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1 A KUTATÁS ELİZMÉNYEI, CÉLKITŐZÉS
A hatalmas környezeti terhelés, mely a jelenlegi energiagazdálkodás
következtében alakult ki, megoldási alternatívák kidolgozását követeli meg.
A dolgozat alapvetıen mikroökonómiai eszközök segítségével kívánja
bemutatni a megújuló energiaforrások használatának gazdasági kérdéseit.
A magyarországi környezeti adottságok alapján rendelkezésre álló
lehetıségek közül az elemzés a biomassza egyes elemeinek és a napenergia
direkt hasznosításának vizsgálatára szőkül.
Természetesen a vállalati szint jövedelmezıségét makrogazdasági tényezık,
mint például a nemzeti ill. európai energiapolitika, támogatási rendszerek,
adminisztratív

szabályozási

eszközök,

nemzetközi

környezetvédelmi

egyezmények is befolyásolják. Ezek bemutatása csak olyan mélységben
történik, hogy a téma fı irányvonalának vonatkozó elemei tisztázhatóak
legyenek. Mivel a biomassza agrárproduktum, a dolgozatban helyet kap egy
rövid agrárgazdasági kitekintés is, mely a biomassza hasznosítás hátterét
jelentı mezıgazdasági termelı szektort érintı változásokat dolgozza fel.
A

mikroökonómiai

megközelítés

mind

elméleti

mind

gyakorlati

alkalmazásként jelenik meg a dolgozatban. Az elméleti alapokat a
környezetgazdaságtan tárgykörébe tartozó modellek áttekintése jelenti, a
gyakorlati alkalmazás pedig konkrét projektek értékelésén keresztül valósul
meg.
Az egyes megújuló energiaforrások gazdaságossági szempontból való
értékelése egy számítástechnikai eszközök alkalmazásával elkészített
beruházás-gazdaságossági modell alapján történik, melyben nagy hangsúlyt
kap különbözı szcenáriók bemutatása is. Az egyes technológiák ebben a
modellben külsı adottságként jelennek meg, hiszen ezeknek elemzését sem
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a jelölt szakmai felkészültsége sem a kutatás feltételei nem tették lehetıvé.
Továbbá a dolgozat annak ellenére, hogy a bemutatott projektek gazdasági
mutatói az alkalmazott technológia függvényeként értelmezhetık, nem
kíván mőszaki megállapításokat tenni.
A megelızı kutatás során problémaként merült fel, hogy az egyes megújuló
energiatermelési módok gazdaságossági elemzésének harmonizálása illetve
az eredmények összehasonlítása miként oldható meg. Ez mind a konkrét
pénzügyi módszereket, mind a megvizsgált beruházások jellemzıit (méret, a
beruházás ideje, háztartási ill. ipari alkalmazás) egyaránt érinti. Ebbıl
adódóan

a

szakirodalom

áttekintését

követı

önálló

beruházás-

gazdaságossági elemzések az adott projektre szőkítve, elkülönítve
értelmezendık. Az összehasonlítást a feltárt modellprojektek alapján
számított fajlagos beruházási költségek, a dinamikus megtérülési idık és a
fajlagos környezeti értékek (mely például a megtakarított emissziók
nagyságával azonosítható) összevetésével érhetı el. Továbbá ennek
kiterjesztését

jelentheti

Pálosi

Dániel

szélenergia-

és

vízenergia-

hasznosításra kiterjedı kutatási eredményeivel való további összehasonlítás,
mert a két szerzı által felhasznált metodika - az elmúlt évek közös
kutatómunkájának eredményeképp - nagymértékben harmonizálódott.
A projektek értékelésénél kiemelt célként fogalmazódott meg, hogy az
adatok hátterében ténylegesen is alkalmazott technológia, s valóságos piaci
környezet

álljon.

Így

az

eredmények

a

„zöldenergia”-

termelés

gazdaságossági sikerében kételkedı befektetıket arra sarkallhatják, hogy
alapos

helyzetelemzést

követıen

az

itt

bemutatottakhoz

hasonló,

jövıorientált befektetéseket hajtsanak végre. Mindezzel az alternatív
lehetıségekhez

hasonlóan

a

profitérdekeket

szem

elıtt

tartva

hozzájárulhatnak az adott régió, ország sikeréhez és környezeti értékeinek
megırzéséhez. Továbbá a számítások a konkrét projektek esetében
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rámutathatnak az állami támogatás szükséges mértékére, a jelenlegi
támogatási szint változtatásának irányaira.
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2 ANYAG ÉS MÓDSZER
A téma magyarországi újdonsága miatt a megújuló energiaforrások
használatára

vonatkozó

átfogó

gazdaságossági

elemzések

a

hazai

szakirodalomban nem állnak rendelkezésre. A megújuló energiákkal
foglalkozó szakirodalom túlnyomó többsége elsısorban a tárgykör technikai
oldalával foglalkoznak. Külföldi tanulmányok ill. elemzések alapul vétele
meggondolandó, hiszen a hazai földrajzi adottságok egészen mások, így a
megújuló energiaforrások használata eltérı gazdasági eredménnyel jár, mint
külföldön.

