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A megújuló villamosenergia-termelés Európában
igen dinamikusan növekszik. Míg 2005-ben a
teljes megújulóenergia-termelés a villamosenergia-szektorban 500 TWh-át tett ki, addig ez a
szám 201 4-re közel megduplázódott, 900 TWh-ra
növekedett. A növekedés egyetlen évben, 201 1 ben csökkent, köszönhetően egy igen száraz
évnek. Ebben az esztendőben a vízerőművi termelés 1 7 %-kal maradt el az előző évitől. Míg
2005-ben a megújulók a bruttó fogyasztás 1 6 %át adták, addig 201 4-re ez 32 %-ra növekedett.

melésnek. Ezzel párhuzamosan azonban a szélerőművi és naperőművi termelés az átlagnál jóval
nagyobb mértékben növekedett. A nap esetében
201 4-es szint nagyjából 65-szöröse a 2005-ösnek,
míg a szélerőművek esetén két és félszeres
növekedés történt. Ennek köszönhetőn 201 4-ben
a szélenergia részesedése 28 %-os, míg a napenergia részesedése 1 1 %-os a teljes megújuló villamosenergia-termeléshez viszonyítva. A vizsgált
időperiódusban a biomassza részaránya is kismértékben emelkedett, 1 2-ről 1 6%-ra.

Bár a megújuló árampiacon az elmúlt 1 0 évben
egy nagyjából konstans növekedés volt megfigyelhető, azonban energiaforrások szerint a
növekedés üteme alapjaiban különböző képet
mutat. Ennek megértéséhez érdemes először a
2005-ös állapotot részletesebben megvizsgálni.
2005-ben az Európai Unió országaiban a megújuló energiaforrások közül a vízenergia egyértelmű
dominanciája volt jellemző, ami a teljes termelés
72%-át adta. Ezen felül a szél és biomassza alapú
energia tett még ki jelentősebb hányadot a
maguk 1 5%, illetve 1 2%-ával.

Az Európai Unió azonban nehezen kezelhető
egységesként, hiszen a különböző tagállamok
eltérő mértékben elkötelezettek a megújuló
energiaforrások használata iránt, illetve természeti adottságaik is nagyban különböznek, így érdemes megnézni, hogy az összes tagállamra
aggregált mutatók hogyan alakulnak országos
szinten. A 2. ábra országokra lebontva mutatja
meg a megújuló villamosenergia-termelés arányát a teljes végső villamosenergia-felhasználás
arányában 2005-ben, illetve 201 4-ben.
Az 1 . ábrát elemezve már megállapítottuk, hogy
az EU-28 országaiban összesítve a megújuló
energiatermelés aránya folyamatosan növekedett 2005-től 201 4-ig, ám a 2. ábra alapján az a
következtetés is egyértelműen levonható, hogy ez
a tendencia az országokra külön-külön is igaz,
ugyanis szinte minden esetben azt látjuk, hogy a
megújuló arány 201 4-es értéke magasabb, mint a
2005-ös. Az egyetlen kiugró kivétel Lettország
esete, ahol a 2005-ös közel 60%-os megújuló
arány majdnem 20 százalékponttal csökkent. Ennek legfőbb oka, hogy 201 0 után az országban
jelentős mértékben visszaesett a vízerőművi villamosenergia-termelés.

Ez a struktúra 201 4-re teljes mértékben átalakult,
mely több párhuzamos folyamat eredményeként
állt elő. Az első, hogy a vízenergia-termelés mértéke 201 4-ig a megújulókat leíró nagyjából 90%os növekedéshez képest jóval kisebb, mindössze
1 7%-os volt. Ennek következtében 201 4-ben
továbbra is a vízenergia volt a legmeghatározóbb
megújuló áramforrás, ám a relatív jelentősége
lecsökkent, ugyanis csak 44%-át adta a teljes ter-
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2. ábra A megújuló alapú villamosenergia-termelés részaránya a bruttó fogyasztáshoz viszonyítva néhány EU-s országokban
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Bár az országok meglehetősen hasonlóak annak
tekintetében, hogy az elmúlt 1 0 évben szinte
mindenhol egyre jelentősebbé váltak az árampiacon a megújuló energiaforrások, a második ábra
egy másik tanulsága, hogy viszonylag nagyok a
különbségek abban, hogy az áramkereslet mekkora részét fedezik megújuló energiából. A 201 4es adatok alapján legnagyobb hányadban Ausztria fogyaszt megújuló alapú villamos energiát
több mint 80%-os arányban, amely messze kiemelkedik az európai mezőnyből, hiszen Dániában, Horvátországban, Portugáliában és Svédországban, mely országokban Ausztria után a
legnagyobb a megújulók aránya, ez a mutató
csupán alulról súrolja a 70%-ot.

2014

nak olyan országok ahol már 2005-ben is nagyon
magas volt a megújuló villamosenergia-termelés,
mint Horvátország, Románia, Ausztria és Svédország. Ezen nemzetek esetén az arány már ekkor
is meghaladta az 50%-ot. Azonban számos nemzet esetében az elmúlt 1 0 évben vált jelentős
tényezővé a megújuló alapú villamosenergia-termelés. A leglátványosabb növekedés Portugáliához köthető, ahol egy 53 százalékpontos változás
azonosítható. Kisebb mértékű, de hasonló bővülés zajlott le Dániában, Spanyolországban, Olaszországban és Szlovéniában is.
A termelési adatok elemzése után érdekes lehet
megvizsgálni, hogy ugyanezen időszakban miként
alakultak a megújuló villamosenergia-kapacitások. A harmadik ábra így a kumulált kapacitás
alakulását mutatja évek és energiaforrások
szerint csoportosítva.

