor nem veszik figyelembe, hogy a megújulók hosszabb távon 

milyen mértékben javíthatják az energia ellátás biztonságát és mennyiben csökkenthetik a 

fogyasztók energia beszerzési költségeit. A költségek előtérbe helyezésével gyakran azokról a 

strukturális tényezőkről is megfeledkezünk, melyek egyébként a beruházások vonzerejét növelhetik. 

 

A négy vizsgált országot több probléma is sújtja: erősen függenek a három fő vezetéken érkező orosz 

gáztól, súlyos hiányosságok jellemzik a gáz szállítás infrastruktúráját, a fordított irányú áramoltatás 

lehetőségét, s végül, elégtelen a földgáz hálózat közép-európai integráltsága. Mindezek 

eredményeképpen a 2009. évi gázválság egész Európából éppen e térség lakosait érintette a 

legkedvezőtlenebbül. 

 

A tanulmányozott országok mindegyike termel atomenergiát. Az új nukleáris blokkokra vonatkozó 

tervek és a megújuló villamosenergia-termelés (RES-E) mindegyik országban versenyben áll az állami 

támogatásokért és forrásokért egyaránt. 

 

A jelentés célja, hogy rávilágítson a megújuló energiában rejlő lehetőségekre a nagyméretű, határon 

átnyúló együttműködés, az állásteremtés és a gazdasági növekedés területén, mindezzel elősegítve a 

párbeszédet a kormányzatok és a befektetők között a térség jövőbeli energetikai profiljáról történő 

gondolkodás során. 
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II. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA: 
 
Minden országra részletes háttérvizsgálatok és értékelések készültek. A jelen végső jelentés kb. 100 

oldalnyi átfogó elemzés összefoglalásával jött létre. Az eredmények világosan jelzik, hogy 

Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon és Romániában jelentős az a további megújuló 

energiatermelési potenciál, ami egyben munkahelyeket és beruházási lehetőségeket is teremtene. 

 

Az említett lehetőségek kiaknázása céljából a jelentés a következő javaslatokat teszi: 

• Humán erőforrás fejlesztése  

• A megújuló energiaforrásokon (RES) alapuló projektekből termelt villamos energia hálózati 

csatlakozásának és elosztásának elősegítése az országos és regionális átviteli hálózatok 

fejlesztésébe és összekapcsolásába történő beruházásokkal. 

• Szofisztikáltabb ösztönző rendszerek kialakítása az előrejelezhetőség és fenntarthatóság 

javítása és az alacsonyabb tőkeköltségek érdekében. 

• Az energetikai beruházásokkal kapcsolatos olyan szemlélet kialakítása, amely a régió egészét 

egységként kezeli. 

• A hazai megújuló iparág előmozdítása a vállalkozó kedv élénkítésével. 

• A köz- és magánszféra közötti megújuló alapú villamosenergia-termelés kockázatának 

megosztásának elősegítése. 

A jelentés a következő struktúrában épül fel: 

• Az első rész (1. és 2. fejezet) összefoglalja a projektet és a főbb eredményeket, 

• a második rész (3. fejezet) összefoglalja az országtanulmányokat, 

• a harmadik rész (4. fejezet) bemutatja a négy országból levonható következtetéseket, és 

bemutatja a regionális együttműködési lehetőségeket, 

• a negyedik rész (5. fejezet) összefoglalja a tanulmányt, és egyértelmű javaslatokat fogalmaz 

meg annak érdekében, hogy továbbra is vonzza a befektetéseket a régióban.  
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III. ORSZÁG ÖSSZEFOGLALÓK:  
  

 

BULGÁRIA 

  
 
Javaslatok a beruházási lehetőségek előmozdítására: 

o A megújuló villamosenergia-célokat érdemes lenne újragondolni a beruházási érdeklődés és a 

szélenergia javuló versenyképessége fényében. 

o A hálózati fejlesztési költségek a beruházók és az áramszolgáltatók közötti méltányos megosztása 

a hálózati fejlesztések felgyorsulásához vezethetne. 

o A megújuló villamosenergia-termelés hálózati kapcsolódási jogok (kvóták) elosztásának 

átláthatóbbá tétele javíthatná a befektetői bizalmat. 

o Az 1 MW alatti kapacitású létesítmények opcionális kötelező átvételi árára vonatkozó 

végrehajtási rendeleteket ki kellene dolgozni, amint az Európai Bizottság jóváhagyja a tervet. 

 

Háttér ismeretek: 

o A bolgár villamosenergia-piac kevésbé fejlett a többi kelet-európai országhoz viszonyítva. A 

nagyfokú árszabályozás és a hosszútávú villamosenergia-vásárlási szerződések (HTM) akadályt 

gördítenek a piac működése elé. Bár a kormányzati tisztségviselők érvelése szerint a hosszútávú 

szerződések hozzájárulnak az árak alacsonyan tartásához és vonzzák a befektetőket, valójában az 

állami tulajdonú energetikai vállalat, a NEK erőfölényét eredményezik a villamos energia 

nagykereskedelmi piacán (a vállalat teljes áramértékesítése megközelíti a bruttó hazai fogyasztás 

90%-át). Likvid nagykereskedelmi és kiegyenlítő piac gyakorlatilag nem létezik. 

o Több erőművet privatizáltak külföldi befektetők, így a CEZ, az AES és a Contour Global 

részvételével. Az elosztás és a kiskereskedelem teljes egészében európai villamos energia ipari 

vállalatok tulajdonában és működtetésében van (E.ON, CEZ és EVN). A NEK részleges 

privatizációja és az elosztó társaságok kisebbségi tulajdonjogának értékesítése napirenden van. 

Ezt részben a költségvetés bevételi igénye vezérli, részben pedig az energia ágazat 

átláthatóságának javítására tett erőfeszítésnek tekinthető. 

o A nagymértékben atomenergiára és lignitre támaszkodó bolgár áramtermelési-portfólió komoly 

fölös kapacitásokkal rendelkezik, jelentős nettó exportőr pozícióba juttatva az országot. 2015-ig 

ugyanakkor megszűnhet a kapacitástöbblet, mivel több elavult, alacsony hatékonyságú lignit 

tüzelésű hőerőművet be kell zárni az EU környezetvédelmi jogszabályai miatt. 
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o Egészen az utóbbi időkig az ország energetikai prioritásainak középpontjában egy 2000 MW 

kapacitású belene-i atomerőmű megépítése szerepelt, hogy az ellátásbiztonság 2020-ig 

megőrizhető legyen. 2012 márciusának végén a kormány felhagyott a Belene-ben építendő 

létesítmény tervével és helyette a már létező Kozloduy atomerőmű egy új blokkjának 

kialakítására tesz javaslatot. 

o Bulgária bevezette az összes lényeges megújuló irányelvet (2001/77/EK és 2009/28/EK). 

o Bulgária 2020-as megújuló alapú villamosenergia-termelés célértéke a bruttó villamosenergia-

fogyasztás 20,8%-a. 2010-ben a megújulók részaránya ezen a részpiacon elérte a bruttó 

villamosenergia-fogyasztás 15%-át, messze meghaladva a korábbi várakozásokat. Ezeket a 

számokat ugyanakkor érdemes óvatosan kezelni. A viszonylag magas célérték, a jelenlegi 

megújuló villamosenergia-termelési szinthez hasonlóan a hagyományosan erős vízerőmű 

termelésről tanúskodik: a tetszetős érték közel 90%-a a kiöregedő vízerőműnek magas termelési 

szintjének köszönhető. 

o 2007 óta működik Bulgáriában egy megkülönböztetett kötelező átvételi áron (KÁT) alapuló 

támogatási rendszer a megújuló villamosenergia-termelés megvásárlásának kötelezettségével, a 

megújuló termelés hálózati csatlakozásának elsőbbségével, hosszútávú villamosenergia-vásárlási 

szerződésekkel és korlátozott mértékű éves kötelező átvételi ár korrekcióval. A korábbi vonzó 

szabályozási környezet és a jól jövedelmező kötelező átvételi ár hatására 2008-ban rengeteg új 

beruházás indult, ami 2010-re 450 MW kapacitású új szél- és naperőmű csatlakozását, valamint 

12 GW-ra szóló – részben spekulációs célú – pályázatot eredményezett. 

o A jelenlegi megújuló befektetői környezetet az alábbi kiemelt szempontok mentén lehet 

lehatárolni: 

• A váratlan befektetői érdeklődésre a kormány egy új, meglehetősen erős korlátokat állító 

megújuló energia törvénnyel válaszolt, melyet 2011 áprilisában fogadtak el. 

• A megújulók hálózati csatlakozására egy kvóta kerül bevezetésre, melyet jelenleg nem ismert 

szabályok alapján fognak leosztani. 

• A nap- és szélenergiából termelt áram kötelező átvételi árára való jogosultság időtartamát 

lerövidítették. Ezt a szabályozói elmozdulást a megújuló támogatási rendszer illetve a 

hálózati fejlesztés magas költségeihez kapcsolódó aggodalmak, valamint a megújuló 

termelés – különösen ami a napenergiát illeti – csökkenő költsége vezette. 
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1. ábra: A megújuló villamos energia éves bruttó termelésére vonatkozó előrejelzés 2005 és 

2020 között, GWh1 
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Jelenleg a kormány egy felső határt szab a megújulók támogatásának: amint Bulgária elérte a 

Nemzeti megújuló energia cselekvési tervbe (NCST) foglalt kötelező célértéket, több projekt már 

nem pályázhat a kedvezményes átvételi árakra és a megújuló termelők, valamint a NEK vagy az 

áramszolgáltatók között kötendő kötelező átvételi megállapodásokra. Valószínűsíthető tehát, hogy a 

közeljövőben a bolgár megújuló ágazat bővülése le fog lassulni az elmúlt években tapasztaltakhoz 

képest. 

