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1.3 Tegyék meg tétjeiket – 

energiastatisztikák elemzése 
Tárgyszavak: energiastatisztikák; átszámítások; 

energiakereskedelem; mértékegységek. 

Bevezetés 
A statisztikák gyakran hazudnak. De ha világosan és pontosan közlik is a 

számokat, még mindig félrevezetők lehetnek, különösen az energiastatiszti-
kák. A probléma a különböző energiafajták közötti átszámításból adódó elté-
résben rejlik. Amióta az olajipari vállalatok a gáz és elektromos áram piacára 
is behatoltak, azok, akik korábban csak hordót (barrelt) és tonnát használtak 
mint mértékegységet, most kénytelenek milliárd köblábban és gigajoulokban 
számolni. Az átszámítás néha nehézségeket okoz.  

Általános érvényű fogalmak 
Azt gondolhatnánk, megkönnyítené az életet, ha a nemzetközi energia-

ipar létrehozna egy megállapodást, amely megkövetelné, hogy minden ener-
giastatisztikában oda kellene tenni zárójelben pl. a Btu-egyenértéket. (Btu: Bri-
tish thermal unit; 1 Btu = 1,055 kJ ). De 1 köbláb lengyel gáz 779 Btu-t, míg 
1 köbláb görög gáz 1570 Btu-t tartalmaz – több, mint kétszer annyi energiát. 

Az egyetlen egyetemes fogalom, amit mindenki használ, a pénz, és az 
energiaipar szereplői egy energiamennyiség jelentését dollárban, vagy saját 
helyi pénznemükben kifejezve mérik. De ez is csak korlátozott segítséget 
nyújt, tekintettel az energiaárak és az árfolyamok jelentős ingadozására. Vál-
tozatlan olajár mellett az árfolyamváltozás drágává teheti azt, ami korábban 
olcsó volt. A pénzben kifejezett számok különösen félrevezetők, ha az ener-
giakereskedelmi tevékenység kifejezésére használják azokat. Egy kereske-
delmi vállalat forgalma nehezen mérhető, például hogyan mérjünk egy csere-
ügyletet (swap ügylet)? A swap és opciós ügyleteknél bonyolult kockázatérté-
kelő modell segítségével mérik az értéket, ami nem könnyen alkalmazható 
összehasonlításra pl. az ásványi energia termelési és fogyasztási statisztikái-
nál.  

Az angolszász és az SI mértékegységek közötti konverzió még tovább 
növeli a káoszt. (szerkesztő megjegyzése) 

 
 

 



Az Ice forgalmának elemzése 
Az Ice (Intercontinental Exchange = Interkontinentális tőzsde) az elektro-

nikus energiakereskedelmi blokk új gyermeke, miután 18 hónapon keresztül 
millió USD-ben közölte a forgalmát, 2002 januárjában a sokkal használhatóbb 
energiamennyiségekben jelentette forgalmi statisztikáit, amelyek így már ele-
mezhetőek (1. táblázat). 

1. táblázat 
Ice: napi ügyletek növekedése 

 
Piac 2002. jan. napi 

átlag 
%-os növekedés 

a 2001. dec.-i napi 
átlaghoz 

Észak-amerikai villamos energia (TWh) 
Észak-amerikai gáz (1000 Mrd köbláb) 
Európai gáz (M therm*) 
Olaj (M boe**) 

  12 
415 
117 
    7 

51 
37 
32 
10 

*1 therm = 100 000 Btu 
** hordó (barrel) olajegyenérték 

 
A növekedési ráták jó benyomást keltenek, de minthogy az Ice csak 

2000. októberben kezdte meg a kereskedést, várható volt, hogy a növekedési 
százalékok magasak, az alacsony kiindulási alaphoz képest. De hogyan kell 
olvasnunk ezeket a statisztikákat? Célszerű volna mindegyiket közös alapra 
hozni (2. táblázat). 

Ezeket a számokat kerekítve, az Ice 2002. januári átlagos napi forgal- 
ma az összes üzletkötésre megfelel 158 GWh elektromos áramnak vagy 
516 Mrd köbláb gáznak, vagy 5,3 Mrd therm energiának, vagy 92 M hordó 
olajnak. 