Megállapítható emellett, hogy azok az országok
is, melyek esetében magas a megújuló termelés
aránya, két nagyobb csoportra különíthetők. Van-
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3. ábra: A kumulált megújuló alapú villamosenergia-kapacitás alakulása az EU-28
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Az alapvető tendenciák nagyon hasonlatosak, mint a termelés esetében, csupán a mértékek tekintetében
azonosítható némi eltérés. 2005-ben
a kapacitások terén is a vízerőművek
dominanciája volt meghatározó, a
teljes megújuló kapacitáson belüli
részesedése 62% százalék volt, míg a
teljes kapacitás 1 3%-át tette ki. Az
alternatív termelési technológiák erőteljes kapacitásnövekedésének köszönhetően azonban a vízenergia részesedése 201 4-re jelentősen, 29%-ra
visszaesett a megújulók arányában,
míg az összes kapacitás kicsivel több,
mint 1 0%-át tette ki.
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4. ábra: A kumulált PV és szélenergia-kapacitás 201 5-ös, országonkénti megoszlása
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A beépített új kapacitások terén a termeléshez
hasonlóan a nap- és a szélenergia mennyiségének nagyon gyors ütemű növekedése figyelhető meg. Előbbi 38-szorosára, utóbbi 3,2-szeresére
növekedett 201 4-re 2005-höz képest. A szélerőművek esetében ez a bővülés abszolút mértékben is annyira jelentős, hogy 201 4-ben a kumulált
szélerőművi kapacitás meghaladta a vízerőművit.
A napenergia is meghatározó tényezővé vált a
maga 25%-os részesedésével a megújulókon
belül. A biomassza-kapacitás aránya a teljes
megújuló kapacitáson belül kis mértékben csökkent a vizsgált 1 0 évben 1 1 %-ról 9%-ra, mely érdekes megfigyelés annak tükrében, hogy a termelés aránya, ha csak pár százalékponttal is, de
emelkedett.

mulált szélerőművi kapacitás majdnem 1 0%-kal,
1 42 GW-ra, míg a PV kapacitás 9%-kal, 94 GW-ra
emelkedett az Unió országaiban, vagyis a napelemek esetén is szinte teljesen megegyezett a kapacitásbővülés az előző évi növekedési rátával,
míg a szélerőművek esetében a 201 5-ös növekedés kis mértékben, 0,5 százalékponttal meghaladta az előző évi értéket. Mindkét technológia
esetén a legnagyobb szereplő Németország, aki a
teljes kumulált kapacitás 30, illetve 40%-át adja. A
szélerőművek esetében a második és harmadik
legnagyobb szereplő Spanyolország és az
Egyesült Királyság, míg a PV esetében Olaszország és az Egyesült Királyság. A három legnagyobb ország technológiánként a teljes Uniós
kumulált kapacitás 60, illetve 70%-át fedezi.
Megállapítható tehát, hogy mindkét technológia
esetében pár ország alapjaiban meghatározó, ám
a szélerőművi termelés kis mértékben decentralizáltabb, mint a PV.

Az elmúlt 1 0 évben egyértelmű tendencia tehát a
megújuló villamosenergia-termelésben a szél és
a nap, azon belül is a napelem (PV) gyors ütemű
térnyerése. 201 5-ben 201 4-hez viszonyítva a ku-

5. ábra: 201 5-ben újonnan telepített PV és szélenergia-kapacitások országonkénti megoszlása
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Az 5. ábra az újonnan telepített kapacitások mértékét mutatja be 201 5-ben a szélerőművi és PV
technológia esetén országokra lebontva.

franciaországi új telepítések érik el az összes
újonnan telepített kapacitások legalább 1 0%-át
1 7%, illetve 1 0%-os aránnyal, míg a szélenergia
esetén ugyanez csak Lengyelországra igaz 1 0%-os
részesedéssel.

Mindkét technológia esetén látható, hogy az
újonnan telepített kapacitások nagy része egy országra koncentrálódik. A szélenergia esetén ez
Németország 46%-os részarányával, míg a PV-nél
az Egyesült Királyság 45%-os részesedéssel.
Érdekesség, hogy az Egyesült Királyságban 201 0ben a teljes kumulált PV kapacitás 96 MW volt,
ám ugyanebben az évben egy meglehetősen magas hatósági áras ártámogatás (FIT) került bevezetésre az országban, melynek köszönhetően
201 5-re ez az érték 9,1 GW-ra növekedett. A
201 5-ben újonnan telepített kapacitások fennmaradó nagyjából 50%-a azonban mind a két
energiaforrás esetén viszonylag sok ország között
oszlik el. A PV esetén csak a németországi és

Érdekes megfigyelni azonban, hogy az újonnan
telepített kapacitások 201 5-ben kis mértékben
eltérően alakultak a PV és a szélenergia esetében.
Habár mindkét technológia esetében inkább
azon országok esetében figyelhető meg bővítés,
ahol eleve is magas volt a kiinduló érték. Fontos
különbség azonban, hogy még a szélerőművek
esetén nagyon erőteljes ez az összefüggés, addig
a PV-nél jóval gyengébb, ami azt jelenti, hogy
201 5-ben olyan országokban is jelentős mértékben növekedett a napelemes kapacitás, ahol ez a
termelési technológia nem volt annyira elterjedt.

szektorokat a mezőgazdaság kivételével, ahol
enyhén csökkenő, majd a 2000-es évektől inkább
stagnáló energiafogyasztást figyelhettünk meg. A
fogyasztási csúcsot 2005-2006-ban figyelhetjük
meg, tehát már jóval a 2008-as válság előtt
elindult egy csökkenő fogyasztási trend a végső
energia felhasználásában. Ez a trend azóta is
folytatódik: mind a szolgáltatási szektor, mind a
lakosság terén folyamatos és szignifikáns éves
csökkenésről számolhatunk be.
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1 . ábra A nem ipari szektorok végső energiafelhasználása (1 990-201 4)

Ha a két, elemzésünk fókuszát jelentő szolgáltatási
szektort és lakosságot külön-külön is vizsgáljuk,
akkor már árnyaltabb képet kapunk az energiafelhasználás szektorbeli trendjeiről. A
lakossági végső energiafelhasználást
mutatja be a 2. ábra, amely 1 990 és
201 4 között mutatja a háztartások
által felhasznált energiahordozók
részarányát.

2012

Az ábra jól szemlélteti azt a hosszú távú folyamatot, mely lényegében két szakaszra bontható a
rendszerváltást követő időszakban. A 2000-es
évek közepéig egy stabil, illetve enyhén emelkedő
energiafogyasztás jellemezte az itt bemutatott

2010

A cikk vizsgálatának középpontjában a nem-ipari
szektorok végső energiafogyasztás trendjének áttekintése áll, különös tekintettel a lakosság és
szolgáltatási szektor energiafelhasználására. Az 1 .
ábra a nem-ipari szektorok: szolgáltatás, háztartások és mezőgazdaság energiafelhasználását
mutatja be 1 990-201 4 között, az Eurostat adatai
alapján.