 
Lehetőségek: 

o Bulgária jó szélenergia potenciállal rendelkezik, különösen Észak-Keleten, a Fekete-tenger 

mentén és Dél-Nyugaton. Hazai és külföldi magánbefektetők 2011 végéig kb. 500 MW 

széltermelő kapacitás építettek ki. A középtávú potenciál kb. 3 GW-ra becsülhető és a 

kormány 2020-ra kb. 1,4 GW-ot szeretne elérni. A 2010 és 2020 közötti időszakra tervezett 

energiatermelési kapacitás-bővítés több mint fele várhatóan szélenergia alapú lesz. Már ma 

is több végleges vagy garantált előzetes szerződéssel bíró projekt kínál beruházási 

lehetőséget azoknak a befektetőknek, akik az építésre teljesen előkészített, minden 

                                                      
1 Forrás: Gazdasági, Energetikai és Idegenforgalmi Minisztérium (Ministry of Economy, Energy and Tourism (MEET)) és a Nemzeti 
megújuló energia cselekvési terv (NCST) 
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engedéllyel, így a végső hálózati csalatkozási szerződéssel is bíró projekteket részesítik 

előnyben. 

o A napenergia potenciál számottevő: az ország területének nagy részén a besugárzás 20%-kal 

nagyobb, mint Németországban. Az NCST várakozásai szerint 2020-ig 300 MW új 

napenergiás termelő kapacitás épül. Léteznek nagyméretű fotovoltaikus erőművek építésére 

vonatkozó tervek, különösen az ország déli részén, de a kormány egyértelműen előnyben 

részesítené, ha a fotovoltaikus parkok inkább ipari zónákba, épületek tetejére és 

homlokzatára települnének, illetve kisebb egységekre bontva jönnének létre. Az épületek 

tetején és homlokzatán létesítendő berendezések egyszerűsített engedélyezési folyamata és 

a hálózati csatlakozás (jóval alacsonyabb induló kockázatot jelentő) nélkülözhetősége 

könnyebb belépést biztosít erre a piacra. 

o Bulgária mezőgazdasági ország, jelentős biomassza potenciállal, ennek ellenére 2020-ig a 

biomassza alapú villamosenergia-termelés teljesítményét csak korlátozott mértékben, 150 

MW-tal tervezik növelni. A biomassza felhasználása jóval hangsúlyosabb a hőtermelésben 

(kb. 350 MW hőteljesítmény). A kormány egyértelműen előnyben részesíti a biomassza és 

biogáz projekteket (ezt jelzi a megemelt kötelező átvételi ár és az indexálás), de egyelőre 

csak csekély előrelépés történt. 

o Bulgária hatalmas vízenergia potenciálja nagymértékben kihasználásra kerül. Figyelembe 

véve a környezeti előírásokat és az üzemelő vízerőművek felújításának sürgető kényszerét, 

nem reális a beépített teljesítmény jelentős növekedésére számítani. Az NCST szerint 2010 

és 2020 között a teljesítmény szerény, 300 MW-os növelése várható, miközben a díjak 

túlnyomórészt a kis vízerőművek támogatását szolgálnák. 

o A nettó export helyzet lehetőséget biztosít a megújulók felfutására anélkül, hogy ezzel a 

meglévő hagyományos erőművek érdekei sérülnének. A kínálati oldali rés más, versenyző 

projektekkel (pl. új atomerőmű vagy lignit tüzelésű hőerőmű) történő kitöltésének előnyben 

részesítése ugyanakkor visszafoghatja ezeket a pozitív hatásokat.  

 

Korlátok: 

o Rövid távon a megújuló áramtermelés terjedésének legfőbb akadálya a kiszámíthatatlan piaci 

támogatás. A sokáig életben tartott nagyvonalú kötelező átvételi ár a megújuló kérelmek óriási 

megugrásához vezetett Bulgáriában. Az új megújuló szabályozás ugyanakkor sokkal szigorúbb, így 

próbálva határt szabni a beruházásoknak (és a megújuló támogatásoknak) az Európai Unió által 

kijelölt kötelező célérték teljesítéséhez szükséges szinten. 



11 

o Egy másik orvosolandó probléma az átviteli hálózat kapacitás-hiánya, ami leginkább az ország 

észak-keleti, szélben gazdag területén elhelyezkedő szélerőmű projekteket érinti. A hálózat 

üzemeltetőjének (Transmission System Operator - TSO) jogszabályi kötelezettsége, hogy a 

hálózatot a 10 éves hálózati fejlesztési tervvel összhangban fejlessze, lassú végrehajtás esetén 

azonban túlságosan is könnyen elkerülhető a büntetés. 

o A madárvilág sokszínűségét illetően Bulgária Európa második leggazdagabb országa és a 

kontinens egyik legfontosabb (100 km széles) madár vonulási útvonala keresztezi Bulgária keleti 

részeit. Történetesen éppen ez a régió rendelkezik a legjobb szélenergia adottságokkal is. A 

környezetvédelmi aggályok így a szélerőművek környezeti engedélyeztetésének szigorodását 

vonták maguk után, különösen, ha a projekt veszélyezteti az ország észak-keleti részén a költöző 

madarakat vagy denevéreket. 

o Problémát jelent továbbá a termőföld megújuló termelés céljára történő használatának 

korlátozása. A terepszinten elhelyezett fotovoltaikus projektek esetén a kormány a mezőgazdaság 

érdekeit tartja szem előtt. Olyan intézkedéseket vezettek be, melyek a legtermékenyebb földeket 

művelés alatt tartják, megtiltva a fotovoltaikus erőművek céljára történő átminősítésüket. 

o Az engedélyszerzés mindig egy nehéz ügy. Bulgáriában nagyszámú engedélyre van szükség és 

emiatt számos közigazgatási szervet kell felkeresni. Összességében a nagy megújuló projektek 

engedélyeztetése igencsak megterhelő, de semmiképpen nem jobban, mint a többi kelet-európai 

tagállamban. Az új megújuló törvény egyik eredménye az épületek tetején létesítendő napelemek 

egyszerűsített engedélyezési eljárása. 

 

CSEHORSZÁG 

  

Javaslatok a beruházási lehetőségek előmozdítására: 

o A megújulók befektetési környezetét új végrehajtási jogszabályok elfogadásával és alkalmazásával 

lehetne megszilárdítani. 

o A megújulók engedélyeztetési folyamatának ésszerűsítése és teljes mértékben átláthatóvá tétele 

- elsősorban a környezeti engedélyekre és a hálózathoz való hozzáférésre összepontosítva – 

nagymértékben javíthatná a megújuló befektetési klímát (a szélenergiára és a biomasszára 

koncentrálva). 

o Mihelyt az Európai Bizottság jóváhagyja az erre vonatkozó terveket, rögtön ki kellene dolgozni az 

1 MW alatti teljesítményű létesítmények opcionális kötelező átvételi árára vonatkozó 

végrehajtási rendeletet. 
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Háttér ismeretek: 

o A cseh villamosenergia-piac egy fejlett piac, amelyre a megújuló befektetők viszonylag könnyen 

beléphetnek. Az elmúlt három évben ebben a piaci szegmensben a beruházások komolyan 

fellendültek. 

o Csehország áramtermelési portfóliójában kiemelkedő szereppel bírnak a hazai szenet égető 

hőerőművek és az atomenergia. Ez a viszonylag olcsó termelési mix, a stabil hálózati kapcsolatok 

és a hazai igényekhez képest jelentősen túlméretezett erőművi ágazat együttesen biztosítja az 

ország jelentős közép- és kelet-európai export pozícióját. Csehország szintén vezető szereppel bír 

a régió villamosenergia-piaci integrációjában. Az ország árazási szempontból már most 

összefonódott Szlovákiával, míg Magyarország, Lengyelország és Románia 2014-ig tervezi 

csatlakozását ehhez a regionális piachoz. 

o A cseh villamosenergia-piac erős koncentráltsággal jellemezhető. Az állami tulajdonban lévő CEZ 

mind az áramtermelésben, mind az elosztásban magas részesedéssel rendelkezik. A CEZ kisebb 

szereppel bír a megújulók terén, de nagyratörő tervei vannak az atomerőművi és fosszilis 

portfóliójának bővítésére. Következésképpen a megújuló fejlesztéseket kockázati tényezőnek 

tekintheti, minthogy azok saját projektjeivel versenyeznek a piaci megjelenésért és a 

finanszírozásért egyaránt. Érdekes módon, míg a CEZ a hazai piacon jobbára hagyományos 

termelőként van jelen, a régióban jelentős megújuló kapacitásokkal is rendelkezik, Romániában 

például szélerőmű telepei vannak. 

