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Villamosenergia-termelés meghatározó trendjei

 Villamosenergia-termelés szerkezetére az utóbbi években meghatározó a megújulók rohamos

elterjedése,a Fukusimai baleset és a fogyasztás csökkenés. A korábbi amerikai palagáz és a

mostani olaj-/földgázár csökkenés ennél (egyenlőre) lényegesen kisebb hatással bír.

 Megújulók térnyerése visszafordíthatatlan. A korábban támogatással épült erőművek akkor is

termelni fognak, ha az állami támogatásokat visszavágják. Számos technológiában elérték a

kritikus tömeget, ami nagyságrendekkel viszi lejjebb a beruházási költségeket és inicializálja a

fejlesztéseket. Jelentős túlkapacitást okoznak a rendszerben ami lefele viszi az árakat. Az időjárás

függőségük lokálisan felfelé és lefelé is nagyon mozgatja a kínálatot.

 Fukusimai baleset hatása kettős egyrészt nagyon megdrágítja az egyetlen hagyományos 

alacsony CO2-jű termelési módot (élettartam hosszabbítást és új építést is)

Másrészt atomerőmű leállítási programot indított, aminek a bizonytalansága („Biztos bezárunk 0-

ra írt, szinte ingyen termelő berendezéseket?”) konzerválja az erőmű szerkezet.

 A gazdasági visszaesés/stagnálás és az energiatakarékossági intézkedések a korábbi fogyasztási 

szintek alá esett a fogyasztás, és onnan enyhén tovább csökken/stagnál

 Olaj szerepe (spec. esetektől eltekintve) elhanyagolható a villamosenergia-termelésben. 

Földgázár változás a korábbi minimális szintről fordította vissza a termelést – alapvetően a szén 

kárára. 

A gázerőművek „visszakerülése a versenybe” tovább növeli a kínálatot és csökkenti az árakat
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Megújulók *3 kapacitás és *2 termelés

IEA 2015
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Nukleáris beruházások költségnövekedése
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Nukleáris termelés változása
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Villamosenergia-fogyasztás dinamikája drámaian megváltozott…

Németország vill.e termelés
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… és elszakadt a GDP-től
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Olaj vs. gáz
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Spark Spread (vill.e árbevétel – gáz molekula költség)
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Piaci szereplők helyzete

 Európai nagybefektető

Kivonulnak a hagyományos termelésből (megújulók és fejlődő országok)

Alulértékelt eszközök felvásárlása

 Nagyerőmű

Lobbi a kapacitáspiacért

Vertikális integráció

Kibekkelés

 Okos erőművek, elosztott termelés

Rendszertartalékok nyújtása

Fogyasztói kiegyenlítés

Fogyasztói befolyásolás

Kulcs az eddigieknél sokkal nagyobb fokú optimalizáció, termelés tervezés, adatelmezés
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Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
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