A háztartásoknál az energiafogyasztás stagnáló, illetve kissé ingadozó
szintjét figyelhetjük meg 201 0-ig,
ahol a 2003-2005-ös évek kiugró
értékeit az alacsony hőmérsékletű
telek (az Eurostat által számolt napfokszám alapján) és az ebből eredő
növekvő fűtési igény magyarázza. Az
azonban jól látszik, hogy nem kizárólag a hőmérséklet a fő meghatározó tényező, a 201 1 és 201 2-es
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2. ábra A lakossági szektor végső energiafelhasználása (PJ, 1 990- 201 4), illetve a
napfokszám alakulása
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Az Eurostat módszertana alapján a napfokszám számítási módja: Napfokszám = (1 8 °C - Tatl) szo- szegényebb családok körében jelrozva a napok számával, amennyiben a Tatl kisebb, mint 1 5 °C (fűtési határérték). Amennyiben a lemzőbb, így azokat, akik tűzifával
Tatl magasabb, mint 1 5 °C fok, akkor értéke az adott napra nulla. Tatl a külső minimum és maxifűtenek, kevéssé segítette a földgázt
mum hőmérséklet átlagaként számítódik egy adott napra: (Tmin + Tmax )/ 2.
érintő rezsicsökkenés.
évek magasabb fűtési napfokszáma például már
nem is okozott ilyen kiugró növekedési értékeket.
A szolgáltatási szektor követi a bevezetőben leírt
Az ábra értékei nem kerültek korrigálásra a fűtési
két részre osztható pályát: a 2005-2006-ig tartó
napfokszámmal, mivel az adatok nemcsak a
erőteljes növekedést, majd az energiafelhasznáfűtési energiaigényt tartalmazzák.
lás szignifikáns csökkenését 2005-öt követően. Ez
a második szakasz nem volt lineáris, 2009-201 0Az ábra jól illusztrálja, hogy a szilárd és olajalapú
ben volt egy kisebb növekedés, azonban a 2004tüzelőanyag szinte teljes egészében eltűnt a
2005-ös csúcsfogyasztás 201 4-re több mint 30 %háztartások végső energiafelhasználásból. A gázkal csökkent. A kilengéseket nyilván itt is nagyrészt magyarázza a fűtési eredetű energiafelfogyasztás csúcsa a 2000-es évek közepén volt,
azóta egy igen dinamikus csökkenést figyelhehasználás, hiszen ebben a szektorban is igen
tünk meg az energiafelhasználásban. Hasonlóan
jelentős része az energiának az épületek fűtésére
csökkenő tendenciát mutat a direkt hőfelhasznámegy el. Ha megnézzük a hozzáadott érték
lás, ami lényegében a távhő fogyasztást fedi le,
növekedését az ábrán (piros vonal), akkor láthatamiben egy csökkenést figyelhetünk meg részben
juk, hogy a szektor ezt egy enyhén növekvő gazaz épületszigeteléseknek, részben a hálózatokról
dasági aktivitás mellett érte el. Amennyiben a
való leválásnak köszönhetően. A villamosenergiahozzáadott értékre jutó energiafelhasználást tefelhasználás mértéke mutatja a legstabilabb kékintjük, akkor az energiaintenzitás mutatójának
pet, ennek mértéke a kilencvenes évek értékének
jelentős javulását figyelhetjük meg, csak 2005-öt
felel meg. Érdekes módon a 2002-201 1 -es, nakövetően is közel 40%-kal javult az egységnyi
gyon stabil 1 1 ,2-1 1 ,4 TWh-ás (40,3-41 PJ) fogyaszhozzáadott értékre jutó energiafelhasználás.
tási szintről 201 3-tól csökkent le a fogyasztás 1 0,5
TWh (37,8 PJ) alá, amely csökkenés pont a rezsicsökkenés éveivel 3. ábra A szolgáltatási szektor végső energiafelhasználása (TJ, 1 990-201 4)
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használás. Hogy miért történt
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40
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Ha az energiahordozók felhasználása szerint nézzük a trendeket, azt láthatjuk, hogy a lakossági
szektorhoz hasonlóan szinte teljesen eltűnt a szilárd tüzelőanyag és olajszármazékok felhasználása. A földgáz felhasználása hasonló tendenciát
mutat, mint a lakosság esetében, egy, a 2000-es
évek elejéig tartó felívelő szakaszt egy szignifikáns csökkenő gázfelhasználású periódus váltott
fel. A szolgáltatási szektorban ezzel egyidejűleg a
villamos energia felhasználása is jelentősen
csökkent: a 1 0,8 TWh-ás (38,9 PJ) csúcsfogyasztás
helyett (2007-2008) ma már csak mintegy 7,6
TWh (27,4 PJ) villamos energiát használ fel a szektor, annak ellenére, hogy a hat év alatt 7% feletti
gazdasági aktivitásnövekedést ért el az ágazat. Itt
is történt elmozdulás a megújuló energiák felhasználásának növelése irányába az utóbbi
nyolc-tíz évben, azonban a felhasználás részaránya még a lakossági szektornál megfigyeltnél is
kisebb arányt képvisel.

Mind a lakossági, mind a szolgáltatási szektor
esetében a végső energiafelhasználás jelentős
csökkenését figyelhetjük meg, melynek fő mozgatórugója az épületek fűtésére fordított energiamegtakarítás, hiszen például a lakossági változatlan épületállomány mellett (alapterületben kifejezve) is csökkent az energiafelhasználás. Mindez
azt jelzi előre, hogy a csökkenő trend, amit 2005
óta megfigyelhetünk az energiafogyasztásban,
valószínűleg tartós marad, hiszen a felújított épületek energetikai jellemzői hosszabb távon is
megmaradnak. Azaz egy magasabb jövedelem
mellett sem feltétlenül várható egy nagyobb
’visszapattanás’ a lakossági energiafelhasználásban. Hasonló a következtetés a szolgáltatási
szektorban is, mely képes volt az enyhe gazdasági
növekedése mellett is jelentősen csökkenteni
energiafelhasználását.

Az előző, 201 6/Q1 -es Megújuló energia és
Energiahatékonyság Hírlevélben bemutattuk,
hogyan alakultak az európai megújuló villamosenergia-tendereken az árak. Jelen elemzés célja
az IRENA (International Renewable Energy
Agency) 201 6 júniusában megjelent, The Power
to Change: Solar and Wind Cost Reduction Potential to 2025” című tanulmányának összefoglalása,
annak főbb következtetéseinek bemutatása,
különös hangsúlyt fektetve a nagyméretű napelemek és a szárazföldi szélerőművek jelenbeli és
jövőbeli várható költségstruktúrájára.

A jövőbeli előrejelzések alapvetően kétféle módszertan alapján születtek meg. Az alulról építkező
eljárásnál a költségcsökkentési potenciált az
előállítás során a jövőben várható technológia
központú újítások figyelembevételével, míg a
felülről építkező eljárásnál a tanulási görbe historikus adatai alapján becsülték meg.
Mindkét időjárásfüggő technológia esetében bemutatjuk a kezdeti beruházási költségek várható
alakulását, illetve az LCOE mutatót, amely kifejezi,
hogy az erőmű élettartalma alatt milyen villamosenergia-értékesítési ár mellett lesz a beruházás éppen megtérülő. A költségek miden esetben reálértéken, 201 5-ös USD-ben vannak kifejezve.