o A hagyományos termelés mellett a legtöbb megújuló technológia kevésbé vonzó adottságokkal 

jellemezhető. Csehország nap- és szélenergia potenciálja más európai illetve közép-európai 

országokhoz képest mérsékeltnek mondható. A 2001/77/EK Irányelvben lefektetett, megújuló 

villamos energiára vonatkozó célelőirányzatot (a bruttó villamosenergia-fogyasztás 8%-át) sikerült 

teljesíteni. Csehország 2010-ben a bruttó villamosenergia-fogyasztásra vetítve 8,32%-os, míg a 

bruttó áramtermelés arányában 6,87%-os megújuló villamos energia arányt ért el, míg 2020-ra a 

villamos energiát, hőt és közlekedést is magába foglaló bruttó végfogyasztáshoz képest 13,5%-ot 

terveznek teljesíteni. 

o Csehország bevezette az összes lényeges megújuló irányelvet (2001/77/EK és 2009/28/EK). 

o A megújuló villamos energia 2005-ben bevezetett támogatási rendszere egy opcionális piaci 

prémium rendszerrel kiegészített nagyvonalú kötelező átvételi ár szisztémát indított útjára, 

számos befektetőnek vonzóvá téve a fotovoltaikus beruházásokat. 2010-ben Csehország 

harmadik helyezettként a világ élvonalába került az év során létesített új fotovoltaikus 
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kapacitások mennyiségét (1,5 GW) tekintve. Csak abban az évben a szabályozó hatóságnak több 

mint 15.000 engedély kérelemmel kellett megbirkóznia, ami tisztán mutatja, hogy ha a politikai 

szándék a megújuló áramtermelés mellé áll, rövid idő alatt is nagyot lehet előrelépni.  

o A fotovoltaikus kapacitások 2009-2010. évi nem várt bővülését több tényező serkentette: a 

bőkezű kötelező átvételi ár, a késedelmes szabályozói válasz és az, hogy a befektetők tartottak a 

támogatási rendszer korai módosításától. Ezt a fejleményt az ország alacsony napenergia 

besugárzásával összefüggésben szükséges értékelni – ami a becslések szerint 40%-kal 

alacsonyabb a mediterrán országokénál és jóval a bolgár érték alatt van. 

o A jelenlegi megújuló áramtermelési befektetői környezetet az alábbi kiemelt szempontok mentén 

lehet lehatárolni: 

• A megújuló villamosenergia-termeléséhez kapcsolódó költségek komolyan befolyásolják a 

végső fogyasztói árakat – csak 2010-ben több mint 10%-os emelkedést okoztak. 

• A szabályozás nincs összhangban a piac alakulásával (pl. nagyon szoros, 5%-os határérték a 

kötelező átvételi ár éves csökkentésére), a politikusok válaszideje lassú. 

• A visszás kormányzati kommunikáció szerepet játszott a befektetői bizalom megingásában és 

a bőkezű támogatás elnyeréséért folytatott rohamban, mielőtt megszüntetnék azt.  

• Végezetül, úgy tűnik, hogy a fotovoltaikus fellendülés kiszorított más megújuló 

technológiákat, mivel azok fejlesztése ugyanebben az időszakban meglehetősen döcögős 

volt. 

2. ábra: A megújuló villamos energia éves bruttó termelésére vonatkozó előrejelzés 2005 és 
2020 között, GWh2 

                                                      
2 Forrás: Nemzeti megújuló energia cselekvési terv (NCST) 
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Lehetőségek: 

o Az NCST célértékeiből kiindulva a fennmaradó pótlólagos megújuló villamos energia kapacitást 

főleg szélből és biomasszából (biogázból és szilárd biomasszából) várják. A fotovoltaikus 

kapacitások közelmúltbeli gyarapodása kevés teret enged az ebbe a technológiába történő 

további beruházásoknak. Az energiahordozókról szóló új törvény plafonértéket határoz meg az 

újonnan fejlesztett megújuló kapacitásoknak adható kötelező átvételi árra (kb. 175 EUR/MWh). 

o A biomasszát együttégető régi fosszilis erőművek nem részesülhetnek támogatásban. Csak a 

kimagaslóan hatékony kogenerációs blokkok jogosultak támogatásra, ami az új építésű biomassza 

tüzelésű erőműveknek jelent üzleti lehetőséget. 

o A közép-európai régió (különösen Németország) villamosenergia-hálózati infrastruktúrájának 

fejlesztése lehetővé tenné a könnyebb belföldi hálózati hozzáférést és az egyszerűsített 

engedélyezési eljárást. 

Korlátok: 

o Az elmúlt három évben a megújuló szabályozással kapcsolatos kormányzati ingadozás leginkább a 

fotovoltaikus technológiát érintette. A 2010-es és 2011-es kiigazító intézkedések gyakorlatilag 

leállították a fotovoltaikus termelés további térnyerését. A minisztériumok, így például a 

Környezetvédelmi Minisztérium és az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium közötti 

véleménykülönbségek is hozzájárultak a szabályozás irányváltásaihoz. 

o A legutolsó hivatalos energiastratégia 2004-ben készült - azóta a frissítéseket állandóan 
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halogatják -, jól érzékeltetve a kormányzat tétovaságát a cseh energia ágazat jövőbeli irányának 

kijelölését illetően. 

o Az elsősorban a végfelhasználói energia árakra összpontosító kormányzati kommunikáció is 

hozzájárulhat a további megújuló fejlesztések társadalmi támogatottságának csökkenéséhez. 

o Szintén problémát okoz Csehországnak a német tengeri szélerőmű parkok által a cseh 

villamosenergia-hálózatban gerjesztett hurokáramlás, ami növelheti az áramkimaradások 

kockázatát és határt szab az új belföldi megújuló kapacitások fejlesztésének. 

o A vízenergia esetében csekély tere van a kapacitások további bővítésének. Emellett a vízerőművi 

termelés a csapadék eloszlásától függően nagyon nagy változékonyságot mutat. 

o Az ország szélenergia szempontjából legígéretesebb helyei természetvédelmi területeken 

találhatók, ahol az építési engedély beszerzését a jogszabályok gyakran tiltják vagy éppen a 

végletekig megnehezítik, részletes környezeti hatásvizsgálat készítését megkövetelve. 

o Általában elmondható, hogy az alacsony karbon intenzitású technológiák szabályozási 

támogatottsága alacsony és azt klíma-szkeptikus politikai tendenciák vezérlik. Csehország, 

Romániával és Bulgáriával egyetemben jelenleg nem támogatja az ambiciózusabb üvegház gáz 

(ÜHG) csökkentési célokat. A pénzügyi válság hatásaiból fakadóan a kormányzatot leginkább a 

gazdasági és pénzügyi költségek érdeklik. 

 

 

MAGYARORSZÁG 

 

Javaslatok a beruházási lehetőségek előmozdítására: 

o A megújuló engedélyezési eljárást áramvonalasabbá és egyszerűbbé lehetne tenni a 

környezetvédelmi engedélyeztetésre összepontosítva. Egy egyablakos engedélyezési rendszer 

kötelezően betartandó eljárási határidőkkel jelentősen javíthatná a megújuló beruházási 

környezetet. 

o A megújulók befektetési környezetét a támogatási rendszerre vonatkozó új jogszabályok (METÁR) 

elfogadásával és hatályba léptetésével is stabilizálni lehetne. 

o Az 1 MW alatti kapacitású létesítmények opcionális kötelező átvételi árára vonatkozó 

végrehajtási rendeleteket ki kellene dolgozni, amint az Európai Bizottság jóváhagyja a tervet. 

Háttér ismeretek: 

o A magyar villamosenergia-piac egy fejlett, liberalizált, 40 TWh nagyságú piac, ahol az állami 

tulajdonú átviteli hálózat kivételével az értéklánc minden szegmensében (termelés, elosztás, 
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szolgáltatás) hangsúlyos a multinacionális energetikai vállalatok szerepe. A szomszédos 

országokkal megfelelő a hálózati összeköttetés. 

o 2010-ben a megújulók biztosították a bruttó villamosenergia-fogyasztás 6,2%-át. Az EU 

tagállamok közül csak Magyarország és Németország teljesítette a 2001/77/EK Irányelvben 

lefektetett 2010. évi megújuló villamos energia célértékeket (Magyarország esetében 3,6%). 

o Ami a megújuló villamos energia támogatását illeti, az ország 2003 óta következetesen követett 

egy óvatos, több különböző kormányon is átívelő szakpolitikát. Ezt a viszonylag sikeres 

szabályozást visszafogott célok kijelölése és költséghatékony megújuló támogatási rendszerek 

alkalmazása jellemzi, ami a 2003-2010 közötti időszakban a bruttó villamosenergia-fogyasztáson 

belül a megújuló energia arányának lassú, de folyamatos emelkedését eredményezte. 

o Magyarország bevezette az összes lényeges megújuló irányelvet (2001/77/EK és 2009/28/EK). 

o Az EU Irányelvekben kijelölt célértékek elérése érdekében a megújuló termelés kötelező átvételi 

árral (KÁT) került támogatásra. A KÁT rendszer és a benne foglalt árak már a kezdetektől fogva 

egyaránt elég stabilak és átláthatóak voltak. 

o A jelenlegi megújuló villamosenergia-termelés befektetői környezetet az alábbi kiemelt 

szempontok mentén lehet lehatárolni: 

• A végfelhasználói árak lehető legalacsonyabb szinten tartása („a háztartások közmű-

kiadásainak befagyasztása”) a kormányzat kiemelt rövid távú célja. A kormány igyekszik a 

fogyasztói árakra nehezedő inflációs nyomást kordában tartani, beleértve a megújuló 

termelés működési támogatás formájában történő elősegítését is. Mindez nyomás alatt 

tartja a megújulók támogatására használható pénzügyi keretet. 