Egy

megbízható

vizsgálat

csak

a

lokális

adottságok

számbavételével készíthetı el. Ezek alapján az Eredmények címő fejezetben
olyan gazdaságossági elemzések kerülnek bemutatásra, melyek a kutatás
során néhány hazai, már megvalósult projekten alapulnak.
A

primer

adatok

győjtése

a

témával

foglalkozó

elıadásokon,

konferenciákon, valamint workshopokon és interjúk alkalmával történt.
A gazdaságossági elemzés elkészítéséhez szükséges az adott technológia
feltérképezése. Ez az esetek többségében a létesítmények mérnökeinek
segítségével történt. A begyőjtött technikai adatok osztályozása során
különös figyelemmel kell kiválasztani a modell elkészítéséhez relevánsakat.
Ezek gazdasági adatokká való transzformálása a megfelelı költség- ill.
bevétel-kategóriák kialakításával történik.
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Cash Flow számítás

Adószámítás

Árbevétel (nominális)

Árbevétel (nominális)

-

Üzemi költségek

-

Üzemi költségek

-

Egyéb költségek

-

Egyéb költségek

-

Kamatköltségek

-

Kamatköltségek

-

Tıketörlesztés

-

Amortizáció

-

Társasági adó

_

_

Adóalap

FREE CASH FLOW

Adó (16%)

Mivel a számítások nominális kamatláb használatával történnek, a szabad
pénzáramlás minden összetevıjét korrigálni kell az inflációval. Ehhez a
Pénzügyminisztérium által közzétett, a jövıbeni pénzáramlások inflációs
indexálásához használatos adatsort használom. A pontosabb számítások
érdekében elméletileg ugyanakkor kívánatos az egyes bevétel- és
költségelemekhez külön árindexet rendelni. Ezt a repcemag felvásárlási
árának és a projektek bevételét jelentı energia (üzemanyag) átvételi árak
esetében teszem meg.
A számított pénzbeli adatok mindegyike Euróban kerül feltüntetésre, ezzel
is javítva a nemzetközi összehasonlítás lehetıségét. Az EUR/HUF árfolyam
a Magyar Nemzeti Bank 2006-ra vonatkozó középárfolyaminak átlaga, mely
264,27.
A beruházás-gazdaságossági számítások jelen dolgozatban a pénzügyi
szakirodalomban „nettó-nettó” módszernek (Shareholder Value) nevezett
eljárás

alapján

készülnek.

Ekkor

a

projekt

értékelése

figyelembevételével és a tulajdonosok szempontjából történik.
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az

adó

A számítások alapja a nettó jelenérték (NPV, Net Present Value) döntési
szabály. Ez nem jelent mást, mint a kezdeti ráfordítások (-I0) és a jövıbeni
pénzáramok jelenértékének szummázását. Ha az eredmény pozitív, a
beruházást érdemes megvalósítani, mivel a diszkontráta figyelembevételével
számított jelenértékek összege meghaladja a megvalósítás költségeit.

A számításokhoz felhasznált diszkontrátákat az 1. táblázat tartalmazza.

1. Táblázat: A számításokhoz felhasznált pénzügyi mutatók
(rf és rf’: http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak,
rm: www..bet.hu → adatletöltés,
*http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=165.YC.B.U2.EUR.4F.G_N_A.SV_
C_YM.SR_20Y,
**http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGDAXI)

év

2007

2008

2009

2010

2011

2012-tól

rf

7,4%

7,5%

7,6%

7,2%

7,3%

4,4%*

rf'

7,4%

6,9%

6,5%

6,3%

6,1%

-

rm

7,7%

18,3%

17,5%

16,9%

16,2%

12,2%**

diszkontráták

9,1%

26,0%

25,0%

23,6%

22,6%

13,5%

A német projekt esetében a tervezési idıszak minden évében a 13,5%-os
diszkontrátával kalkuláltam.
A projektek jövedelmezıségének összehasonlítása a dinamikus megtérülési
idı alapján történik. Ennek grafikus megjelenítés céljából a dolgozatban a
nettó jelenérték az idı függvényében diagrammokat készítettem el.
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3 EREDMÉNYEK
3.1 Bioenergetikai projektek értékelése
A dolgozatban a napelemes áramtermelés mellett a biomassza energetikai
hasznosításának két speciális esete kerül bemutatásra. Az egyik a repcébıl
ipari méretekben történı biodízel gyártás, a másik a különféle szilárd
biomassza hıerımővekben történı elégetésének gazdaságossági elemzése.
A biomassza hasznosításának lehetıségei ennél a két példánál természetesen
sokkal szélesebbek, ugyanakkor a dolgozat terjedelme és a kutatás
volumene nem teszi lehetıvé több hasznosítási mód felvázolását.
A dolgozatban felvázolt biomassza-hasznosítás hátterét az alapanyagtermelés révén a mezı- és erdıgazdaság adja. Ezért megkerülhetetlen a
mikroökonómiai