1 . ábra: A szárazföldi szélerőművek WACC értékei az EU-28-ban
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Érdemes azonban látni, hogy a súlyozott átlagos
tőkeköltség (WACC) értéke nem csupán kontinensenként, de egy adott régión belül akár országonként is jelentős mértékben eltérhet. Az 1 .
ábra szárazföldi szélerőművek esetén a WACC
jelenbeli értékeit mutatja meg az EU-28 országaira. A térképről leolvasható, hogy ezek az unió
országaiban is meglehetősen különböznek,
hiszen Németországban az 5%-ot sem éri el, míg
Magyarországon 1 1 %-os érték körül mozog a
súlyozott átlagos tőkeköltség. Vagyis a WACC
időben és térben nagyjából konstans értékként
való kezelése jelentős információveszteséggel
járhat és alapjaiban határozza meg az elemzésünkben bemutatott LCOE értékeket.

ciája volt. A modulok esetében a költségcsökkenés a piaci szerkezet átalakulásának köszönhető,
ugyanis nagyon sok szereplő jelent meg a kínálati
oldalon, ami csökkentette az árakat. A rendszerintegrációs költségek csökkenése pedig a legjobb
gyakorlatok egyre nagyobb mértékű átvételével
magyarázható.
201 5-ben a napelemmel történő üzemi méretű
termelés globális átlagos súlyozott beruházási
költsége 1 81 0 USD/kW volt. Az országonként vett
átlagos értékek azonban nagymértékben különböznek egymástól, leginkább az integrációs költségek jelentős eltérése miatt. Ezen különbségek
Európán belül is meghatározóak: míg 201 5-ben
Németországban a rendszerintegrációs költségek
nagyjából 500 USD/kW-ra rúgtak, ami világviszonylatban is kifejezetten alacsonynak tekinthető, addig ugyanezen értékek Olaszország esetén
majdnem 1 000 USD/kW-ot, míg Spanyolország
esetén körülbelül 1 250 USD/kW-ot tettek ki.

A PV-hez kapcsolódó beruházással kapcsolatos
költségek három nagyobb kategóriára bonthatóak. Ezek a modulhoz, az inverterhez (átalakítóhoz) kapcsolódó, illetve a rendszerintegrációs
költségek, beleértve az engedélyezéstől kezdve a
szerelésig minden olyan költséget, amely nem az
első két kategóriához sorolható. A teljes beruházási költség legnagyobb részét ez utóbbi kategória teszi ki, mely 201 5-ben a vizsgált országok
átlagát tekintve a teljes beruházási költség nagyjából 50%-a volt. Hasonlóan nagy részarányt tesz
ki a modulköltség, mely körülbelül 43%, míg a
maradék az inverterhez kapcsolódik.

Beruházási költség (2015 USD/kW)

Az előrejelzés szerint 201 5 és 2025 között a beruházási költség 57%-os csökkenése várható, ennek
nagyjából 70%-a a rendszerintegrációs kiadások
visszaszorulásának lesz az eredménye, mely költségelem viszonylatában 66%-os csökkenés várható. A csökkenés legfontosabb meghatározó
eleme, hogy a PV termelés egyre inkább érett
technológiává válik. Ennek következtében egyre
több országban válik a piac versenyzőbbé, vagyis
az ellátási lánc különböző pontjain az árrések
egyre kisebbek lesznek. A másik fontos követA 201 0-es években a teljes PV beruházási költség
kezmény, hogy vélhetően folytatódik az a tendendrasztikus csökkenése volt jellemző, ugyanis
cia, hogy az országok konvergálnak a legjobb
201 0-hez viszonyítva a költség 56%-al esett vissza
gyakorlat felé a rendszertervezés, illetve a szabá201 5-re. Az átlagos beruházási kiadások csökkelyozási környezet (engedélyek, támogatások) tenésének legfőbb motorja az egymástól országonrén. A jelenleg fennálló különbségeknek köszönként és régiónként nagyon eltérő modulköltségek
hetően azokban az országokban, ahol a rendszerés rendszerintegrációs ráfordítások konvergenintegrációs kiadások már 201 5-ben is alacsony
értékűek voltak, értelemszerűen
2.ábra: Globális súlyozott átlagos beruházási költségcsökkenési előrejelzés 2025-re
jóval kisebb a költségcsökkentési
költségelemek szerinti bontásban
potenciál, mint a legjobb gyakor2000
lattól nagyobb mértékben eltérő
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A modulköltségek esetén is
jelentős költségcsökkenés prognosztizálható. Ennek oka, hogy
több, a modul árát meghatározó
tényező esetében is változások
várhatóak. Az előrejelzés szerint
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ugyanis csökkenhetnek az anyagköltségek és hatékonyabbá válhat a modul-előállítási folyamat is.
A költségcsökkentés az ellátási láncon belül vélhetően a poliszilikon előállításában fog a legnagyobb méretet ölteni. 2025-re az inverterköltségek kismértékű csökkenése is várható, melynek
hátterében vélhetően méretgazdaságossági hatások és az inverterek szabványosított termékké
történő átalakulása áll majd.

A szárazföldi szélerőművek átlagos globális
súlyozott beruházási költségének várható csökkenése 2025-re 1 2% lehet, ami jóval alacsonyabb
érték, mint a PV-nél, ám azt jelzi, hogy még a
szélerőművi termelésben is meglehetősen magas
a költségcsökkentési potenciál. A PV-vel ellentétben azonban a szélerőművek esetén az előrejelzés alapján a legfontosabb költség és LCOE-t
befolyásoló faktor várhatóan nem a legjobb
gyakorlatok átvételéből fakadó költségkonvergencia lesz, bár ennek a mértéke is meghatározó,
hanem sokkal inkább a turbina- és a toronytechnológia fejlődése.

A globális súlyozott átlagos LCOE értéke 201 5ben 1 30 USD/MWh volt. Mivel a beruházási költségek meglehetősen területspecifikusak, így az
LCOE is világszerte meglehetősen eltérő. A legmagasabb értékek Eurázsiában és Afrikában
azonosíthatóak, ahol az LCOE meghaladja a 200
USD/MWh-t, szemben a közép- és dél-amerikai
régióval, ahol 1 00 USD/MWh körül mozog.
Európára az átlagos 1 30 USD/MWh körüli érték
jellemző. Mivel az LCOE értékre a WACC mellett a
beruházási költség bír a legnagyobb hatással, így
- hasonlóan a beruházási költséghez - az LCOE
értéke is közel 60 %-kal csökkenhet. Az LCOE
értéke továbbá igen érzékeny a WACC értékére, 0
%-os WACC esetén 30, míg 1 0 %-os WACC
esetében 70 USD/MWh-ás LCOE értéket kaphatunk 2025-re vonatkozóan.