• A nemrég elfogadott „Nemzeti Energiastratégia 2030” kinyilvánítja a döntéshozók 

preferenciáját a villamosenergia-termelés jelenlegi változatos tüzelőanyag összetételének 

fenntartására. Miközben a megújuló villamosenergia-termelés részesedésének szerény 

emelkedését prognosztizálja (10,9% 2020-ra a 2010. évi 6,2%-ról), a stratégia hangsúlyt 

helyez az atomenergiára és az új építésű széntüzelésű erőművekre is. 

o Különböző források megerősítik, hogy a szabályozási bizonytalanság nagymértékben befolyásolja 

a hazai beruházások megvalósulását. A befektetők készek megújuló villamosenergia-termelési 

projektek fejlesztésére, mihelyt a támogatási rendszert jelenleg övező bizonytalanság megszűnik. 

A kormány ígéri, hogy 2013 januárig életbe lép egy átdolgozott KÁT rendszer. 
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3. ábra: A megújuló villamos energia éves bruttó termelésére vonatkozó előrejelzés 2005 és 
2020 között, GWh3 
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Lehetőségek: 

o A megújuló villamos-energiatermelés legjelentősebb üzemanyag forrása a biomassza és a tervek 

szerint az így is marad 2020-ig. A jelenlegi nagyméretű (>30 MW), idősebb biomassza tüzelésű 

erőműveket kisebb (<20 MW) zöldmezős projektek fogják leváltani, 2020-ig összességében 300-

400 MW beruházási igény merül fel. 

o Noha a hazai szélerőmű fejlesztések az európai átlag alatt vannak, 330 MW kapacitás fejlesztése 

már megindult, ami megegyezik az erre a célra biztosított kapacitás-korláttal – a kapacitás 

engedélyek teljes egészét leosztotta már a kormány. Pillanatnyilag a beruházók számára nem áll 

rendelkezésre szélerőmű fejlesztési engedély. 2020-ig a kormány további 410 MW fejlesztési 

engedély leosztására készül.  

o Magyarország viszonylag jó napenergia potenciállal rendelkezik. A megújuló villamos energia 

támogatási rendszer ugyanakkor óvatosan jár el a relatíve drága fotovoltaikus termelés 

támogatásakor. A napelemekre igénybevehető kötelező átvételi ár jelenlegi szintje más 

országokhoz (pl. Olaszországhoz, Németországhoz) képest nagyon alacsony és így nem is ösztönzi 

a beruházásokat. Az NCST is lassú és visszafogott fotovoltaikus fejlesztésekkel számol (63 MW 

2020-ig). Ezzel együtt, a fotovoltaikus berendezések árának drámai esése miatt úgy véljük, hogy 

                                                      
3 Forrás: Magyar Energia Hivatal (MEH) és Nemzeti Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési Terv (NCST) 
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Magyarország esetében a fotovoltaikus beruházások területén történhet meg a legnagyobb 

szabályozási elmozdulás 

o Biogáz esetén egyenletes növekedés várható és a teljes beépített kapacitás 2020-ra elérheti a 100 

MW-ot. A biogáz potenciál ugyanakkor erősen korlátos, különösen ami a szennyvíztisztítókban és 

a hulladéklerakókon termelt biogázt illeti. 

 

Korlátok: 

o A megújuló villamos energia befektetők szerint két fő akadálya van a beruházásoknak: a 

környezetvédelmi engedélyeztetés átfutási ideje és a hálózati csatlakozás költsége. 

o A megújuló villamosenergia-termeléshez kapcsolódó engedélyezési eljárás általában 3-6 kiemelt 

hatóságot és több (a kiemelt hatóságok által bevont) szakhatóságot érint. Az eljárásról azt 

mondják, hogy az 1-3 hónapot vesz igénybe, de általában 10-12 hónapig és időnként akár 2 évig is 

eltart. 

o Ha egy projekt a villamos energia legalább 50%-át megújuló forrásból állítja elő, a hálózati 

csatlakozási díj nem haladhatja meg a csatlakozási költség 70%-át, míg 90% feletti megújuló 

aránynál a csatlakozási díj legfeljebb a költségek 50%-a lehet. A hálózat üzemeltetőjének így nem 

származik haszna a megújuló villamosenergia-termelők csatlakoztatásából. 

o Földrajzi okok miatt csekély tere van a kisméretű vízerőművi termelésnek. Ezenfelül politikai 

okokból középtávon a nagyméretű vízerőművek építése is esélytelen. 

o Az ország jelentős geotermikus energiaforrásait elsősorban fűtési célra tervezik használni. 

 

ROMÁNIA 

Javaslatok a beruházási lehetőségek előmozdítására: 

o A hálózati hozzáférés elosztási szabályait jó lenne úgy közzétenni, hogy azok az átláthatóságot és 

a közösségi bevételek maximalizálást szolgálja. 

o Jobban kellene ösztönözni az áramszolgáltatókat, hogy segítsék a megújuló termelők hálózatra 

csatlakozását, hogy így javuljon a megújuló villamos energia előállítóinak piacralépési pozíciója. 

o Az 1 MW alatti kapacitású létesítmények opcionális kötelező átvételi árára vonatkozó 

végrehajtási rendeleteket ki kellene dolgozni, amint az Európai Bizottság jóváhagyja a tervet. 

o A megújuló villamosenergia-piacán folytatott monitoring tevékenység eredményeit folyamatosan 

közzé lehetne tenni, hogy a piaci szereplők felkészülhessenek a várható pályamódosításokra. 

o Az átviteli hálózat fejlesztési tervének közreadásával a gyorsan fejlődő szeles és fotovoltaikus 

termelés jobban integrálódhatna. 



19 

Háttér ismeretek: 

o Románia fejlődő villamosenergia-rendszerén (56 TWh termelés 2010-ben) belül meghatározó az 

állami tulajdon a termelésben és az átviteli hálózatban, míg az elosztásban és ellátásban nagyobb 

a külföldi részvétel. A román átviteli hálózat jó összeköttetésekkel rendelkezik a szomszédos 

országok felé. 

o A román energiaszektorban manapság prioritás az állami kézben lévő erőművek (Nuclearelectrica 

– 1400 MW beépített atomerőművi teljesítmény és Hidroelectrica – kb. 6200 MW beépített 

vízerőmű kapacitás) részleges privatizációja, egybekötve a nukleáris teljesítmény bővítésével és 

megújulók, különösen a szélenergia gyors fejlesztésével. 

o A legfontosabb állami vállalatok privatizációs folyamatát 2006-ban leállították – elsősorban azért, 

mert a kormány létre akart hozni egy „nemzeti bajnok” erőművi vállalatot -, de idén várhatóan 

sor kerül a folytatásra az (országgal hitel-megállapodást kötött) IMF felől érkező nyomás 

hatására. 

o Az árak részben piaci alapúak, részben szabályozottak, mind a nagykereskedelmi, mind a 

kiskereskedelmi szegmensben. 

o Románia bevezette az összes lényeges megújuló irányelvet (2001/77/EK és 2009/28/EK). 

o 2010-ben a megújuló villamos energia a bruttó áramfogyasztás 35,25%-át adta, elsődlegesen a 

nagyméretű vízerőművek viszonylag magas aránya miatt, valamint azért, mert a 2010. év 

hidrológiai szempontból különösen előnyös volt. Ennek eredményeként Románia teljesítette a 

2001/77/EK Megújuló irányelvben rászabott 33%-os célértéket. 

o A megújuló villamos energia termelését (a nagy vízerőművek kivételével) 2005 óta egy 

forgalmazható zöld bizonyítvány rendszer segíti. 2010-ig Románia egy óvatos szektorpolitikát 

alkalmazott, ami azt eredményezte, hogy a bruttó villamosenergia-fogyasztás megújuló részét 

nagyrészt a kis vízerőművek termelése biztosította. 

o A megújuló villamosenergia-termelés térnyerésének felgyorsítása és Románia 2020-as 

célértékeinek elérése céljából a támogatási rendszert 2010-ben átalakították. A 2007-es 

Energiastratégiába foglalt, 2020-ra vonatkozó célérték 38% volt, melyet a 2008. évi 220. tv. is 

megerősített és 2010-ben újra deklarálták. Az NCST ugyanakkor 42,62%-ra emelte a megcélzott 

arányt, tanúsítva a kormány elkötelezettségét az előrelépésre. A reform eltérő mértékben, de 

minden megújuló villamosenergia-termelő technológiára megemeli a támogatást is. 

o Romániában jelenleg felfutóban vannak a szélerőművi beruházások. A beépített teljesítmény 

majdnem tízszeresére emelkedett az elmúlt két évben és 17,000 MW kapacitás hálózati 

csatlakozására szóló engedélyt bocsátottak ki. Eközben a műszaki elemzések és a TSO nyilvános 
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kimutatásai szerint a hálózat csak 3,300 MW-ot tud befogadni (amiből 1,000 MW már meg is 

történt). A megújuló villamos energia beruházásokra vonatkozó keretfeltételek 2010. évi 

véglegesítése (az egyes technológiáknak átadható zöld bizonyítványok számáról és a jogosultsági 

időszak hosszáról) csökkentheti a bankok ódzkodását az – eddig szinte kizárólag magántőkéből 

finanszírozott - megújuló villamosenergia-projektek hitelezésétől. 

o A jelenlegi megújuló befektetői környezetet az alábbi kiemelt szempontok mentén lehet 

lehatárolni: 

• A beruházók szeretnék minél jobban kihasználni a bőkezű működési támogatási rendszert, 

melyet 2018-tól kezdődően minden projekt esetében a felére fognak csökkenteni, pl. két 

zöld bizonyítvány helyett csak egyet adnak. Hasonlóképpen, a kis vízerőművek befektetői a 

jövőbeni beruházások céljából szeretnének a legvonzóbb helyszínekre szert tenni.  

