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Vezetôi összefoglaló

Az AmCham véleménye szerint Magyarország ma nem rendelkezik olyan összehangolt, az energiapolitika kialakítására és értékelésére
szolgáló keretrendszerrel, amely lehetôvé tenné a kormányzat és a befektetôk számára a prioritások helyes megállapítását, és az
energiabiztonság felé vezetô út kijelölését. A jelenlegi helyzetben a magyar lakossági és ipari fogyasztók egyaránt többet fizetnek az
energiáért nyugat-európai társaiknál, ugyanakkor kevésbé hatékonyan használják fel azt. Ez gyengíti a magyar nemzetgazdaság
versenyképességét, ezzel egyidejûleg pedig alacsonyabb szintre kényszeríti a más területre jutó lakossági fogyasztást. Ha összevetjük
Magyarországot az ipar és a gyártás területén versenyképes, energiafüggô országokkal, akkor kiderül, hogy helyzetünk nem
megváltoztathatatlan adottság. Németország egyetlen eurónyi GDP elôállításához feleannyi energiát használ fel, mint Magyarország.
Japánban pedig kiváló tervezési és értékelési szakpolitikai rendszer segíti az elmúlt három évtizedben példaértékûvé vált nemzeti
energiahatékonysági programot. A magyar kormányzat számos gazdaságpolitikai és regionális diplomáciai kezdeményezéssel javíthatná
Magyarország versenyképességét az energetikai ágazaton keresztül.
Elôször is világos, konzisztens, átlátható és független szabályozásra van szükség. A gazdasági értelemben vett energiaszabályozást
függetleníteni kell a szociálpolitikától és a politikai döntéshozatal folyamatától. Ahol csak lehet, minimalizálni kell a lakossági fogyasztók és
az ipari fogyasztók közötti keresztfinanszírozás lehetôségét, legyen szó akár a távhôszolgáltatásról, akár az áram- vagy gáztarifákról. Olyan
új energiaregulátorra van szükség, aki képes a munkáját a törvényalkotástól, a szakpolitika-alkotástól és az állami és magántulajdonosi
érdekektôl függetlenül végezni egy új, többszektorú közmûszabályozó hatóságon belül, vagy egy függetlenebb Magyar Energia Hivatal
élén. A független szabályozás a tisztességes verseny biztosításával tenné vonzóvá a Magyarország energia-értékláncának elemeibe való
befektetést.
Másodszor, az energiahatékonyságot az ipari, lakossági és kormányzati szereplôk körében is növelni kell. Célzott és esetleg támogatott
hiteleket kell nyújtani azokon a kritikus területeken, ahol valamiért akadoznak az egyébként megtérülô energiahatékonysági beruházások.
Magyarországnak példát kell mutatnia abban, hogy még az állam is lehet olyan tulajdonos, amely képes az ökológiai lábnyomát
csökkenteni, és a tulajdonában álló energetikai infrastruktúrában tényleges megtakarításokat hozó beruházásokat megvalósítani. Abban
az esetben, ha az állam nem képes a legkorszerûbb, valóban versenyképes és hatékony technológiával fejleszteni az ország energetikai
infrastruktúráját, elônyben kell részesíteni a magántôkét, hiszen ennek az elônyeit a közintézményi és a magán-energiafogyasztók is
élvezhetnék. A klímapolitikában a kiszámítható és betartható EU-s és Koppenhága utáni világszabályozást kell követni. A magyar szén-
dioxid kvótaallokációnak kifejezetten ösztönöznie kell az energiahatékonyságba történô befektetést.
Harmadszor, a kormányzati energiapolitikának lelkesen el kell köteleznie magát a megújuló és nukleáris energia támogatását is magában
foglaló, hosszú távon megváltoztathatatlan keretet adó, fenntartható és bátor energiapolitika mellett. A magyar megújuló célértékeket
az európaiaknak megfelelô vagy azokat meghaladó szinten, nem pedig alacsonyabban kell meghatározni. Az adórendszernek elsôsorban
a beruházásokat és a kutatás-fejlesztést kellene ösztönöznie annak érdekében, hogy Magyarország a zárt láncú biomassza- és a
geotermikus energia egyik vezetô hatalmává váljon. Ezek a lépések a hazai nukleáris kapacitások fokozatos növelésével, és a hazai
termelésû urán kitermelésének lehetôvé tételével jelentôsen csökkenthetnék Magyarország energiafüggôségét.
Az ilyen nagy változások megvalósítása nem könnyû. Magyarországnak azonban nem egyedül kell szembenéznie ezekkel a
kihívásokkal, hiszen a régió hasonló helyzetû országaival összefogva sokkal könnyebben valósíthatók meg a hatásos és egymással
is összeegyeztethetô változások. A magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara és tagjai – a Regionális Energia Fórumban részt
vevô, más országokban mûködô AmCham szervezetekkel közösen – készek szaktudásukkal is támogatni a mindenkori magyar
kormányt a nemzetgazdaság versenyképességét javító energiapolitikai reform megvalósításában.