A beruházási költségek terén az elkövetkezendő
1 0 évben vélhetően két, egymással ellentétes
tendencia lesz meghatározó. Az első, hogy a
technológiai fejlődés, a méretgazdaságossági
hatások, illetve az előállítói oldalon növekvő piaci
verseny következtében a költségek csökkenése
prognosztizálható. Ezzel szemben azonban folytatódik a már 201 5-ben is azonosítható trend,
hogy az újonnan épülő szélturbinák egyre nagyobb kapacitásúak és egyre nagyobb lapátagygyal, illetve rotorátmérővel rendelkeznek, ami
növeli a beruházási költségeket. Ezt a költségnövekményt az előrejelzés szerint valamilyen
mértékben ellensúlyozzák a technológiai innovációk, mint a költségtakarékosabb toronytervezés
vagy a lapáttal kapcsolatos újítások.

A szélerőművek beruházási költsége esetén a legfontosabb elem a turbina ára (magába foglalva a
tornyot és a telepítését), mely átlagosan a teljes
beruházási költség nagyjából 70%-át teszi ki. A
fennmaradó 30%-ot olyan elemek alkotják, mint
a hálózatra való csatlakozás vagy tervezés és fejlesztés költségei. A szélerőművek teljes súlyozott
beruházási költsége 201 5-ben 1 560 USD/kW volt.
A PV-hez hasonlóan a szélerőművek esetében is
meglehetősen országspecifikusak a költségek,
mely legnagyobb mértékben a turbinán felüli
költségek eltérésére vezethető vissza.

A globális átlagos súlyozott LCOE értéke a
szárazföldi szélerőművek esetén 201 5-ben 70
USD/MWh volt. Az érték azonban a PV-hez
hasonlóan szóródik a világ különböző régiói
között. A legmagasabb érték Afrikára és a KözelKeletre jellemző 1 00 USD/MWh-val, míg a legalacsonyabb Észak-Amerikára és Kínára jellemző
50 USD/MWh-val. Európa a PV-hez hasonlóan a
globális átlag körül mozog.
A szárazföldi szélerőművek esetén 2025-ig az
LCOE várhatóan jelentősebb mértékben csökkenhet, mint az átlagos beruházási költség, körülbelül 25%-kal. Ennek a legfőbb magyarázata,
hogy a beruházási költségek előbb bemutatott
csökkenése mellett a nagyobb erőművek építése
a kapacitásfaktor akár 1 1 %-os növekedésest is
eredményezheti, vagyis jóval hatékonyabbá válik
a szélenergia felhasználása, illetve az előrejelzés
a működtetési és fenntartási költségekben (O&M)
is nagyobb mértékű csökkenést prognosztizál. A
működési és fenntartási költségek visszaesése
két hatásra vezethető vissza. Az egyik a hatékonyabb időjárás-előrejelzés, a másik pedig a
turbinák működésének megbízhatóbbá válása. Az
LCOE-csökkenést meghatározó tényezőket a 3.
ábra szemlélteti részletesebben.

Historikusan a szárazföldi szélerőművek esetén is
folyamatos beruházási költségcsökkenés azonosítható, akárcsak a PV esetében, ám ennek mértéke és dinamikája kissé eltérő a két technológia
esetén. 1 980 és 201 5 között a beruházási költség
nagyjából egyharmadára, 4766 USD/kW-ról 1 560
USD/kW-ra csökkent. Ez a csökkenés azonban
nem egyenletes mértékben történt, ugyanis az
1 980-2002-es, illetve a 2009-201 5-ös időszakban
folyamatos csökkenés volt azonosítható, ám a
köztes időszakban kis mértékben növekedtek a
fajlagos költségek. Ennek a legfőbb oka, hogy a
2000-es évek közepén főleg a fejlett országokban
- a nyersanyagköltségek emelkedése miatt növekedtek a turbinaköltségek, melyek a teljes
beruházási költség legnagyobb részéért felelősek.
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LCOE (2015 USD/MWh)

3.ábra: Globális súlyozott átlagos LCOE előrejelzés 2025-re elemek szerinti bontásban
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napenergia viszonylatában ezek a
technológiák még jóval költségesebbek, ugyanis a szárazföldi
szélerőmű beruházási költsége
201 5-ben a harmada volt a tengerinek és LCOE terén is 2,5szeres volt az eltérés. A napelem
és a koncentrált napenergia-termelés LCOE értéke között az eltérés 1 5 %-ra tehető, amely különbség az előrejelzések szerint
2025-ben is megmarad.

Az 1 . táblázat a különböző bemutatott technológiák költségcsökkentési potenciálját foglalja össze.
Az előrejelzések egyértelmű
konklúziója, hogy mind a nap-, mind a szélerőművi termelés esetén a jövőbeli költségcsökkentési potenciál meglehetősen nagy, a várható költségcsökkenést leginkább meghatározó tényezők
azonban már eltérnek. Fontos kiemelni, hogy az
LCOE és a beruházási költség 2025-re előrejelzett
értékei azt implikálják, hogy továbbra is a PV és a
szárazföldi szélerőművek lesznek a domináns
termelési formák, hiába válnak az alternatív termelési technológiák is olcsóbbá a 201 5-ös évhez
viszonyítva. Szintén érdemes kiemelni, hogy a
szárazföldi szélerőmű és PV technológia LCOE
értékei 2025-re erőteljesen konvergálnak.

A PV-hez hasonlóan az előrejelzés a szárazföldi
szélenergia esetében is bemutatja, hogy becsült
LCOE értékek mennyire érzékenyek a számolás
során alkalmazott WACC értékére. 0% és 1 0%
közötti reálkamatláb esetén az LCOE 2025-re
előrejelzett értéke 25-62 USD/MWh között mozog.