• A támogatási rendszer Európai Bizottsággal történő engedélyeztetése során a kormány 

ígéretet tett arra, hogy figyelemmel kíséri a megújuló termelők költségeit és bevételeit és 

aránytalanul magas jövedelmezőség esetén lépéseket tesz a támogatás csökkentésére. Ez 

már akár 2013-ban megtörténhet. 
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4. ábra: A megújuló villamos energia éves bruttó termelésére vonatkozó előrejelzés 2005 és 
2020 között, GWh4 

37,8%

35,1%

29,9%
30,9% 31,2%

36,0%

30,8%

33,8%

36,7%

40,0%

41,9%
42,8% 42,6% 42,6% 42,7% 42,6%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

B
ru

tt
ó

 v
il

la
m

o
s

e
n

e
re

g
ia

-t
e

rm
e

lé
s

, 
G

W
h

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

M
e

g
ú

ju
ló

 á
ra

m
te

rm
e
lé

s
 a

 b
ru

tt
ó

 f
o

g
y

a
s

z
tá

s
h

o
z
 v

is
z
o

n
y
ít

v
a

, 
%

Nagy vízerőmű

Kis vízerőmű

Szélerőmű

Fotovoltaikus

Szilárd biomassza

Geotermális

Biogáz

Megújuló arány

NCSTTény

2010-es 
EU-s cél:

33%

 

 

Lehetőségek: 

o Az áramtermelési célú biomassza potenciál nincs igazán kihasználva és az NCST viszonylag 

mérsékelt biomassza kapacitás növekedést jelez előre 2020-ig (a szélenergia tizede és a 

fotovoltaikus kapacitásoknál is csak negyedével több). Az NCST szerint a biomasszát inkább 

(központi és egyedi háztartási) fűtési, semmint áramtermelési célra tervezik használni. 

o Románia komoly fotovoltaikus potenciállal rendelkezik (előnyösebb helyzetben van 

Magyarországnál, Csehországnál, de még Bulgáriánál is), különösen az ország dél-keleti 

régiójában. Emiatt a 2010. évi energia reform a fotovoltaikus támogatást hatszorosára emelte 

(egy helyett hat zöld bizonyítvány minden MWh után). Az NCST 2012-től fokozatos felfutásra 

számít, ami 2020-ra 260 MW kapacitáshoz vezetne. Ez a célérték kifejezetten visszafogottnak 

tekinthető, ha figyelembe vesszük, hogy az új zöld bizonyítvány rendszerben a fotovoltaikus 

termelés rendkívül kedvező támogatásban részesül. Következésképpen valószínűtlen, hogy a 

támogatási rendszer a Csehországihoz hasonló fellendülést fog eredményezni. 

o A szélenergia kapacitások terén Románia messze a közép- és kelet-európai régió többi országa 

előtt jár, az új tagállamok (EU12) teljes kapacitásának negyede itt található. A napenergiához 

hasonlóan az ország dél-keleti szeglete rendelkezik a legjobb szeles adottságokkal. A jövőbeli 

                                                      
4 Forrás: Román Energia Hivatala (ANRE) és a Román Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Terv (NCST) 
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penetráció előtt szűk keresztmetszetet a villamosenergia-hálózat kapacitásai jelentenek, mivel 

nagyméretű, változó teljesítményű termelés befogadására a hálózat nincs felkészülve. A román 

Műszaki szabvány rendelet 3,300 MW-ban határozta meg a befogadható kapacitás felső határát, 

míg az NCST 2020-ra 4,000 MW-tal számol, azt sugallva, hogy tervezik a hálózat megerősítését. 

o Románia számottevő vízenergia potenciállal rendelkezik. Noha további nagyméretű 

létesítményekre már nincs mód, a kis vízerőművek terjedése várhatóan folytatódik, a jelenlegi 

kapacitás 2020-ra megduplázódik és a megújulók között ez lesz a második legnagyobb szegmens. 

o Biogáz esetén egyenletes növekedésre és 2020-ra 195 MW teljes beépített kapacitásra lehet 

számítani. 

o Az NCST-be foglaltak szerint Románia geotermális potenciálját kizárólag hőtermelési céllal fogják 

hasznosítani. 

 

Korlátok: 

o A zöld bizonyítványok bizonyos technológiákra történő alkalmazásához még szükség van az 

Európai Bizottság jóváhagyására. Ez a késedelem a beruházásokat is hátráltatja. 

o Noha a román energiaszabályozó hatóság (ANRE) elfogadta a túlzott támogatás orvoslására 

kialakított módszertant (a beruházási támogatás levonása a működési támogatásból), a 

hatálybalépés időpontja bizonytalan. 

o A szélerőmű fejlesztők a következő akadályokat emelték ki: 

• A szélerőmű engedélyek leosztási szabályainak hiánya jelentős bizonytalanságot okoz a 

fejlesztők számára, mivel a projekt fejlesztés költségei megfelelő hálózati csatlakozás híján 

nem biztos, hogy visszanyerhetők. Ezért a projektfejlesztők a tényleges építkezést csak az 

összes engedély birtokában kezdik meg. 

• A hálózati csatlakozás irányadó költség felosztási módszerének hiánya. 

• Minden technológiára igaz, hogy az engedélyezési határidőket gyakran nem tartják be és a 

folyamat így több hónapot, vagy akár évet vehet igénybe. 

 

IV.  A MEGÚJULÓ VILLAMOSENERGIA-FEJLESZTÉS REGIONÁLIS 

LEHETŐSÉGEI ÉS AKADÁLYAI 

 

A négy tanulmányozott ország mindegyikében más fejlődési stádiumban jár a megújuló villamos 

energia, a hagyományos erőművi termelés és a megújulók alkotta mix átalakítására változatos 

megoldási lehetőségek mutatkoznak. 
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A következő rész áttekinti a négy ország vizsgálatából származó fő megállapításokat és igyekszik egy 

olyan regionális körképet összeállítani, amelyik magába foglalja a gazdasági, szabályozási és pénzügyi 

lehetőségeket és kihívásokat egyaránt. 

 

GAZDASÁGI KÉRDÉSEK 

 

Növekvő kereslet: 

o Az áramkereslet összefüggést mutat a gazdasági növekedéssel. A jelenlegi recessziós környezet 

ellenére a várakozások szerint a közép- és kelet-európai (KKE) régió növekedésnek indul a 

következő évtizedben és csökken az EU többi részéhez mért lemaradása. 

o Az alacsonyabb elkölthető jövedelem miatt a régióban magasabb az árérzékenység, mint Európa 

más részein. Ez különösen így van Bulgáriában és Romániában. A gazdasági növekedésből fakadó 

magasabb jövedelmi szinteken ugyanakkor a háztartások egyre inkább fel tudják vállalni a 

magasabb energia költségeket, függetlenül attól, hogy azok a megújuló villamosenergia-

termelésből származnak vagy sem. 

 

A kínálat elégtelensége:  

o A következő évtizedben sok nagy erőmű kerül bezárásra, szükségessé téve kapacitásaik pótlását. 

A megújuló villamosenergia-beruházások számára ez lehetőséget és kockázatot is jelent, mivel 

néhány ország esetleg sok évre előre magas karbon-intenzitású projektekhez kötheti magát. 

o Néhány ország pár éven belül várhatóan kénytelen lesz az áramfogyasztás jelentős hányadát 

importból fedezni, ez a kényszer ugyanakkor az energiahordozók megújulók felé történő 

diverzifikálásának esélyét is magában hordozza. Energia biztonsági megfontolások miatt a 

kormányzatok aktívan próbálják majd pótolni a hiányzó hazai kapacitásokat, hogy felszámolják a 

szomszédos országoktól (különösen az EU-n kívüli államoktól) való függésüket. 

 

Csökkenő technológiai költségek: 

o A technológiák (különösen a fotovoltaikus, kisebb mértékben a szélerőművek) beérése a 

költségek meredek csökkenéséhez vezet. Más EU tagállamok, különösképpen Németország és 

Spanyolország nagyléptékű beruházásai, valamint az új, alacsony költségű kínai technológiák is 

hozzájárultak az elmúlt évek során az árak jelentős eséséhez. Az alacsonyabb költségek 

megfizethetőbbé teszik a megújuló energiát a KKE régió fogyasztói számára is. 
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o Ebben az összefüggés-rendszerben érdemes felfigyelni egy, a megújuló villamos energia 

költségeivel kapcsolatos, széles körben elterjedt félreértésre. A megújulók csökkenő költségei és 

a fosszilis tüzelőanyagok emelkedő költségei miatt az előbbi vonzereje rohamosan nő, kiváltképp, 

ha hosszabb időhorizonton gondolkodunk. Egy közelmúltbeli tanulmány (BSW Solar) szerint a 

napelemek költségek 2006 óta 60%-kal csökkent. 

 

Piacszerkezet: 

o A régió áramtermelésében meghatározó a nagy, állami tulajdonban lévő inkumbensek szerepe. 