Az AmCham Energia és Környezetvédelmi Bizottsága a kamara energia-
termeléssel, energia-technológiával, ipari energiafogyasztással, energia-
kereskedelemmel és -tárolással, bányászattal és kapcsolódó professzionális
szolgáltatásokkal foglalkozó tagjainak munkacsoportja. A Bizottsággal annak
elnökén, Antal Dánielen keresztül lehet felvenni a kapcsolatot az amcham.hu
weboldalon.

Az AmCham Hungary Energia és Környezetvédelmi Bizottsága ezúton szeretné
kifejezné köszönetét és háláját azoknak a vendég szakembereknek, nem üzleti
szervezeteknek és AmCham tagvállalatoknak, akik ill. amelyek segítettek ennek az
energiapolitikai álláspontnak a kialakításában. A dokumentumot Antal Dániel
(Visegrad Investments), Steve Corwell (AES Hungary) és Frank Klausz 3rd (AT
Kearney) szerkesztették, és az AmCham Igazgatótanácsa hagyta jóvá.



Az energiagazdálkodás helyzetképe Magyarországon

Magyarországon az európai átlagnál 16 százalékkal több energiát használunk fel egy eurónyi
bruttó nemzeti jövedelem megtermeléséhez, és majdnem kétszer annyi energiára van ehhez
szükségünk, mint az európai versenyképességben vezetô Dániának vagy Írországnak. Közép-
európai régiónknak általános problémája, hogy több energiára van szüksége, mint Észak-,
Nyugat- vagy Dél-Európának. Tekintetbe véve azt, hogy az ipari termelés a magyar
nemzetgazdaságban jelentôsebb szerepet játszik az európai átlagnál,
energiagazdálkodásunknak ez a sajátossága versenyhátrányt jelent a magyar gazdaság számára.
Ugyan 1995 és 2005 között régiónk hátránya csökkent valamelyest, annyit azonban nem
javítottunk ezen a területen, hogy Magyarország vagy a közép-európai régió védettebbé
váljon a világpiaci verseny élezôdése és a növekvô energiaárak adta kettôs szorítástól.
Helyzetünket tovább rontotta a lakossági és közületi fogyasztók ipari keresztfinanszírozása, és
a magas áfaszint – az elôbbi az árhatások elrejtése, az utóbbi a megtérülési idô növekedése
miatt csökkentette az energia-megtakarítások megtérülését.

Az üzleti konjunktúraciklus, illetve a világpiaci árak függvényében Magyarország teljes
világpiaci exportbevételének akár 14 százalékát is elköltheti energiaimportra, ráadásul az
energiafüggôség 2002 óta tendenciájában növekvô. (1) A legutóbbi konjunktúraciklusban az
energiaárak növekedése 4 milliárd euróval rontotta a külkereskedelmi mérleget – ezt a
hatást a vállalatok nem tudták hatékonyságnövekedéssel ellensúlyozni.

Elsô ábra:

Teljes energiaintenzitás az EU-ban, 1995 és 2005. (Európai Környezetvédelmi Ügynökség)

A magyarországi idôjárási körülmények tovább nehezítik helyzetünket. Közép- és Kelet-
Európa a klímája következtében több téli fûtésre és több nyári hûtésre szorul, mint
Nyugat-Európa, márpedig a fûtés a háztartási és a közintézményi körben is az
energiakereslet legfontosabb tényezôje. Az energia magas költsége a háztartási
jövedelmekhez képest önmagában szegénységi kockázatot jelent. Az energiaszegénység
csapdájába kerülô családok nem képesek megvalósítani azokat az energiatakarékossági
fejlesztéseket, amelyek elviselhetô szintre csökkentenék az energiafogyasztásukat. Mivel
a háztartási energia-megtakarítás egyébként nagyon gyorsan kifizetôdik, az alacsonyabb
jövedelmi helyzetû családoknak kifejezetten megérné célzott pénzügyi segítséget nyújtani
az ilyen beruházásokhoz.