Bár a nap- és szélenergia tekintetében a PV és a
szárazföldi szélerőművek dominanciája a meghatározó, azonban egyre elterjedtebbek olyan alternatív technológiák is, mint a koncentrált napenergia-termelés vagy a tengeri szélerőművek. A
koncentrált napenergia-termelés estén két különböző technológia is elterjedt, a parabolavályús, illetve a naptornyos termelés. Mind a szél-, mind a

1 .táblázat: A globálisan súlyozott átlagos beruházási költség, kapacitás faktor és LCOE 201 5-ös és 2025-re előrejelzett értéke

Globális súlyozott átlagérték
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LCOE
Kapacitás faktor
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(2015
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Az EU-ban a szélerőművi kapacitás adta a teljes
beépített kapacitás 1 5,6 %-át 201 5-ben, amely
közel 1 50 GW-nyi kapacitásnak felel meg. Ennek
harmada Németországban található, de több
mint 1 0 GW feletti a beépített kapacitás Franciaországban, Spanyolországban, illetve az
Egyesült Királyságban. Akár az elmúlt évet, akár
az elmúlt évtizedeken tekintjük, megállapítható,
hogy a legnagyobb kapacitásépítés a szélerőművek esetében következett be: a tavalyi évben
az új kapacitások 44 %-át, míg 1 995 és 201 5
között a harmadát adta az új építéseknek ezen
erőműtípus. Ezen számokból is érzékelhető, hogy
a szélerőművi termelés egyre nagyobb szerepet
játszik az európai villamosenergia-piacon. Az
elemzésünk célja annak vizsgálata, hogy ezen
technológiák milyen profillal termelnek, mennyire
függnek össze az egyes országok adott órás termelései.

sem csökken az átlagos havi órás termelés az átlagos éves órás termelés 50 %-a alá, és egyedül
decemberben figyelhetjük meg, hogy néhány országban 80 %-kal haladja meg a havi átlagos órás
termelés az évesét. Magyarországon kevésbé
kisimult trend bontakozik ki, mint a többi országban, amely részben annak köszönhető, hogy
viszonylag kicsi a szélerőművi beépített kapacitás,
és azok földrajzilag is koncentráltan helyezkednek el.
A szélerőművek napi termelésének hasonló diagramja sokkal szűkebb sávba mozog: jellemzően
+/- 1 0-1 5 %-kal tér el az egyes órák átlagos termelése az átlagos éves órás termeléshez
viszonyítva. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy
közel zsinórtermelés jellemzi a szélerőműveket.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez egy év átlagában
igaz, természetesen egy adott napon jelentősen
eltérhet a mintázat az itt bemutatottól.

A szélerőművek éves átlagos kihasználtsága
Európában igen eltérő, jellemzően 20-25 %-os
éves csúcskihasználási óraszám között mozog,
egyes területeken akár a 30 %-os kihasználtságot
is el lehet érni, habár ez Európában csak igen
kevés országra jellemző (például Dánia és Svédország). Magyarországon 201 5-ben ez az érték 22
% körül alakult, hasonlóan Németországhoz. A
szélerőművek termelése szezonálisan kisebb
mértékű ingadozással terhelt. Általánosságban
megállapítható, hogy a téli hónapokban, különösen január-februárban az átlagot lényegesen
meghaladja a termelés, míg a minimális kihasználtságot nyáron figyelhetünk meg. A termelés
egy +/- 50 %-os sávban mozog, egyik hónapban

Átlagos órás termelés az éves,
átlagos termeléshez viszonyítva, %

A szélerőművek termelése óráról órára jelentősen változhat a szélerősség függvényében. Ennek
vizsgálata igen fontos, mivel az órás termelés ingadozása jelentős hatással lehet a szabályozási
tartalékok, illetve szabályozási energia szükséges
mértékére. Magyarországon az esetek 90 %-ában
a változás mértéke nem haladja meg a +/- 30
MWh-át, amely a beépített kapacitáshoz viszonyítva +/- 9 százalékos eltérésnek felel meg. Ha az
órák 98 %-át tekintjük, akkor ez az érték már 1 3
%-ra növekszik. Érdemes összehasonlítani a német termelési adatokat is, amelyek lényegesen
alacsonyabbak, az órák 98 %-ban ez az érték 5 %
alatti. A két ország közötti különbség nem a
szélerősség különbözőségében
1 . ábra: A szélerőművi termelés havi eloszlása az éves átlagos órás termeléshez viszonyítva rejlik, hanem ez annak köszönhető, hogy a német szélerőművek
200%
viszonylag nagy földrajzi terüle175%
ten helyezkednek el, így a termelés ingadozása kiegyenlítődik, míg
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Magyarországon viszonylag kon125%
centráltan helyezkednek el a szél100%
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A szélerőművek kiegyenlítési hatására jó példát szolgáltat, ha
megvizsgáljuk az összefüggést az
órás termelési adatok között
különböző európai országokban.
Az órás adatok közti összefüggést
a korrelációval mérjük.
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Átlagos havi termelés az éves átlagos
órás termeléshez viszonyítva, %

1 . ábra: A szélerőművi termelés napi eloszlása az éves átlagos órás termeléshez
viszonyítva
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országban, abból egyáltalán nem
következtethetünk arra, hogy
Spanyolországban vagy Görögországban sem fújna. Ez a jellemzője a szélenergia-termelésnek igen
lényeges, hiszen ez csökkenti
európai szinten a termelés okozta
változás mértékét.

A napenergia és a szélenergia
közti termelésingadozás részben
kiegyenlíti egymást. Korábbi szá80%
munkban bemutattuk, hogy a
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nyegesen magasabb, mint a téli
időszakban, illetve természetszerűleg napközben, jellemzően
A korrelációs együttható értéke -1 00% és +1 00%
délben éri el a csúcskihasználást. Ezzel szemben
között mozoghat. Minél nagyobb az együttható
a szélerőműveknek – habár lényegesen kisebb
értéke, annál erősebb az összefüggés, annál
volatilitással – télen magasabb a termelése, iljobban mozog a két ország termelésének váltoletve napközben is – ha kicsivel is – alacsonyabb a
zása. A negatív értékek az ellentétes irányt jelöl,
termelés, mint az éjszakai időszakban. Ezért a két
azaz az egyik ország termelésének változása
technológia részben kiegészíti egymást. Erre utal
másik irányba változik, mint a másik ország tera két termelés közti korrelációs együttható
melésváltozása. A korreláció megmutatja, hogy
értéke, amely a német adatokon vizsgálva -1 7%két ország között a termelés változása mennyire
os. Megvizsgáltuk továbbá, hogy azon kritikus
mozog együtt. Németország és Lengyelország
órákban, amikor a szélenergia-termelés alacsony
között a mutató értéke 201 5-ös adatokat vizsvolt, akkor mekkora volt a naperőművi termelés
gálva 70 %, amely egy erős együttmozgást mutat.
Németországban. A 1 0 legalacsonyabb szélterHasonlóan nagy értékét tapasztalunk Németormeléssel bíró órában a naperőművi termelés az
szág és Dánia (65%), illetve Németország és Belgiéves átlagos termelés két és félszerese volt.
um (69%) között. Ugyanakkor távolodva NémetHasonló értéket tapasztalunk, ha a legalacsoországtól egyre csökken ez az érték: Svédnyabb szélerőművi termeléssel bíró 50, 1 00 vagy
országhoz viszonyítva a korrelációs érték 36 %-os,
1 000 órát vizsgáljuk.
míg Spanyolországgal (-9%) és Görögországgal
(-1 1 %) összehasonlítva már azt mondhatjuk, hogy
nincs összefüggés, azaz ha nem fúj a szél Német90%
85%
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Az elmúlt időszakban jelentős nagyvállalatok kötelezték el magukat arra, hogy növelik megújulóenergia-fogyasztásuk arányát. A hírek alapján az
amerikai cégóriások tűnnek a legaktívabbnak,
egyre gyakrabban olvasunk arról, hogy megújuló
kapacitásokat létesítenek, kötnek le hosszú távú
áramvásárlási (PPA) szerződések keretében,
nemcsak Amerikában, hanem Európában is. A
közelmúltban pl. a Google vásárolta meg két
Európában létesülő szélfarm (egy norvég 1 60
MW-os és egy svéd 236 MW-os) jövőbeli áramtermelését, amivel gyakorlatilag megfinanszírozza a
201 8-tól működésüket megkezdő erőművek létesítését. A szélfarmokból termelt áram a cég európai adatközpontjainak villamosenergia-ellátásához járul majd hozzá. A Google egyébként 500
MW kapacitást vásárolt már Európában, és világszerte 1 8 projektből 2,5 GW megújulóenergia-kapacitás fölött rendelkezik. És ezzel nincs egyedül.