Nagy létesítményeket üzemeltetnek, hagyományos technológiákat és tüzelőanyagot használva, 

elsősorban atomenergiát és szenet, mindezt tetemes elsüllyedt költséggel és gyakran jelentős 

többlet-kapacitással. Emiatt erős ösztönzők késztetik az inkumbenseket a rugalmasabb 

beruházások elutasítására. Ahogy korábban már említésre került, a gyakran állami tulajdonban 

lévő szereplők jelentős befolyással bírnak a kormányra, amit a – sokszor kisebb méretű és 

magánszereplők által fejlesztett és működtetett - megújuló villamosenergia-termelő projektek 

akadályozására használnak. Emellett sokan úgy tartják, hogy a megújuló villamosenergia-termelő 

beruházások és a magánérdekeltségek jórészt külföldi kézben vannak, ennélfogva a kormányon 

lévők és a fogyasztók is panaszkodnak, hogy a beruházások jótékony gazdasági hatásai nem  

helyben illetve az országon belül terülnek szét. 

o A megújuló villamos energia szempontjából a hálózati csatlakozás létkérdés – különösen a 

termelés váltakozó teljesítménye miatt. A korlátozott hozzáférés és az átviteli és elosztó 

hálózatok, valamint az egyes rendszerek közötti átkötő vezetékek elégtelen kapacitása visszaveti 

a megújulók szerves fejlődését a régióban (legnyilvánvalóbban Romániában és Bulgáriában). 

Következésképpen a megújuló villamos energiához kapcsolódó erőfeszítéseknek mindenekelőtt a 

hálózati, és kevésbé a termelő projektekre kellene összpontosítania. Az átvitel és elosztás 

szintjéhez kötődő megoldásoknak a hálózatokat és üzemeltetésüket „okosabbá” kellene tennie. 

o A hálózatok összekötöttsége és a közös EU tagság mellett is bőven van még tere a piacok még 

inkább regionális jellegű fejlesztésének. Ezidáig a vízenergiához kapcsolódó határmenti projektek 

inkább geopolitikai vitákat, mintsem gyümölcsöző együttműködést eredményeztek. 

o A négy vizsgált országban a beruházói érdeklődés bizonyos területeken kimondottan élénk volt – 

Csehország és Bulgária esetén a fotovoltaikus, Romániában és Magyarországon pedig a szeles 

pályázatok ilyenek.  

o Több esetben hálózati csatlakozási kvótákat hoztak létre, de az átlátható, sorban állás esetén 

alkalmazandó, előre definiált elosztási szabályok jellemzően még mindig hiányoznak. Ezeket 
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érdemes lenne minél hamarabb kialakítani és közzétenni. 

 

SZABÁLYOZÁSI FEJLEMÉNYEK 

 

Politikai és fogyasztói elfogadottság: 

o Közép- és Kelet-Európában összességében gyenge a megújulók elterjedését segítő politikai 

akarat. Sőt, érzékelhető egy ellentétes irányú elmozdulás, vélhetően a régió országaiban és az 

Európai Unióban másutt is tapasztalt gazdasági nehézségek súlya miatt. 

o Úgy tűnik, hogy az éghajlatváltozás folyamatát övező kétkedés is erősödik, csökkentve a 

megújulók vonzerejét. 

o Egy olyan ágazatban, ahol meghatározók az állami tulajdonú, gyakran monopol pozícióban lévő 

szereplők, a rögzült viszonyok és a meggyökeresedett érdekek egyaránt az új szereplők 

piacralépését akadályozzák. Ezt legalább részben a hagyományos erőművi iparág 

foglalkoztatottsági szempontjai magyarázzák. A megújulók irányába történő elmozdulás bizonyos 

területeken jó eséllyel elbocsátásokhoz vezetne – igaz, ezt ellensúlyozandó máshol pedig éppen 

javulhat a foglalkoztatottság. 

o Régiószerte sokan úgy vélik, hogy a privatizáció a külföldi befektetőknek és csoportoknak kedvez, 

nem pedig hazai érdekeket szolgál, s ez növekvő elégedetlenséget generál. Továbbá, mivel a 

tiszta technológiákat javarészt a régión kívül állítják elő, könnyű azt feltételezni, hogy az Egyesült 

Királyság és Németország pusztán azért törekszik a karbon-intenzitás csökkentésére, hogy így 

segítsék a náluk gyártott termékek értékesítését. 

o A fosszilis energiahordozók támogatása néhány nyugat-európai tagállamhoz (pl. Spanyolország, 

Németország) hasonló szinten a régióban is jelen van, előnyhöz juttatva a hagyományos, fosszilis 

tüzelőanyagokat használó erőműveket. Ezenkívül néhány országban a nagy befolyással 

rendelkező mezőgazdasági lobby csoportok is fellépnek a megújulókkal szemben, különösen a 

versenyző földhasználatot jelentő biomassza alapú és fotovoltaikus termelést hátráltatva. 

 

Kormányzati ösztönzők: 

o A megújuló energia piacon a befektetői érdekek egyik fő hajtóereje a kormány által biztosított 

ösztönzők megléte. Több, részben nemzeti, részben EU szintű támogatási rendszer is jelen van a 

régióban. További élénkítést jelent, hogy az EU környezetvédelmi szabályozás ösztönzi a 

környezetszennyező létesítmények felszámolását, ami pozitív hatással van a megújulók 

fejlesztésére. 
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o Az elmúlt néhány évben komoly kilengéseket tapasztalhattunk a szabályozás terén. A jogszabályi 

előreláthatóság és ehhez kapcsolódóan a kötelező átvételi ár előrejelezhetősége is mérsékelt 

illetve túlságosan rövid távú volt, ami így érzékelhetően növelte a potenciális befektetők körében 

a bizonytalanságot. Az elmúlt évek erőteljesebb beruházási hullámainak az oka gyakran az volt, 

hogy a befektetők igyekeztek kihasználni azokat a kedvező ösztönzőket, melyek hosszabb távú 

fennmaradásában nem bízott a piac (mintha „aranyláz” tört volna ki a megújuló piacon). Az 

ösztönző rendszereket jó lenne úgy kialakítani, hogy azok valóban sikeressé válhassanak. 

o A befektetői bizalmat különösen károsan érinti a szabályozás visszamenőleges hatályú 

változtatása. Az ilyen kormányzati lépések bizonyos piacokról hosszú időre elűzhetik a 

befektetőket. Ezt a jelenséget egész Európában meg lehetett figyelni. 

o A megújuló villamos energia támogatására tett kormányzati erőfeszítések leginkább a termelésre 

irányulnak. Ugyanakkor, ahogy az már kifejtésre került, igazán szűk keresztmetszet az átviteli és 

elosztói hálózatokon jelentkezik. Mindezeken túl, a befektetési ösztönzőkkel elsősorban a 

fejlesztési ciklus késői fázisaiban célozzák meg a befektetőket. A megújuló beruházásokat gyakran 

a kisebb, helyi szereplők kezdeményezik. Ők ugyanakkor nem feltétlenül tudnak élni az 

ösztönzőkkel vagy esetleg másképp reagálnak, mint a beépített kapacitások nagyobb 

tulajdonosai. 

 

Adminisztratív kérdések, szektor ismeret: 

o A megújuló villamos energia engedélyeztetési rendszere mind a négy országban nehézkes, 

időigényes és költséges. Az engedélyeztetési folyamatok jelentős ésszerűsítése nagyban 

javíthatná a projektek befektetői környezetét és segítené a befektetőket abban is, hogy gyorsan 

reagálhassanak a változó piaci körülményekre. 

o A megújuló villamos energiát termelő berendezések engedélyeztetéséhez és felállításához 

szükséges idő gyakran jóval rövidebb annál, mint amennyit az új projektek csatlakozásai miatt a 

hálózat bővítése és korszerűsítése igényel. Gyakori, hogy a döntéshozók először bevezetik a 

megújuló villamosenergia-termelést elősegítő hatásos ösztönzőket (pl. nagyvonalú kötelező 

átvételi árakat), de mellőzik az olyan, hasonlóképpen hatásos ösztönzők alkalmazását, amelyekkel 

elő lehetne segíteni az átviteli és elosztó hálózati vállalatok hálózatfejlesztését. 

o A megújuló befektetésekért és a kapcsolódó támogatási rendszerekért felelős döntéshozók 

körében az érdektelenség időnként együtt jár a felkészületlenséggel. Ez végső soron hozzájárulhat 

a hosszabb jóváhagyási folyamatokhoz és esetlegesen az optimálistól eltérő szabályozási 

kezdeményezésekhez, a koordináció hiányához. 
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PÉNZÜGYI SZEMPONTOK 

 

o Közép- és Kelet-Európában a megújuló villamosenergia-fejlesztések egyik kulcskérdése a 

megfelelő nagyságú, helyénvaló struktúrájú és elfogadható költségű finanszírozás elérhetősége. 

Jelenleg ezek a KKE projektek csak drágán finanszírozhatók, s ezt nem lehet elkülönítetten kezelni 

az általános hitelpiaci viszonyoktól, melyekre a pénzügyi válság és az államadósság problémák is 

rányomják a bélyeget. Napjainkban mind a fejlett, mind a feltörekvő gazdaságú országokban sok 

projekt nem részesül megfelelő finanszírozásban, ami kérdésessé teszi a megvalósíthatóságukat. 

Ez nem csupán a megújuló villamosenergia-termelésre és nemcsak Közép- és Kelet-Európára igaz. 