Magyarországon a dízelolaj ára általában kifejezetten magas, az ipari gázárak általában
magasabbak a regionális versenytársainkhoz képest. Miközben a háztartási áramtarifák
pontosan az európai átlagszinten vannak, az ipari fogyasztók, Szlovákia és Málta
kivételével mindenhol kevesebbet kell fizessenek. Az AmCham tagvállalatainak saját
adatai ilyen tekintetben egybevágnak az Eurostat hivatalos és nyilvános statisztikáival (lásd
a szemléltetô ábrákat).
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ellensúlyozni”



Második ábra: Energiaárak Európa-szerte (EU Energy Monitor, Eurostat nyilvános adatok)

Legfontosabb javaslataink

Független, költségalapú szabályozás
A magyar energiaszabályozásnak olyan megingathatatlan versenyképességi célkitûzést kell
adni, amelyet világos, konzisztens, átlátható szakpolitika segít megvalósítani. Az
energiaszabályozást teljes mértékben el kell választani a szociálpolitika végrehajtásától, ami
alól kivételt csak az energiaszámlákkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi panaszkezelés
határterületei képezhetnek. Mivel Magyarország még nem privatizálta teljes mértékben az
energia termelését és szállítását, az államnak tulajdonosként is jelentôs közvetlen befolyása
van a piacra – ami önmagában is csökkenti az ország nemzetközi versenyképességét. Ez a
helyzet különösen fontossá teszi, hogy az energiaregulátor teljes szabadságot és
felhatalmazást kapjon arra nézve, hogy igazságos és semmiképpen sem részrehajló
piacszabályozási döntéseket hozhasson. Magyarországon, akárcsak más országokban, a
kormányzatnak lehetôsége kell, hogy legyen átfogó, vagy korrekciós célú állami
támogatások nyújtására, de az ezekrôl való döntések nem kerülhetnek az energiapiaci
szabályozással egy kézbe.

Magyarországon még nem nyert teljes elfogadottságot a független piacszabályozás, noha ez
az EU, az Egyesült Államok és a távol-keleti fejlett OECD-tagállamok esetében is a
piacgazdaság egyik kulcsintézménye. Az elmúlt két évtizedben egyetlen energiaregulátor
sem tölthette ki a mandátumát. Ugyan a regulátorok függetlenségét az európai jog is
biztosítja, mindez nem tartható be egyetlen magyarországi hálózatos iparágban sem. A
független, igazságos, kiszámítható, a versenyképességet szolgáló szabályozás alkotmányos
garanciájának megteremtése azonnal kedvezô jelzést küldhetne a világnak, hogy a magyar
kormány és parlamenti többsége a versenyképesség helyreállítása érdekében elfogadja a
szabályozás függetlenségét. Ennek jegyében modernizálni kellene az Ártörvényt,
alkotmányos és államirányítási eszközökkel is meg kellene erôsíteni az energiaregulátor
pártatlanságát. Szervezeti téren ehhez a legjobb amerikai, német, szlovák és balti minta
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alapján az energia-, vasúti, távközlési, postai és vízközmûvi szabályozó hatóságokat egyetlen
Közmûhatóság intézményébe kellene összevonni, lehetôleg egy nem politikai
kinevezettekbôl álló Közmûtanács felügyelete alatt.

Az ár- és profitszabályozás függetlenségének megteremtése mellett elkerülendô a
háztartások támogatásának megfizettetése az üzleti fogyasztókkal. A keresztfinanszírozás
olyan piactorzító hatású beavatkozás, ami csökkenti az energiahatékonyság és
energiafüggetlenség irányába vezetô lépések ösztönzését, és kedvezôtlenül hat a
Magyarország érdekeit szolgáló, a versenyképességet növelô intézkedések megtételére.
Ennek a jellemzô esete, amikor a nem megfelelô egyetemes szolgáltatási gázszabályozás
lehetôvé teszi, hogy a háztartások gázfogyasztásának egy részét az üzleti fogyasztók fizessék
meg. Az alacsony háztartási tarifák pazarláshoz, a hatékonyság csökkenéséhez és hanyag
fogyasztási szokásokhoz vezetnek, aminek a környezetpusztító hatás mellett az egyik
mellékhatása az ipar magas energiaszámlája és Magyarország ipari versenyképességének
csökkenése. Mindez arra ösztönzi a gyártókat, hogy tevékenységüket a régió más
országaiba helyezzék át, és csökkentsék a hazai foglalkoztatást.