USA és a világ 1 00 legnagyobb árbevételű
vállalatának kb. kétharmada tett vállalást vagy a
cég megújulóenergia-fogyasztásának növelésére,
vagy széndioxid-kibocsátásának mérséklésére
vonatkozóan.
Mi lehet vajon a megújuló-vásárlási buzgalom hátterében? Szakértők szerint amellett, hogy öregbíti
a vállalatok jó hírnevét, a fogyasztók többsége ma
már előnyben részesíti a tiszta energiát és
környezetbarát technológiákat hasznosító vállalatok termékeit. De más okból is megéri üzletileg a
megújulókba invesztálni: a megújuló energiához
kapcsolódó támogatások révén nem csak
Európában, hanem még az USA-ban is jelentős
kedvezményekkel (pl. adókedvezmények) járhatnak a beruházások, miközben a szeles projektek
költsége sok esetben már felveszi a versenyt a
hagyományos technológiák költségeivel. A hosszú
távon, gyakorlatilag fix áron rendelkezésre álló
megújuló energia révén a fosszilis energiahordozók árának volatilitásából adódó kockázatok is
elkerülhetők, és diverzifikált beszerzésre van lehetőség. Emellett vélhetően a dominóeffektus is

Egyes sajtócikkek szerint az üzleti szféra korunk
új „környezetvédelmi aktivistájává” lépett elő.
Szakértők szerint mind a Fortune, mind a Fortune
Global 1 00-as listán szereplő vállalatok, vagyis az

1. Táblázat: Megújulóenergia-felhasználás növelésének elősegítését célzó társulások

REBA
Renewable Energy
Business Alliance

RE100

Corporate
Renewable Energy
Buyers’ Principles
project (WWF és
WRI).
BRC (Business
Renewables Center,
Rocky Mountain
Institute)
BSR's Future of
Internet Power
(Business for Social
Responsibility)

American Business Act on
Climate Pledge

Adobe, Aviva, Biogen, Bloomberg, BMW Group, Coca-Cola,
Commerzbank, Crédit Agricole, Equinix, Goldman Sachs, Google, H&M,
HP, IKEA, Infosys, ING, Interface, Johnson & Johnson, La Poste, M & S,
Mars, Microsoft, Nestle, Nike, Novo Nordisk, Procter & Gamble, Pearson,
Philips, SAP, Starbucks, Steelcase, Swiss Post, Swiss Re, Tata Motors,
Tetra Pak, Unilever, Walmart, stb. (összesen 83 vállalat)
3M, Adidas, Adobe, Amazon, Bloomberg, Cisco, Digital Realty, Dupont,
eBay, Facebook, Genentech, GM, Google, Hilton, HP, IKEA, Intel, Johnson
& Johnson, Kellogg's, Mars, McDonald's, Microsoft, Nestle, Novo
Nordisk, Sprint, Starbucks, Unilever, Volvo, Walmart. Yahoo! (Összesen
több mint 50 vállalat)
Adobe, AEG, Bloomberg, Cisco, eBay, FedEx, GM, Golman Sachs, HP,
Honda, IBM, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Marriott, Mars,
Microsoft, Nestle Waters, Steelcase, Tetra Pak, Time Warner Cable,
Whole Foods, Yahoo (168 vállalat)
Adobe, Akamai, Autodesk, CA Technologies, eBay, Etsy, Facebook, HP
Enterprise, LinkedIn, Salesforce, Symantec, Workday
Acer America, Adobe, Airbnb, Alcoa, Amazon, Apple, AT&T, Bank of
America, Biogen, Bloomberg, BMW NA, Cisco, Coca-Cola, Danfoss, Dell,
Dupont, ENEL Green Power, Facebook, Gamesa, GE, GM, Goldman
Sachs, Google, Honda, HP, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Johnson
Controls, Kellogg's, KPMG, L’Oreal USA, Lenovo, Levi Strauss & Co.,
Linkedin, Mars, McDonald's, Microsoft, Monsanto, Nestle, Nike,
Novartis, Pepsi-Co, Procter & Gamble, Siemens, Sony, Starbucks,
Symantec, Tesla Motors, The Walt Disney Company, Unilever, UPS,
Volvo, Walmart, Xerox, stb. (Összesen kb. 151 vállalat)
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1. ábra: Nagyvállalatok megújuló villamosenergia-kapacitásra irányuló beszerzései az USÁ-ban és Mexikóban, 2012-től
2016 november 21-ig

szerepet játszik: amennyiben egy nagyvállalat elkötelezi magát a megújulók mellett, a versenytársak sem maradhatnak le.

Vannak cégek, amelyek inkább ÜHG-csökkentési
célokat jelölnek meg, de szintén beruháznak
megújuló energiával kapcsolatos projektekbe.
Mások pedig nem is tesznek közzé vállalásokat,
mégis aktívan kiveszik a részüket a megújulóenergia-vásárlásokból (pl. az USA-beli Safeway).