Mi fér egy hordóba? 
A világ olajtermelése kb. 74,5 M hordó naponta, az Ice naponta a világ 

olajtermelésének kb. 1,4-szeresét bonyolítja. A világ napi olajtermelése kb. 
1 hordó/100fő-t tesz ki a világ össznépességére vetítve, ill. több, mint egy hor-
dót Anglia minden egyes polgárára. 1 hordó nyersolaj valamivel kevesebb, 
mint 160 litert tartalmaz, így a napi termelés több, mint 11 Mrd litert tesz ki. Az 
elektromos ipar szempontjából 1 hordó kb. 1713,18 kWh-val egyenértékű. 
Egy háztartási mosogatógép óránként 2,4 kWh áramot fogyaszt, tehát egy 
hordó olaj 714 háztartás edényeinek mosogatására lenne elegendő, ha átla-
gosan egy órás mosogatási időt feltételezünk. A világ napi olajtermelése 
53 200 000 000 háztartás edényeinek elmosását tenné lehetővé. A világ napi 
olajtermelése kb. 176 óriás tartályhajót töltene meg.  

 

 



2. táblázat 
Ice: becsült napi ügyletek 

 
Észak-amerikai villamos energia 
kWh 
köbláb 

boe** 

2002 jan. 
12 000 000 000 
39 295 287 119 

409 456 996 
7 004 511 

Észak-amerikai gáz 
kWh 
köbláb 

boe** 

 
126 732 722 875 
415 000 000 000 

4 324 300 000 
73 975 045 

Európai gáz 
kWh 
köbláb 

boe** 

 
3 428 930 700 

11 228 406 910 
117 000 000 

2 001 499 
Olaj (tőzsdén kívül) 
kWh 
köbláb 

boe** 

 
15 418 635 291 
50 490 000 000 

526 105 800 
9 000 000 

Összesen 
kWh 
köbláb 

boe** 

 
157 580 288 866 
516 013 704 028 

5 376 862 796 
91 981 054 

therm* 

therm* 

therm* 

therm* 

therm* 

A számok fecsegnek 
A gáziparra áttérve 1 tonna cseppfolyós földgáz 8,68 hordó olajjal, 

1,53 tonna antracit minőségű szénnel, vagy 48 694 köbláb földgázzal egyen-
értékű. A British Gas olasz és egyiptomi partnerekkel konzorciumban nemré-
giben tette közzé azt az ügyletet, amely szerint 20 éven keresztül évi 
3,6 M tonna cseppfolyós földgázt ad el a Gaz de France-nak, Európa legna-
gyobb cseppfolyós földgázvásárlójának. A fenti átszámításokat alkalmazva ez 
az eladás évi 31 248 M hordó olajnak, vagy 1 752 984 Mrd köbláb földgáznak, 
vagy 5,508 M tonna szénnek felel meg. Ez a szénmennyiség Ukrajna 2000. 
évi széntermelésének kb. egytizede, ill. némileg több, mint Dánia 2000. évi 
szénfogyasztása. De a szénfogyasztás mint mérce nem megfelelő, mivel a 
szén a belőle előállított elektromos áram minden kWh-jára számítva 0,9 kg 
szén-dioxidot bocsát ki, és Dánia a Kiotói Egyezmény szerint vállalta szén-
dioxid-kibocsátásának 8%-os csökkentését az 1990. évi szintről. 

 



 

Ha a British Gas szerződésének hordó olajegyenértékét az olaj árán, pl. 
24 USD/hordó áron értékeljük, a BG és partnerei kb. 749 M USD forgalmat 
bonyolítanak évente, és csaknem 15 Mrd USD-t a 20 éves időszak alatt.  

Mennyit jelent a 3,6 M tonna cseppfolyós földgáz? A zimbabwei Kariba 
Dam vízerőmű hat 111 MW-os és négy 150 MW-os generátort foglal magába, 
és ennek az erőműnek 4 év és 10 hónapig kellene folyamatosan működnie 
ahhoz, hogy a BG szerződésben foglalt évi mennyiségnek megfelelő energiát 
szolgáltasson.  

Végeredmény 
Eltekintve attól, hogy néha szórakoztató a száraz statisztikák mögé néz-

ni, nem árt, ha kételkedünk a számadatokban, amelyekkel állandóan bombáz-
nak minket. Elkerülhetők egyes hibák, és ellenőrizhető a bemutatott adatok 
hihetősége. Különösen fontos ez a részvényelemzőknek és a vezetőknek, 
akiket megtéveszthetnek az ismeretlen egységekben kifejezett adatok. 

 
(Kaposi Mária) 
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