A független, költség-alapú szabályozás csak akkor egészíthetô ki állami támogatásokkal, ha
erre megkérdôjelezhetetlen szükség van. Ilyen lehet a megújuló energiaforrások
kiaknázásába történô befektetések területe. Az a jelenlegi szabályozást túlzottan fellazította
a gáztüzelésû kogenerációs erômûvek beengedése az eredetileg a zöld energia
támogatására létrehozott kötelezô átvételi (KÁT-) rendszerbe. Az ilyen
keresztfinanszírozás csak a zöldenergia-beruházások és a magasabb áramárak terhére tudja
csökkenteni a távhô árát. Azzal, hogy a támogatások nem teszik vonzóvá a zöldenergiát,
tovább romlik a magyar külkereskedelmi mérlegben az energiahordozó-import miatti
deficit, az áramárak pedig a magyar ipar számára összehasonlítási alapnak tekinthetô, német
ipari árak fölé kúsznak.(2) A KÁT-rendszer a legjobb példája annak, hogy miért kell átalakítani
a magyar támogatási rendszert éppen annak érdekében, hogy a támogatás célzottjai
könnyebben valósíthassák meg céljaikat. Ha pedig a távhôszolgáltatást valóban szükséges
támogatni, akkor azt semmiképpen sem a megújuló energiaforrások kiaknázásának a
rovására, hanem közvetlen módon kellene megtennie a magyar államnak.

A politikától független és az állami támogatásoktól mentes mûködés mellett a
túlszabályozottságot a felesleges és az egymásnak ellentmondó szabályok csökkentésével
kell ésszerûsíteni. Az árszabályozásnak a beruházók részére nyújtott, körültekintôen
beruházott tôkére biztosított tisztességes mértékû megtérülés lehetôségén kell alapulnia.
Az árkorlátozásoknak olyan, nem politikai jellegû, közgazdasági tartalommal mûködô
ársapkát kell alkalmaznia, amely megakadályozza az energiaszektor költséginflációjának
továbbterjedését az egész nemzetgazdaságra. Deregulációs lépésekre volna szükség annak
érdekében, hogy Magyarországon gyorsan lehessen energetikai engedélyekhez és hálózati
kapcsolathoz jutni, mivel ezen a területen a magyar bürokrácia nemzetközi
összehasonlításban a világ legrosszabbjai közé tartozik.(3) A bürokrácia csökkentése és a
kormányzat ügyfélközpontúbbá váló gyakorlata szintén elônyös volna.

A CO2-kvótára és a széndioxid-egyenértékre vonatkozó szabályozást piacbaráttá és
átláthatóbbá kell tenni. Az EU klíma-energia csomagját életre hívó kihívásokat az új magyar
energiapolitika nem hagyhatja figyelmen kívül, ezért annak ki kell térnie az EU ETS
emissziókereskedelmi szabályozásának jobb hazai átültetésére, a CO2 kvóták kötelezô és
átlátható árverezésére, és az EU által meghatározott szabályok szerinti felhasználásra. Egy
jobb kvótaszabályozás legalább olyan jó elosztási eredményhez vezetne, mint amikor a
kvóták egy részét közvetlenül és kevéssé átlátható módon ítélik oda, hiszen csökkenti
annak az esélyét, hogy a szén-dioxid kvóta felhasználása nem hatékonyan vagy
versenyképes módon csökkentse a kibocsátást.

Figyelembe véve Magyarországnak a szabályozás stabilitása, a külföldi befektetôkkel zajló
jogviták rendezése és a politikai beavatkozások terén kialakult romló hírnevét, érzékelhetô
változtatásokra van szükség annak érdekében, hogy a jogrendszbe vetett bizalom és a
közintézmények hitelessége utolérje, majd meghaladja a közép- és kelet-európai
térségben mûködô versenytársakét. A piaci szereplôk szabályozói környezet iránti
bizalmának visszaszerzése érdekében el kell kerülni a jogszabályok folyamatos
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változtatását. A miniszteri rendeletek szerepét csökkenteni kell a törvényi szintû
országgyûlési energetikai jogalkotás javára. Az ilyen változások több közvetlen külföldi
befektetést csábítanak, és az állampolgárokat is a helyes cselekvésre vezetik. Az
elôrelátható szabályozás és annak konzekvens végrehajtása nem csak az üzleti és állami
költségvetési tervezés pontosságát növelné, de egyúttal segítené az energiában érinett
vállakozásokat a jó finanszírozási, idôzítési és tervezési lehetôségre épülô, kedvezô
beruházási döntések meghozatalában.