(üzemi

összefüggésrendszerbe

szintő)

való

vizsgálódásoknak

elhelyezése.

Meg

egy

kellene

tágabb
ugyanis

megválaszolni azokat a kérdéseket,, melyek a biomassza hasznosítás teljes
vertikumát érintik. Ezek például vonatkozhatnak a témában releváns hazai
és európai támogatás – és adópolitikára, az energetikai célra ültetett
növények területigényére, így az élelmiszerellátás biztonságát befolyásoló
tényezıkre,

termelésének

jövedelmezıségére,

az

általuk

kialakított

versenyhelyzetre, ennek az árra gyakorolt hatására, stb.

A pénzügyi számítások összefoglaló megjelenítése a beruházás évenként
számított nettó jelenértékének az évek függvényében történı ábrázolásával
történik.
Minden elektromos áram-, és üzemanyag elıállítási mód esetében az
aktuális piaci szituáció szerint legvalószínőbbnek tőnı szcenárió mellett
(zöld görbe) a termék átvételi árának ceteris paribus 20%-os csökkenésével

8

kialakuló jövedelmezısége - a napelem projekt kivételével - is ábrázolásra
kerül (piros görbe).
Biodízel projekt
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1. ábra: A biodízel projekt megtérülése

Észak-dunántúli hıerımő
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2. ábra: Az észak-dunántúli hıerımő átalakítás megtérülése
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Neustrelitzi hıerımő
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3. ábra: Az neustrelitzi-hıerımő építés megtérülése
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4. ábra: A napelem projekt megtérülése

A dolgozatban felvázolt biomassza hasznosítási módok mindegyike 20 év
alatti megtérülést eredményez (lásd 1-3. ábrák). A biodízel gyártás igen
érzékeny a termelt üzemanyag átvételi árára, menynek csekély esése esetén
a projekt már nem jövedelmezı. Hasonló a helyzet a biomassza tüzeléső
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hıerımővek esetében, ahol az áram átvételi árak 20%-os csökkenése szintén
nagymértékben rontja a projektek jövedelmezıségét.
A napelemes áramtermelés nem jövedelmezı. Ebben csak a technológia
fejlıdése hozhat áttörést, mely lehetıvé tenné a berendezés elıállítási
költségeinek drasztikus mérséklését, illetve a hatásfok jelentıs növelését.
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4 KÖVETKEZTETÉSEK
Az Eredmények fejezetben bemutatott beruházási projektek számának
növelésével a jövedelmezıségre vonatkozó eredmények megbízhatóbbá
válnának.
Az eredmények megbízhatósága nem csak a projektek számának
növelésével, hanem a modellezett energiatermelési módok szélesítésével
egyaránt fokozható. A disszertáció kereteibe nem fért bele a biogáz-gyártás,
az energiaültetvények növényeibıl pellet-elıállítás, a bioetanol-gyártás, a
napkollektoros melegvíz termelés és a geotermia-hasznosításának gazdasági
vizsgálata. Ezen elvégzett elemzések lehetıvé tennék, hogy a hazai zöldenergiatermelés különbözı lehetıségeinek összehasonlítása után ezek
magyarországi optimális megoszlására javaslat készüljön. Továbbá, hogy a
feltérképezett jövedelmezıség alapján a legjobbra állami támogatási
konstrukciók legyenek kidolgozhatók.
A

disszertáció

ugyancsak

kompromisszumok

eredménye

a

téma

elhatárolásának tekintetében is, hiszen például a biodízel gyártás
gazdaságossági elemzése csak az elıállító üzemre készül el. Ha az elemzés a
teljes vertikumra (a mezıgazdaságtól a makrogazdasági, társadalmi
hatásokig, sıt technikai oldalról a berendezések teljes életciklus elemzéséig)
készülne, fontos vidékfejlesztési, gazdaságpolitikai következtetések is
levonhatóak lennének.
A dolgozat csak érintılegesen foglalkozik a hazai biomassza potenciál
becslésével, holott ez kulcsfontosságú volna a biomassza hasznosítás
fokozása szempontjából.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a téma nem csupán közgazdasági
kérdéseket vet fel, így az alaposabb vizsgálatokhoz agrármérnökök,
gépészek, informatikusok együttmőködésére volna szükség.
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5 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. Megállapítottam, hogy a biomassza folyékony üzemanyagként
történı felhasználása a termıföld hasznosításakor a többi árunövény
termelésével

