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Németországban 2002-ben a termikus napenergia-berendezések értéke-

sítése az előző évhez képest 40%-kal visszaesett, ami elbizonytalanította a 
gyártókat. Vajon várható-e az idén a piac fellendülése? A cikk ismerteti a té-
nyeket és a kilátásokat, valamint bemutatja egy piackutatásnak a napkollekto-
rok értékesítése szempontjából érdekes eredményeit. 

A nap hőenergiájának hasznosítására épülő iparág Németországban 
2002-ben az utóbbi tíz év legnehezebb időszakát élte át. Amíg 1990-1999 kö-
zött a napelemek felszerelése évi 32%-kal, 2000–2001-ben pedig évi 46%-kal 
nőtt, és 900 000 m2 csúcsértéket ért el, addig tavaly a piac 40%-kal, 
540 000 m2-re esett vissza. A piac ilyen mérvű – minden termelőt és forgal-
mazót érintő – összeomlására senki sem számított. Az ágazat a válságra le-
építésekkel, rövidített munkaidővel, a fejlesztési tervek elhalasztásával vála-
szolt. Súlyosbítja a helyzetet, hogy sok termelő jelentősen bővítette kapacitá-
sát, amelyet most nem tud kihasználni, a felvett hitel viszont terheli mérlegét. 
A fűtőberendezések értékesítése már évek óta visszaesőben van, mert egyre 
kevesebb új ház épül. Felújításra, cserére szorul viszont 1,8 millió 25 évesnél 
régebbi, és 1,2 millió 20-25 éves fűtőkazán. 

A nap hőenergiájának ipari szintű hasznosítása mintegy három éve kez-
dődött, nagyobb forgalmat azonban csak a fűtőipar szorosabb elkötelezettsé-
ge hozott. 2002-ben megmutatkozott, hogy még nem magától értődő, hogy a 
háztulajdonosok napkollektoros fűtőberendezést vásároljanak. A vásárlások 
visszafogásában külső tényezők – a 2001. szeptember 11-i terrortámadás, az 
euróra való áttérés, a részvények csődje és a német parlamenti választások – 
játszottak közre. Ugyanakkor 2001 márciusában az állami támogatás mérsék-
lődött, mégpedig kazánok esetében 500 DEM-re, majd júliusban teljesen meg-
szűnt. A napelemek és a vákuumcső-kollektorok támogatása 250, illetve 
325 DEM-ről egységesen 170 DEM (86 EUR)/ m2-re csökkent. 2002 márciu-
sában a támogatást kis mértékben, 92 EUR-ra emelték ugyan, de ez nem volt 
elegendő a piac megélénküléséhez. A támogatásoknak elsősorban lélektani 
hatása van, hiszen még a korábbi magasabb összegek sem tudták teljesen 

 



kompenzálni a napkollektoros fűtés többletköltségeit a hagyományos gáz- és 
olajfűtéshez viszonyítva. A napkollektoros fűtőberendezést a lakosság nem az 
ára, hanem egyéb okok miatt választja, a támogatás csak indítékot ad a beru-
házás mielőbbi megvalósításához. A napkollektoros fűtést a lakosság 2002-
ben is jónak tartotta, de a beruházást a kedvezőtlen gazdasági körülmények 
miatt elhalasztották. 

Jelentősen nőtt a támogatás 
A német kormány újraválasztása után a megújuló energiák támogatása 

átkerült a gazdasági minisztérium hatásköréből a környezetvédelmi miniszté-
riumhoz, amely 2003. február 1-jétől a napkollektor négyzetmétere után nyúj-
tott támogatást 35%-kal, 135 EUR-ra emelte. A koalíciós szerződésben sze-
replő célkitűzés szerint 2006-ig 10 M m2-re, azaz a jelenlegi kétszeresére kell 
emelni a felszerelt napkollektor-felületet, ami évi 35%-os növekedést feltéte-
lez. Ehhez a szükséges eszközöket a kormány már elkülönítette, és a támo-
gatás igénylési határidejét meghosszabbította. 2004. január 1-jétől azonban a 
minisztérium a támogatást 110 EUR/m2-re csökkenti. Ez azt a várakozást tük-
rözi, hogy a piac újra fellendül, tehát azonos összegből nagyobb számú ké-
relmet csak a támogatási összeg csökkentése esetén tudnának kielégíteni. A 
támogatás visszavétele egyúttal a potenciális vásárlókat arra ösztönzi, hogy 
beruházásukat még az idén – magasabb támogatással – valósítsák meg.  

Mikor várható fellendülés? 
Több tényező szól a termikus napenergia-berendezések piacának fellen-

dülése mellett: A 2002. szeptember 11-ei terrortámadás sokkhatása már elmú-
lóban van, megtörtént az átállás az euróra, a választások is lezajlottak, s ezzel 
megszűnt a bizonytalanság a napenergia hasznosítását illető jövőbeli gazda-
ságpolitikával kapcsolatban. A piac tavalyi 40%-os visszaesése a kedvezőtlen 
körülmények túlreagálásának tekinthető, és számítani lehet arra, hogy a visz-
szatartott beruházások most megvalósulnak, ami hosszú távon újra felfelé íve-
lő piaci trendhez vezet. 