Az energetikai beruházások ösztönzése
Széles körben ösztönözni kell az energia és a tüzelôanyagok elôállítására, tárolására,
továbbítására és szállítására irányuló befektetéseket, valamint az energiakeresletet
csökkentô és a megújuló energiaforrásokat kiaknázó beruházásokat. Az ilyen
beruházásokhoz – egyetlen lakásablak jobb szigetelésétôl kezdve egészen egy öregedô,
fosszilis tüzelôanyaggal mûködô erômû cseréjéig - megbízható és megfizethetô
finanszírozásra van szükség. Különös figyelmet érdemelnek a fenntartható technológiák,
mivel az európai energiapolitika 2020-ig szóló céljai a szénrôl az olajra és földgázra
történô átálláshoz hasonló mértékû változásokat indíthatnak el az energiatermelés
területén egész Európában, így Magyarországon is. Az európai 20-20-20 célok
teljesítéséhez szükséges technológiák ma még kimagasló mûszaki, szabályozási és pénzügyi
kockázatainak kezelését és csökkentését az segíthetné, ha a hosszú távú szerzôdéseket is
figyelembe vevô, megalapozott, átlátható, hosszú távú indikatív nemzeti terv készülne a
magyar energiatermelô kapacitások, vagyis az erômûvi park cseréjére. A megújuló
energetikai infrastruktúrában csupán a nemzetbiztonsági szempontból létfontosságú
esetekben célszerû fenntartani a köztulajdont, egyébként minden lehetséges esetben a
magánbefektetôk energetikai beruházásainak kell elsôbbséget adni. Annak érdekében,
hogy a beruházások ténylegesen növeljék az energiarendszer hatékonyságát, több terület
is különös figyelmet érdemel:

• Az egyértelmû, elôrejelezhetô és átlátható energiapolitika, valamint a stabil jogszabályi
és szabályozási környezet csökkenti az energiatermelôk, -kereskedôk és -fogyasztók
számára a kockázati prémiumok és a hitelfelvétel költségét.

• Ha Magyarország a nemzetbiztonsági érdeket képviselô beruházások állami
tulajdonosaként átláthatóbban és elôrejelezhetôbben mûködik, az energetikai
beruházások szempontjából kevésbé kockázatos célponttá válhat, és barátságosabb
légkört alakíthat ki az ipari vállalkozások számára. Az gazdaságpolitikának kifejezetten
lehetôvé kell tennie az állami tulajdon feladását, ha ez a köz érdekében áll; vagyis ha a
közvetlen magánberuházás növelése jobban szolgálná az árak csökkenését, a nagyobb
energiahatékonyságot vagy a széndioxid-kibocsátás csökkentését. A nemzeti
energiapolitikának egyértelmûen meg kell fogalmaznia a magyar államnak a
nélkülözhetetlen energetikai létesítmények (essential facility) és egyéb infrastruktúra
tulajdonosaként a jövôben betöltendô szerepét.

• Hasznos lenne egy világos és piacvezérelt kormányzati elemzés és egy ezen alapuló
olyan indikatív terv elkészítése, ami a meglévô erômûvi park megújítására ösztönöz, a
megújúló energiaforrások minél nagyobb kiaknázásával.

• A magyar állam pénzügyi lehetôségeit kihívás elé állító, a kormányzat által
kezdeményezett “mega-projekteket” – mint például a Paksra tervezett új atomerômû-
blokkok – óvatosan, a regionális részvétel figyelembevételével, a fogyasztókat és az
adófizetôket érintô lehetséges hatások alapos felmérésével kell megközelíteni.

• Az energetikai infrastruktúra átfogó kockázati profiljának csökkentése érdekében az
állami energetikai létesítményeket megfelelôen biztosítani kell, hogy ne legyen szükség
a fogyasztók és az adófizetôk helytállására, a biztosítással nem rendelkezô és
alulbiztosított beruházások kisegítésére.

• A köz számára biztosított energiahatékonysági támogatásokat, állami támogatásokat és
hiteleket mindenki, de különösen azok számára kell megfizethetôvé tenni, akik az elavult
infrastruktúra és a magas energiaárak terheit nyögik. A KEOP uniós támogatási
konstrukció, az MFFEE, EHA támogatott hitelkonstrukció és a Magyar Fejlesztési Bank
termékei váljanak piacbaráttá és összeegyeztethetôvé a bankoktól és
takarékszövetkezetektôl történô magáncélú hitelfelvétellel.
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A magyarországi üzleti környezet eddig az energiatermelô és elosztási infrastruktúrába
irányuló beruházások elhalasztását eredményezte. Mindez rövid távon energiahiányhoz
vezethet a magyar piacon, miközben ennek ellenére elképzelhetô, hogy a rákövetkezô
évtizedre olyan jelentôs kapacitások fognak kiépülni, amelyek mind a magán, mind a
közpénzügyek szempontjából nem lesznek a lehetô legnagyobb mértékben értékarányos
befektetések. A potenciális pénzügyi nyereség és veszteség az atomenergetikai létesítmények
esetében a legnagyobb, ahol a kötelezettségeket évtizedekre elôre vállalják, és az induló
beruházás szokatlanul magas szintje csak mintegy tíz év után kezd egyáltalán jövedelmet
termelni. A fenti javaslatok segítséget kívánnak nyújtani a lehetséges rövid távú szükségletekre
adott megoldások elômozdításához, és eközben segítenék a hosszú távú befektetések
számára termékeny és kiegyensúlyozott gazdasági környezet megteremtését.