Az időzítés ugyanakkor kifejezetten sajnálatos a régió szempontjából, mivel a korábban vázolt 

trendekből kifolyólag sok lehetőség kerül előtérbe a következő években. Az egyes országok és az 

állami kézben lévő vállalatok alacsonyabb hitelminősítői besorolása megemeli a fogyasztók által 

viselt költségeket vagy halasztásra készteti a beruházásokat. 

o A befektetők a közép-európai régió befektetéseit gyakran meglehetősen negatívan ítélik meg, 

mivel azok az „(alacsony,) OECD szintű hozamokat a (magas) feltörekvő piaci kockázatokkal” 

ötvözik. Mindez kapcsolódik a befektetési környezet bizonytalanságaihoz, a jogi 

intézményrendszer stabilitásának kérdéséhez és a deviza kockázatokhoz. A piacokról úgy 

vélekednek, hogy azok viszonylag „zártak”, a befektetési lehetőségek pedig kisméretűek (és 

elszigeteltek). Emiatt más feltörekvő piaci régiók befektetései – melyek lehet, hogy még 

kockázatosabbak, de ez a hozamokban is tükröződik – egyre több figyelemben részesülnek. 

o A tőkeköltségre mindenütt hatással van a megújuló villamos energia befektetési környezetéhez 

kapcsolódó bizonytalanság. Amint az már korábban tárgyalásra került, a beruházók és 

finanszírozóik kénytelenek szembesülni a szabályozási környezet kilengéseivel és az ösztönző 

rendszerek élettartamának kiszámíthatatlanságával. Tekintve a fejlesztések hosszú előkészítési 

idejét, az összetett engedélyezési eljárásokat és a beruházások hosszú életciklusát, már az 

árstruktúra apró elmozdulásai (vagy az őket övező nagyfokú bizonytalanság) elegendő lehet 

ahhoz, hogy erősen visszafogja a befektetési kedvet. Ez a bizonytalanság megemeli a (vélt) 

befektetői kockázatot és emiatt az elvárt hozamot is. Így finanszírozási szempontból a szabályozás 

és a díjszerkezet kiszámíthatósága kiemelkedő fontosságú: e nélkül a tőkeköltség és a tőke 

elégtelen rendelkezésre állása továbbra is akadályozni fogja az ágazat fejlődését. 

o Közép- és Kelet-Európában a megújuló villamosenergia-termelés ösztönzésére felhasználható 

központi források csökkennek. A fogyasztók egyre kevésbé képesek és hajlandóak átvállalni a 
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magasabb árakat, az adójellegű ösztönzőket pedig a szigorodó költségvetési korláttal működő 

államok egyre kevésbé engedhetik meg maguknak. Mindezek eredményeképpen egy „ösztönzők-

utáni” környezetben a finanszírozási források spektruma ki kell, hogy szélesedjen, és nagyobb 

szerep hárul a magánszektorra. 

o A termelők egyre kevésbé tudják a kötelező átvételi árak finanszírozását magukra vállalni, s 

ugyanez igaz az áramszolgáltatókra is. Ezt részben az magyarázza, hogy a közmű szolgáltatók 

hitelminősítési besorolása az elmúlt években generálisan romlott, részben pedig az, hogy a régió 

átviteli hálózati vállalatai között sok az állami tulajdonban lévő, azoknak így nincs saját 

hitelminősítése, annak híján pedig nem tudnak megjelenni hitelfelvevőként a vállalati kötvények 

piacán. 

o A banki hitelek és a projektfinanszírozás várhatóan a jövőben is fontos szerepet játszik az érett, 

kipróbált technológiák esetében. A hitelezés azonban itt sem zökkenőmentes. Minthogy a 

törlesztés és kamatfizetés ütemezése nagymértékben a jövőbeli árak kiszámíthatóságán múlik, az 

ösztönzők körüli bizonytalanság szintén hatással van a befektetési kedvre. 

o Több saját tőkére lesz szükség. Ez kiváltképp így van az újabb technológiák esetén, melyek mögött 

még nincs elég tapasztalat és az eredendő kockázatuk is magasabb. A tőkeinjekció különösen 

lényeges korai szakaszban lévő projektek finanszírozásánál. Ezek a beruházások gyakran kisebb, 

helyi szereplőkhöz kötődnek, akik nem igazán tudnak hitelt felvenni. 

o Emellett a nyugdíjalapok és az állami befektetési alapok várhatóan növekvő szereppel bírnak 

majd a megújuló beruházások területén, akárcsak azok a befektetési alapok, melyek a 

fenntartható és pozitív környezeti hatással bíró befektetésekre szakosodtak. A nyugdíjalapok 

leginkább a befektetés utolsó fázisában jelennek meg, mikor a kockázatok már jobbára kezelve 

lettek és a várható hozam hosszútávon kiszámítható, stabil. Érdekes új fejlemény, hogy a 

projektfejlesztők és az áramszolgáltatók egyre inkább közvetlenül kapcsolatba lépnek a 

nyugdíjalapokkal. Noha ez még nem jellemző a KKE régióra, érdekfeszítő új eredményekre 

vezetett másutt az EU-ban. Dániában például a Dong Energy egy újszerű együttműködést alakított 

ki az Állami nyugdíjalappal a szélenergia területén. 

o Az új és a felfutóban lévő technológiák esetén adott a lehetőség az EU finanszírozási 

mechanizmusok szerepének növelésére. Példának okáért az Európai Energiahatékonysági Alap 

(European Energy Efficiency Fund (EEEF)) támogatja az EU fenntartható energia piacok 

előmozdítására vonatkozó céljait egy rétegelt kockázat / hozam struktúrában, az 

energiatakarékosság, az energiahatékonyság és a megújuló energia területén, mindezt célzott 

PPP formájában, elsősorban közvetlen finanszírozás vagy pénzintézetekkel történő társulás útján. 
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o A hosszútávú befektetések vonzerejét értékelő hagyományos módszerek – a nettó jelenérték 

(NPV) számításon alapuló diszkontált cash flow (DCF) modell – alulértékelheti az új alacsony 

karbonintenzitású technológiák finanszírozásának valós értékét. Az opciós érték tartalmazhatja a 

potenciális növekedés lehetőségét, amit a technológia fejlődésével együtt járó árváltozás vagy a 

szabályozási környezet kedvezőbbé válása válthat ki. Az új technológiák vonzerejét felmérő 

jelenlegi gyakorlat nehezen védhető rövid távú szemlélethez vezethet. Az efféle gondolkodás 

feltérképezése segítséget nyújthat a hagyományos finanszírozási források (pl. 

projektfinanszírozás, banki hitel) megnyitásához. Mindez olyan módszerek kifejlesztésével 

történik, amelyek figyelembe veszik a jövőbeli lehetőségeket (opciókat) az eljövendő bevétel 

áramlás értékelésénél. A Cambridge Programme for Sustainability Leaderships (CPSL) Banking 

Environment Initiative (BEI) részt vesz ilyen jellegű munkában, a „Valós opció elemzést”, mint 

alternatív vagy kiegészítő módszert használva. 
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V. JAVASLATOK: A BEFEKTETŐK SZEMSZÖGÉBŐL   

 

A megújuló villamos energiával foglalkozó, fentebb összefoglalt bolgár, cseh, magyar és román 

esetek alapján jelentős befektetési lehetőségek rajzolódtak ki. A kereslet alakulása, a jelenlegi 

kapacitások cseréje, a csökkenő költségek és a társadalmi nyomás az ágazat gyorsuló növekedését 

vetíti előre a közép-európai régióban. Ugyanakkor számos, a fejlődést hátráltató politikai, 

strukturális, adminisztratív és pénzügyi jellegű tényezővel is számolni kell. A kérdés az, hogy mit 

lehet ezekkel a tényezőkkel, kihívásokkal kezdeni, hogy a régió valós megújuló villamos energia 

potenciálja kiaknázhatóvá váljon?  

Befektetői szempontból az alábbi lépésekre lehetne sort keríteni, hogy a megújuló villamos energia 

vonzereje növekedjen:  

 

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS A MEGÚJULÓ VILLAMOSENERGIA-ÁGAZATBAN 

 

Emberi erőforrás fejlesztés: 

o Jó lenne az állami és magánszereplők ismereteit és készségeit is fejleszteni, így biztosítva, hogy a 

régióban megfelelő szakmai felkészültség álljon rendelkezésre a megújuló villamosenergia-

ágazat által létrehozott foglalkoztatási és befektetési lehetőségek megfelelő kezeléséhez és a 

kapcsolódó hasznok realizálásához. Ez magába foglalna egy olyan tervet, mellyel az 

alkalmazottak egy részét át lehetne vezetni a villamosenergia-termelő ágazat hagyományos 

részéből a megújuló szegmensbe, és kiterjedhetne a kormányzati tisztviselők, az ágazati 

alkalmazottak, egyetemi diákok stb. képzésére is. 

o A kutatási és fejlesztési kapacitások bővítése teljességgel elengedhetetlen ahhoz, hogy a 

megújuló villamosenergia-technológiák versenyképessé és olcsóbbá váljanak, de a technológia 

elfogadottságán is lehet így javítani és a helyi vállalkozói réteget is meg lehet nyerni. Ez magába 

foglalhatja olyan „Kiválóság központok” kialakítását, melyek kapcsolatot hoznak létre a meglévő 

tudományos és egyetemi intézetek, valamint a KKE országok megújuló energia terén vezető 

vállalatai között. 