szemben

-

a

fosszilis

energia

árának

és

a

növénytermelés hozamainak függvényében, idıben és térben is
változó intenzitású – erısödı konkurensként jelentkezik. A termelık
a közeljövıben a piaci árak és a támogatások nyomán javuló
jövedelmezıségi kilátások miatt a hagyományos szántóföldi
növények energetikai célra történı termesztését preferálják majd. Ez
– rossz terméső esztendıkben - a gabona és az olajnövények piacain
átmeneti hiányt okozhat, amelyre a takarmány- és élelmiszerárak is
növekedéssel reagálnak.

2. Magyarországon

a

biomassza

tüzelésére

létesült

erımővek

nyersanyagigényét elsısorban a hagyományos erdıgazdasági és
mezıgazdasági

melléktermékekkel

célszerő

fedezni.

Ezek

korlátozott kapacitása miatt azonban – célszerően az átlagosnál
rosszabb termıképességő területeken – energianövény-ültetvények
létesítendık,

illetve

fokozni

indokolt

a

mezıgazdasági

melléktermékek energetikai célra történı hasznosítását.

3. A dolgozatban felvázolt biomassza hasznosítási módok mindegyike
20 év alatti megtérülést eredményez. A biodízel gyártás és új
biomassza hıerımő-létesítés gazdaságossága azonban igen érzékeny
a végtermék átvételi árára, s a projektek - a számított árak
kismértékő (5-10%-os) csökkenése következtében is - már
gazdaságtalanná válnak. A hagyományos hıerımő biomassza
13

tüzelésőre történı átalakítása esetében ez csupán enyhén rontja a
projekt jövedelmezıségét. Ezért a hıerımő átalakítások esetében
célszerő lenne differenciálni az elektromos áram kötelezı átvételi
árát, mivel így elkerülhetı volna ezen projektek esetleges túlzott
támogatása.

4. A felvázolt szigetszerő napelemes áramtermelés gazdaságtalan, amin
csak a technológia jelentıs fejlıdése változtathat. Ahhoz, hogy a
bemutatott projekt az alternatív lehetıségek szintjén teljesítsen, az
átvételi árnak 75 € cent/ kWh (hozzávetıleg 200 Ft/kWh) értéket
kellene elérnie.
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6 JAVASLATOK
A földi bioszféra teljes elpusztítását elkerülendı, szükséges a globális
környezetszennyezésért az egyik legnagyobb mértékben felelıs szektor, az
energiatermelés és fogyasztás fenntartható rendszerré alakítása. Ez az
energiatermelés

szempontjából

a

megújuló

energiahordozók

újbóli

felfedezését jelenti.
A hazai megújuló erıforrások részarányának növekedésére kitőzött célok
megvalósíthatók, viszont a jövıben ezek eléréséhez az eddigieknél
jelentısebb áldozatokat kell hozni. Anyagi áldozatként jelentkezik a
jelenlegi állami támogatások fenntartása, esetenként a beruházásokhoz
nyújtott vissza nem térítendı támogatások fokozása. Nem direkt anyagi
áldozatként egészen biztosan meg kell jelennie a felnövekvı generációk
környezettudatos nevelésének és a jelenlegi pazarló fogyasztói magatartás
visszaszorításának.
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a megújuló energia kiaknázására
létesített projektek támogatásigénye a fosszilis energiahordozó árának
relatív emelkedésével fokozatosan csökken. A jelenlegi támogatásigény
hátterében az áll, hogy azonos energia-output esetén a piaci árak alapján
drágább a megújuló erıforrások használata. Így a projektek piaci
jövedelmezısége

a

többletköltségek

ellensúlyozása

véget

csupán

támogatások alkalmazásával érhetı el. A támogatásigény mérséklıdésére a
másik lehetıséget a technológiai fejlıdés jelentheti, hiszen ekkor a megújuló
erıforrások alkalmazásának költségei alacsonyabbak lennének.
A dolgozat legfontosabb eredményének és gyakorlati alkalmazhatóságának
az tekinthetı, hogy a feltérképezett energiatermelési módok kapcsán
folytatott

valóságos

tervezési

munkában
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eligazítást

nyújthat

a

befektetıknek, ezzel növelhetı a megújuló forrásokból származó energia, és
egyúttal csökkenthetı a környezet terhelés, miközben a beruházások
növekedése jelentıs makrogazdasági elınyökkel jár.
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