Energiahatékonyság
Az elpazarolt energia egyszerre csökkenti a magyar fogyasztók és az ország jólétét
valamint versenyképességét. A mostani gazdasági válság arra mutatott rá, hogy számos
háztartás nem képes kifizetni az egyes nyugat-európai háztartásoknál az elfogyasztott
mennyiség tekintetében gyakran háromszor nagyobb, jövedelemarányosan pedig akár
hatszor magasabb egy négyzetméterre jutó számlákat. A kinnlévôségek magas aránya
pedig tovább növeli a fizetô fogyasztókra jutó terheket.

Az elôrejelezhetô szabályozás – különösen az árak és a jövedelmezôség területén – a
fogyasztói, a kereskedôi-szállítói és termelôi vertikumban egyaránt ösztönözné az
energiahatékonysági beruházásokat, mivel ezek elmaradásának ma sem az alacsony
megtérülési mutató az oka, hanem a bizonytalanság magas szintje. Az energiafogyasztási
megtakarítások jelentôsen csökkentik a legtöbb vállalkozás mûködési költségét, ami
különösen a globális pénzügyi válság idején fontos versenyképességi elônyt jelentene
vállalati, iparági és nemzetgazdasági szinten egyaránt.

Az energiára és az energiatakarékos technológiára kirótt, kivételesen magas magyarországi
áfa a magyar fogyasztókat “energiaár-csapdába” ejti, mivel szokatlanul magas szinten
adóztatja meg a fogyasztás csökkentéséhez szükséges háztartási beruházásokat. Ugyan a
magas energiafogyasztásra és a megtakarítást segítô eszközökre kivetett, magas forgalmi
adóból származó bevétel rövid távon biztosan segíti az állam fiskális egyensúlyának
helyreállítását, hosszú távon azonban bérinflációs nyomást hoz létre, és egyben növeli a
közmûvállalatok rossz és költséges kinnlevôségeinek az arányát.

Ha az áfa uniós összehasonlításban továbbra is ilyen kivételesen magas mértékû marad,
akkor az állam feladata egy olyan pénzügyi konstrukció kidolgozása, amely képes
kiszabadítani az energiafogyasztókat a magas fogyasztás és az alacsony energiahatékonyság
szegénységi csapdájából. Ilyen intézkedés lehet például a kritikus területekre irányuló
energiatakarékos beruházások kedvezményes forgalmi adóztatása, vagy az
alacsony/közepes jövedelmû polgárokat célzó, támogatott hitelek szélesebb körben való
elérhetôvé tétele.

A fenntartható energia ösztönzése
Fenntarthatónak azt az energiarendszert tekintjük, amely úgy szolgálja ki a mostani
generáció igényeit, hogy az nem veszélyezteti az eljövendô generációk saját igényei
kielégítésének képességét. Fenntarthatónak tartjuk az összes, ma már ténylegesen
kiaknázható megújuló forrású energiát, valamint a nukleáris energia használatát. Az
energiarendszer fenntarthatósága nemcsak az Európai Unió klímapolitikai és
környezetvédelmi céljainak megvalósítása miatt alapvetô fontosságú, hanem azért is, mert
önmagában is az ipari és mezôgazdasági innováció motorja lehet. Különösen igaz ez a
tengerparttal nem rendelkezô Magyarországra, amelynek lakossága, mezôgazdasága és
ipara is jobban megszenvedi a klímaváltozást európai versenytársainál.(4)