Az érintettek bevonása 

o A tanulmányozott országok piaci szerkezete még mindig leginkább egy-két nagy szereplő 

domináns pozícióit erősíti, megnehezítve, hogy független áramtermelők hosszútávú villamos 

energia vásárlási szerződéseket köthessenek és kereskedelmi banki finanszírozást 

szerezhessenek. Az érintett társadalmi szereplők szélesebb körének, így például a helyi 
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önkormányzatoknak, egyetemi intézeteknek, különféle iparágaknak, pénzügyi szereplőknek, 

kisvállalkozásoknak a bevonásával az egyes országok a megújuló villamosenergia-piacra lépő 

szereplők körét is szélesíthetik. 

o Támogatni lehet az ágazat szempontjából legfontosabb egyesületeket és érdekcsoportokat, hogy 

létrejöhessen egy olyan iparági szócső, mely a kormányzat felé egységesen képviseli a megújuló 

ágazat érdekeit. 

 

A HÁLÓZAT ÉS AZ ÁTVITELI INFRASTRUKTÚRA JAVÍTÁSA 

 

A hálózati infrastruktúra fejlesztése: 

o Az egyik legfontosabb leküzdendő akadályt kétségkívül a hálózati kapacitás és infrastruktúra 

hiányosságai jelentik, sürgőssé téve a csúcstechnológiát képviselő „okos” energiahálózatra 

történő áttérést. Az átviteli hálózatok korszerűsítésébe és az összekötő vezetékekbe történő 

nemzeti és regionális beruházások alapvető fontosságúak a megújuló villamosenergia-hálózati 

hozzáférésének és elosztásának javításához. A hálózati infrastruktúra javítása ezért régiós 

prioritás kellene, hogy legyen. A hálózati kapacitás növelése és a hálózati infrastruktúra 

problémáival történő foglalkozás a régió egészében katalizálhatná a beruházásokat, mivel ez 

világos jelzést adna a befektetőknek, hogy az országhatáron belüli fogyasztói körnél 

potenciálisan jóval szélesebb piacot is elérhetnek. A magántőke megjelent azokban az új 

vízenergia K+F központokban (Indiában, Kínában és Brazíliában), ahol a várakozások szerint 

potenciálisan inkább regionális, mint nemzeti piacok alakulnak ki. 

o Érdemes lenne lépéseket tenni a hálózatok üzemeltetését és a belső villamosenergia-piacot 

egységesen szabályozó EU jogszabályok érdekében. 

 

AZ ÖSZTÖNZŐ RENDSZEREK ÉS A SZABÁLYOZÁS KISZÁMÍTHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA 

 

Az ösztönző rendszerek élettartamának növelése és kiszámíthatóságának javítása: 

o Az ösztönző rendszerek élettartamának nyújtása megkönnyíti a hosszabb távra szóló beruházások 

finanszírozását és kiszámíthatóbbá teszi az ösztönzőket, így csökkentve a tőkeköltséget és végső 

soron a fogyasztói árakat. Az ösztönző rendszerek tervezése során érdemes azok 

fenntarthatóságát szem előtt tartani, így az országok elkerülhetik, hogy „saját sikereik áldozatává 

váljanak”, ha ugyanis az ösztönzők hatására túl sok projekt indul el és így a rendszer pénzügyileg 

fenntarthatatlanná válik, az ösztönzőket is vissza kell vonni. 
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Szorosabb integráció és az EU források jobb elosztása: 

o Az EU szintjén erőfeszítéseket kellene tenni a szorosabb integráció irányába és a meglévő és 

javasolt EU források, valamint az EU költségvetés jobb felhasználására. Ez nem feltétlenül új 

alapok indítását jelenti, hanem a már létező források jobb elosztását a Kohéziós politikán és az 

EU új, a 2014-2020 időszakra szóló költségvetésén belül. A forrásokat fel lehetne használni a 

villamos energia átviteli / elosztó hálózatok kapacitásainak fejlesztésére; a hálózatok közötti 

összeköttetések javítására; „Okos hálózati csatlakozás” megvalósítására és a megújuló 

projekteket kiegészítő tartalék áramtermelési kapacitások kiépítésére. 

 

ÖSSZRÉGIÓS MEGKÖZELÍTÉS KIALAKÍTÁSA 

 

A beruházások, mint regionális beruházások kezelése: 

o A nemzeti szempontból alulméretezettnek tűnő beruházások a régió szintjén akár ésszerűek is 

lehetnek, amennyiben az egyes országok ösztönző rendszerei megfelelő módon össze lettek 

hangolva. 

Az úttörő projektek szerepének átgondolása: 

o Habár EU tagállamokról van szó, egy adott technológia legelső alkalmazása hasonló akadályokba 

ütközhet, mint egy feltörekvő vagy fejlődő országban. Az „úttörő” jellegű projektek kísérleti célú 

felkarolása és piaci viszonyok közötti próbára bocsátása, a tapasztalatok közreadása egyrészt 

segítséget nyújt a finanszírozóknak és a projekt fejlesztőknek a kockázatok projekt partnerek 

közötti megosztásához, másrészt olyan projekteket megvalósítását támogatja, amelyek 

egyébként nehezen (és drágán) jutnak csak forráshoz. 

 

HAZAI MEGÚJULÓ IPARÁG ELŐSEGÍTÉSE A VÁLLALKOZÓ SZELLEM TÁMOGATÁSÁVAL 

 

A vállalkozók szerepének elismerése: 

o A megújuló villamosenergia-termelő ágazat lehetőséget biztosít az új belépők számára. A 

megújuló fejlesztés nem csupán nagyméretű, tőkeigényes beruházásokról szól, hanem kisebb 

vállalkozó szereplőkről is, akik (különösen a fejlesztés korai szakaszaiban) kulcsfontosságú 

szereppel bírnak a lehetőségek felismerésében, az engedélyeztetés, földhasználat módosítás 

első lépései során. Ezeket a vállalkozókat többféle módon lehet segíteni, beleértve a vonzó 

befektetési környezet kialakítását, adókedvezményeket, stb. Fontos az is, hogy a (kis) 
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magánszereplők el tudják adni az energiát az állam részére, amit strukturális vagy energetikai 

vállalati érdekből gyakran próbálnak megakadályozni.  

Együttműködés a bank szektorral: 

o Közvetlenül maga a KKE-i bankszektor is jelentős potenciális befektető lehet a régió megújuló 

villamosenergia-ágazatában. 

 

A MEGÚJULÓ VILLAMOS ENERGIA FEJLESZTÉSEK KOCKÁZATÁNAK AZ ÁLLAM ÉS A MAGÁN 

SZEREPLŐK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE 

 

A kockázat-megosztás különböző módjainak átgondolása: 

o Figyelembevéve a tőke jelenlegi költségét (és hozzáférhetőségét), valamint a támogatásokra és 

ösztönzőkre nehezedő nyomást, más megoldásokat is érdemes áttekinteni. Az alternatív 

finanszírozási struktúrák támogatása, a kockázat-vállalási kapacitások serkentése a közszféra és a 

magántőke együttműködésén keresztül segít a kockázatok csökkentésében és/vagy 

újraosztásában és több finanszírozást tesz lehetővé. 

o Az ösztönző rendszereket úgy kellene kialakítani, hogy azok csökkentsék és ellensúlyozzák a 

beruházói / finanszírozói kockázatokat (így csökkentve a hozamelvárásokat), ahelyett, hogy 

maguk a beruházók / finanszírozók által vállalt kockázatok kerüljenek kompenzálásra a 

befektetések magasabb megtérülésén keresztül. Ilyenen lehetnek például az infláció-kapcsolt 

ösztönzők, export hitel típusú garanciák, minimum garantált kifizetések, ha megtörtént a 

beüzemelés (ellátásbiztonsági kifizetés), valamint a helyi pénznem helyett Euró használata a 

kifizetésekhez. Ezek az ösztönzők igazoltan jól működnek azokban az ágazatokban, ahol az 

infrastruktúra használatáért a felhasználó helyett az állam fizet egy „árnyék-díjat” és 

alkalmazhatóak a megújuló villamosenergia-projektekre is. 

A kockázatok értékelésének átgondolása: 

o A bankok és más befektetők segítséget kaphatnának, hogy a nettó jelenértéken (NPV) 

alapuló diszkontált cash flow (DCF) elemzés helyett alternatív módszereket dolgozzanak ki. A 

valós opciós elemzés (Real Options Analysis) jobban figyelembe tudná venni az árak 

elmozdulásának és a szabályozási változásoknak a hatását az új megújuló projektek 

vonzerejének értékelésekor. 

A jogi környezet áttekintése: 

o Egy jogi és adózási szempontból befektető / finanszírozó barátnak tekinthető környezet 

kialakítása segít a tőkeköltség csökkentésében. Egy jogbiztonságot nyújtó jogi környezet 
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kialakítása, különösen ami a projekt finanszírozási struktúrákhoz kapcsolt eszközök 

biztonságát illeti, kulcsfontosságú lesz a megújuló ágazat fejlődésében. 

A célzott tőkealapok ösztönzése: 

o Ahogy a piacok talpra állnak, ösztönözni lehetne célzott tőkealapok létrehozását, esetleg 

támogatásokra, a (fél-)állami szféra garanciáira vagy adókedvezményekre építve. A szektor 

kidolgozhatna továbbá olyan befektetésre alkalmas javaslatokat is, melyeket fel lehet kínálni 

a környezeti hatásokra szakosodott befektetők, nyugdíjalapok és állami befektetési alapok 

részére. 