A vállalatok a legtöbb esetben háromféle módon
fogalmazzák meg vállalásaikat:
adott megújuló kapacitás létesítése vagy
villamosenergia-mennyiség beszerzése
adott időtávon belül (pl. a Walmart
2020-ig 7 TWh-ra növelné az általa évente vásárolt megújuló áram mennyiségét
globális szinten)
teljes fogyasztásuk valamekkora százalékának megújuló forrásokból történő
beszerzése (pl. a Dow Chemical 50%-ban
széndioxid-kibocsátás nélküli energiahasználatot ígér 2050-re)
adott összeg megújuló energiával kapcsolatos projektekbe történő invesztálása (pl. a Volkswagen 1 milliárd euró
elköltését ígérte megújuló beruházásokra 2020-ig).

A multinacionális cégek megújuló-beszerzéseiket
nem korlátozzák helyi megújuló forrásokra, átfogó, globális szintű beszerzési stratégiát készítenek. A beszerzések módja is diverzifikált: zöld
bizonyítványokat vásárolnak, hosszú távú energiavásárlási szerződéseket (PPA) kötnek, vagy saját kapacitást létesítenek. A kisebb vállalatok beszerzéseinek megkönnyítése érdekében új konstrukciók is léteznek, pl. a Bank of America Merrill
Lynch nagyobb léptékű PPA-megállapodásait kisebb kapacitásra és időtávra szóló tételekre
bontva értékesíti tovább.
De vajon mekkora hatása lehet ezeknek a vállalati kezdeményezéseknek a megújulók fellendülésére? Sajnos a vállalati megújuló-beszerzésekre
vonatkozó mennyiségeknek csak egy szeletéről
érhető el nyilvános adat, főként azoknak a nonprofit szervezeteknek köszönhetően, amelyek a
klímaváltozás elleni fellépés és a megújuló technológiák térnyerése érdekében különböző
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vállalati csoportosulásokat hoztak létre, közösen
megfogalmazott célok elérésére. Ezek az adatok
kifejezetten villamosenergia-felhasználására vonatkoznak, a hő- és az üzemanyag-felhasználást
nem érintik.

mértékére. Ennek alapján 66,7 TWh körül alakul a
résztvevő cégek teljes áramfogyasztása, melynek
jelenleg már csaknem a fele megújuló erőforrásból származik. Az USA teljes 4077 TWh-ás áramfogyasztásából 539 TWh-t fedeztek megújuló
forrásból 201 5-ben, melyből 295 TWh volt a
hagyományos vízenergia feletti rész. A következő
ábra a REBA csoport egyik igen aktív tagja, a BRC
honlapján közölt összesítést tartalmazza a nyilvánosságra hozott vállalati megújuló beszerzésekről
az USA és Mexikó területén, ahol az adatok alapján a 201 2 óta eltelt időszakban több mint 6,6 GW
új megújuló kapacitás hasznosítása köszönhető a
nagyvállalatoknak. Összehasonlításul: Németország a tavalyi évben 5,7 GW szeles és 1 ,5 GW PV
kapacitást telepített.

Nyilvános információ a következő táblázatban található négy - illetve ezek közül három kezdeményezés összefogásának köszönhetően csak két szervezetre (REBA és RE1 00) vonatkozóan elérhető. A táblázatban a különböző egyesülések legismertebb tagvállalatait soroltuk fel, valamint azoknak a vállalatoknak a részleges listája is látható
még a táblázatban, akik az USA Párizsi Klímaegyezményben való részvételének megtámogatására önkéntes ÜHG-csökkentési hozzájárulást
vállaltak (American Business Act on Climate
Pledge). Látható, hogy számos nagyvállalat több
csoportosulásnak is a tagja, ami miatt az adatokban is jelentős átfedéssel kell számolni.

Természetesen a konkrét számokon túl más pozitív hatása is van a nagyvállalatok aktivitásának.
A nagyvállalatok által támasztott kereslet beruházásokat indukál, és tovább segíti a megújuló
technológiák piaci térnyerését, a költségek csökkenését. A vállalatokat tömörítő szervezetek elősegítik a tudásátadást, az információcserét, javaslatokat fogalmaznak meg a szabályozás alakítására vonatkozóan, és a vállalati beszerzésekhez
is segítséget nyújtanak. A BCR pl. létrehozott egy
olyan on-line piacteret, ami összehozza a megújuló villamos energia potenciális eladóit és
vásárlóit. Nemzetközi jelenlétük révén nem csak
az anyaországi megújuló-felhasználást növelik,
hanem világszerte hozzájárulnak a megújulóenergia-kapacitások növekedéséhez. A Facebook
esetében pl. új adatközpontok létesítésekor a
megújuló energiaforrások közelsége központi
kérdésként merül fel. És ha úgy gondolnánk,
hogy a 1 00%-os megújulóáram-felhasználás elérése után már nincs tovább, akkor szerencsére
tévedünk: az Apple, amely pl. tavaly már 93%-ban
fedezte saját áramfelhasználását megújuló forrásokból, szeretné a teljes ellátási lánc mentén
felhasznált áramot megújulóra átállítani. A neki
beszállító cégekkel összefogva – tulajdonosi
részesedéstől függetlenül –201 8-ra több mint 4
GW kapacitást telepít ennek érdekében.

A REBA kifejezetten USA-beli vállalatokat tömörít,
és 2025-re 60 GW megújuló kapacitás létesítését
tűzte ki célul. 201 5 végén az USA összes megújuló kapacitása 209,6 GW-ot tett ki, melyből 79 GW
hagyományos, nagyméretű vízerőművi kapacitás,
és 1 31 GW származik a többi megújuló technológiából. Ehhez az értékhez képest nem elhanyagolható a REBA célja. A RE1 00 viszont a világ minden tájáról próbálja bevonni azokat a cégeket,
amelyek hajlandóak és képesek teljes mértékben
átállni megújuló villamos energia használatára.
Tagvállalatai ugyan mind elhatározták, hogy
1 00%-ban megújuló áramot fogyasztanak majd,
de igen eltérő céldátumok kitűzése mellett. Vannak köztük olyanok, amelyek már évekkel ezelőtt
elérték céljukat, de legtöbbjük 2020-2025-re szeretne teljesen átállni megújuló alapú áramfogyasztásra. Akadnak azonban olyan tagok is (a
Johnson&Johnson és a GM), amelyek a 2050-es
dátumot jelölték ki. A RE1 00 sajnos nem közli
számszerűen a tagok által képviselt villamosenergia-fogyasztási adatokat, csupán egy, a 201 6-os
éves jelentésében közölt oszlopdiagram alapján
lehet következtetni a cégek teljes fogyasztásának
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