A zöldenergia területén világszerte nagy beruházások vannak folyamatban. Míg a zöldenergia-
termelés azonnali rövid távú környezeti haszonnal jár, a zöldenergiába irányuló beruházások
hosszabb távon önmagukon túlmutató pozitív gazdasági hatást eredményeznek. Az új
termelôberuházások, gyártókapacitások vagy a K+F révén létrejövô szellemi tulajdonjogok akár
évtizedekig további anyagi hasznot hajthanak. Magyarország nemzetközi összehasoníltásban is
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viszonylag jelentôs, fejlesztésre váró energiatermelési potenciállal rendelkezik, elsôsorban a
geotermikus energia, a biomassza-hasznosítás és bioüzemanyagok területén, kisebb mértékben
pedig a szél- és napenergia területén. Ezek a források azonban nem aknázhatók ki azonnal. A
kívánatosnál alacsonyabb közeghômérséklet vagy a biomassza-hasznosítás komplex logisztikai
rendszerszervezési igénye miatt jelentôs üzleti és technológiai innnovációkat igényelnének. A
zöldenergia hasznosítása összeköttetésben áll az új energiahordozók és újfajta energiafogyasztó
alkalmazások, például tüzelôanyag-cellák, alternatív meghajtású autók vagy a vízturbinák
gyártásával és felhasználásával. A magyar gyártóipar minden mûszaki és emberi erôforrással
rendelkezik ahhoz, hogy sikeresen vegyen részt a már bizonyított zöldtechnológiák gyártásának
világversenyében, és ezen technológiák fontos exportôrévé válhasson, a zöldenergetikai
értékláncba pedig magas hozzáadott értékkel kapcsolódjon be. Csupán arra volna szükség,
hogy Magyarország teljes mértékben magáévá tegye az EU megújuló energiára vonatkozó
politikáját, normáit és céljait, a szellemi tôke fejlesztéséhez pedig konzekvens ösztönzôkkel
támogatott szakpolitikákat alakítson ki.

A helyben termelt zöldenergia és a kapcsolódó berendezések gyártása a zöldenergiához
kapcsolódó ipari termékek és szellemi tulajdon exportjának elômozdításával segíthet
Magyarországnak, hogy javítson a külkereskedelmi egyensúlyán. Az olyan új technológiák, mint
például a tüzelôanyagcellás-meghajtás területén végzett K+F elôsegítené, hogy a magyar
gazdaság versenyképességének másik pillére, az autóipar és az elektronikai gyáripar megôrizze
nemzetközi versenyképességét. A biomassza-alapú energia- és tüzelôanyag-gyártás
elterjesztése a mezôgazdasági termékek és melléktermékek jövedelmezôségét is javíthatná,
ami elônyösen érintené az ágazat versenyképességét az európai és a világpiacon.

Fel kell számolni a Magyarországot az Európai Uniótól elválasztó szakadékot a megújuló
energiára, az üvegházhatású gázok csökkentésére és az energiahatékonyság növelésére
kidolgozott európai 20-20-20 célok felvállalása és eredményes végrehajtása területén. Ennek
során szükséges 1. az uniós jogszabályok alaposabb és idôben történô átvétele, 2. a hiteles
célok meghatározására és azok végrehajtására szolgáló módszer kidolgozása, 3. a fenntartható
energiatermelés és széndioxid-kibocsátás kötelezô elôírásaira vonatkozó, részletesebb
idôkeret kialakítása, valamint 4. a széndioxid-kvóták átláthatóbb felhasználásának biztosítása.

A K+F tevékenységet közvetlenül olyan, 2050-re megvalósítani szükséges technológiákra kell
irányozni, mint a tiszta széntechnológiák és a hidrogén széles körû terjedése. Az energetikai
K+F-fejlesztések egyértelmûen nagyobb kormányzati támogatást igényelnek, a közép- és kelet-
európai országoknak pedig egyesíteniük kellene erôforrásaikat ezen a téren.

A fenntartható energiamix kialakítását nem a meglévô energiatermelô kapacitások
versenyképességének a rontásával, hanem az EU megújuló energiára kitûzött célszámainak
megfelelô új energiatermelô kapacitások létrehozásával kell támogatni. Nemcsak nagyobb
átláthatóságra, hanem ennél szigorúbb óvintézkedésekre is szükség van ahhoz, hogy az állam
ne támogasson olyan látszólag zöldvállalkozásokat, amelyek nem termelnek fenntartható
energiát.

Regionális megközelítés

Az elmúlt két évtizedben Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban,
Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában mélyreható és sikeres politikai, gazdasági és
intézményi változás zajlott le. Az energetika területén zajló regionális együttmûködéshez
megvannak és kibontakozásra várnak a megfelelô makrogazdasági feltételek. A közép- és
kelet-európai térség történelmileg rövid idô alatt integrálódott a világgazdaságba, és ezek
az országok rendkívül nyitott és versenyképes ipari exportôrökké váltak.

A közép- és kelet-európai gazdaságok a gyár- és vegyipar magas súlya miatt nyugat-európai
társaiknál energia-intenzívebbek. A regionális versenyképesség ezért igen érzékeny az
energia- és tüzelôanyag-árakra és az ellátás sokkjaira. Ezt a hatást tovább fokozza egyrészt
a közép- és kelet-európai országok alacsony energiahatékonysága, másrészt az, hogy ezek
az országok nagymértékben külsô forrásoktól függenek.
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Az energiafüggôség azt mutatja meg, hogy egy gazdaság energiaigényének kielégítéséhez
milyen mértékben szorul importra. Az EU által számított energiafüggôségi statisztikák
szerint Magyarország energiafüggôsége 61,4% az EU átlagos 53,1%-os értékével szemben.
A rövid távon nem helyettesíthetô földgázellátottságban pedig a térség minden állama
nagymértékben függ a külföldi importtól.(5)

A térség országainak több, energiával összefüggô kérdésben összehangolt energiapolitikát
kellene alkalmaznia. A regionális együttmûködés a teljesség igénye nélkül például a
következô területeken indokolt:
• regionális energiapolitika az Unión belül és azon túl,
• a termelôkapacitások tervezésének, építésének, engedélyezésének és az

árszabályozásnak az összehangolása,
• a közép- és kelet-európai térségben a földgáz- és villamosenergia-továbbítás területén a

hálózatok összekapcsolhatóságát ösztönzô kezdeményezések,
• a szabályok és szabályozások harmonizálását, valamint az egységes hálózati és díjszabási

struktúra létrehozását célzó kezdeményezések, amelyek az energia szabad áramlásának
és a regionális piac létrehozásának szükséges elôfeltételei,

• az energiaágazat további vertikális tulajdonosi szétválasztása a nagyobb piaci hatékonyság
stimulálása érdekében.

A térségbe irányuló beruházások elômozdítása és a vállalati magatartás befolyásolása
szempontjából kulcsfontosságúak az energiaszabályozás keretei és az energiapolitika. A
térség és Magyarország versenyképességének biztosítása szempontjából kritikus fontosságú
a szakpolitikák kialakítói, a szabályozók és energiatársaságok közti további és folyamatos
konzultáció.

Lábjegyzetek

(1) Az energia- és tüzelôanyag-import a magyar export 9,8%-át teszi ki (163 hónap átlagában),
az éves súlyozott átlag csúcsértéke 13,7% (1996) és 12,8% (2008), a havi csúcs pedig 17,9%
(1996) és 17,5% (2008), ami az üzleti ciklusban elmélyíti a recessziót. Adatok: MNB
külkereskedelmi statisztika. Magyarország energiaintenzitása az Eurostat számításai szerint az
Unión belül a 7. legnagyobb (400,76 olajegyenértékes kilogramm / 1.000 euró GDP; az EU
27 tagállamának átlagos értéke 168,39)

(2) A végfogyasztói villamosenergia-árak és diagramok forrása az Eurostat. Az évi 500-2.000
MWh fogyasztású ipari fogyasztói árak esetén a magyar árak egyenlôek az EU27 átlagáraival,
és Románia és Szlovákia kivételével meghaladják az összes közép- és kelet-európai országét.
A lakossági árak évi 2.500 – 5.000 kWh fogyasztású háztartásokra vonatkoznak. Ebben a
tekintetben a magyarországi árak megfelelnek az eurozóna átlagának, és Szlovákia kivételével
meghaladják az összes közép- és kelet-európai országéit. A földgáz ipari ára adók nélkül
10.000-100.000 GJ éves fogyasztásra vonatkozik: a magyar árak megfelelnek az EU27
átlagának, és Szlovákia kivételével meghaladják az összes közép- és kelet-európai országét. A
20 – 200 GJ éves fogyasztású háztartások esetében a magyar árak alacsonyabbak az EU27
átlagárainál, és magasabbak a visegrádi államok átlagánál. A villamosenergia nagykereskedelmi
árai az ELMÜ-ÉMÁSZ adatai szerint meghaladják a lipcsei tôzsde árait.

(3) A Világbank “Getting Electricity” felmérése szerint egy új építésû raktár 140 kVA
csatlakozással történô bekötése a hálózatba Magyarországon 252 nap, a 12. legrosszabb adat
a világ 140 gazdasága közül.

(4) Az OMSZ 100 éves adatai és kutatása szerint a magyarországi éghajlat átlagos melegedése
meghaladja a világátlagot, a csapadékmennyiség visszaesése pedig szintén igen jelentôs. Az
elmúlt években sokkal nagyobb az abnormális hômérsékleti értékek valószínûsége. A
szélsôséges meleg és hideg a fûtési és hûtési fogyasztás növekedését valószínûsíti, az ingadozó
és száraz idôjárás hatására pedig a föld minôsége romlik, ez veszélyezteti a megújuló
biomassza bázisát.

(5) Az Eurostat az energiafüggôségi mutatót úgy számítja, hogy a nettó importot osztja a
bruttó belföldi energiafogyasztás és a tározókapacitások összegével.