Egyébként a gazdasági helyzet továbbra is rossz. Az iraki háború követ-
kezményei, különös tekintettel az olajárakra, bizonytalanságot okoznak a vi-
lágpiacon. Igaz ugyan, hogy egy napelemes berendezés függetleníti tulajdo-
nosát az olaj- és gázáraktól, de a bizonytalan helyzet általában csökkenti a 
beruházási kedvet, még a napenergiával működő berendezések terén is. 

El kell ismerni, hogy a piac alakulásában nem csupán a külső körülmé-
nyek játszottak közre. A fellendülés kezdetén, három évvel ezelőtt, még voltak 
olyan vevők, akik ragaszkodtak a napkollektoros fűtéshez, amelynek előnyei-
ről meg voltak győződve, de nehezen találtak gyártót a kivitelezéshez. Ma 
azonban a helyzet megfordult. A beruházás már nem a gyártók készségén, 

 



vagy tapasztalatlanságán múlik, hiszen 2001-ben bebizonyosodott, hogy évi 
900 000 m2 napelem előállítása sem okozott problémát. Napjainkban a vevő 
halasztja el a beruházást a helyzet bizonytalansága miatt, bár a napkollekto-
ros fűtést továbbra is jónak tartja. Most az eladónak kell meggyőznie a vevőt a 
mielőbbi megvalósítás előnyeiről. Ezért a napenergia hasznosításában érde-
kelt szervezetek - köztük a Német Energiaügynökség (dena) és a Napenergia 
Ipar Országos Szövetsége (BSi) – „Solarwärme Plus” elnevezéssel kampányt 
indítottak. Céljuk a tájékoztatás és az értékesítés ösztönzése. 

A piackutatás eredményei 
A kampány beindítása előtt a szervezők piackutatást végeztettek arról, 

hogy ki és miért vásárolja a termikus napenergia-hasznosító berendezéseket. 
A felmérés során egy neves intézet telefonon kérdéseket tett fel 1000 háztu-
lajdonosnak, akik közül 200 üzemeltetett napkollektoros fűtőberendezést, 800 
pedig nem. 

Örvendetes tény, hogy a felhasználók 73%-a úgy nyilatkozott, hogy a 
napkollektoros fűtés teljesen megfelelt elvárásainak, 24%-uk várakozását pe-
dig még felül is múlta. Ez a nagy fokú elégedettség fontos érvként használha-
tó fel új vevők toborzásakor. A napelemmel nem rendelkező háztulajdonosok 
71%-a is jónak tartja a napenergia hasznosítását, 21%-ukat pedig érdekelné 
ezen az energiaforráson alapuló berendezés vásárlása. A lehetséges vevők 
köre tehát nagy, hiszen a családi- és ikerházaknak mindössze kb. 4%-ában 
található napenergián alapuló fűtőberendezés. A piaci lehetőség és az alapve-
tő vásárlási készség tehát megvan, csak ki kell aknázni. 

Kik a napkollektoros fűtőberendezések 
tipikus vásárlói? 

– A tanulmány kimutatta, hogy főleg fiatal háztulajdonosok szereltetnek 
napkollektoros fűtést házukba. A felhasználók 66%-a 50 évesnél fiata-
labb.  

– A házban általában nagyobb családok laknak: a felhasználó családok 
57%-a 4-, vagy ennél többtagú.  

– A napkollektoros fűtéssel rendelkezők 55%-a a fűtésszerelőtől értesült 
erről a fűtési lehetőségről.  

– A felhasználók 58%-a a környezetbarát működés, 38%-a pedig a költ-
ségmegtakarítás miatt veszi igénybe a napenergián alapuló fűtést.  

– A napkollektorral fűtők nem tartoznak a leggazdagabbak közé, havi 
2000-4500 EUR-s jövedelmük a középkategóriába sorolható. 

– Napenergián alapuló fűtőberendezéseket leginkább kisvárosok lakói 
szereltetnek fel: az ilyen berendezést üzemeltető megkérdezet- 

 



 

tek 20%-a 20 000-nél kisebb lélekszámú városban vagy községben 
lakik. 

A tapasztalatok szerint a vásárlás mellett szóló érvek meggyőzőek, külö-
nösen a gyermekes családok esetében, ezért az erőfeszítéseket erre az ügy-
félkörre kell összpontosítani. Eddig a legtöbb vásárló a dél-német tartomá-
nyokból került ki. Tájékoztatni kell az ügyfeleket arról, hogy a kevesebb nap-
sugárzással rendelkező területek hátránya elenyésző, és meg kell győzni 
őket, hogy emiatt nem kell lemondaniuk a napenergián alapuló berendezések 
vásárlásáról.  

A felmérés kimutatta, hogy a más típusú fűtéssel rendelkezők a napele-
mes fűtés árát a ténylegesnél drágábbnak vélik. A napelemes berendezés 
árát 16 000 EUR-ra becsülték, holott egy átlagos, 9 m2-es napelem ára 
8 500 EUR. Az állami támogatásról általában mindenki tud, de megszerzését 
nehéznek tartják, holott a felhasználók 78%-a a kérelmezési eljárást egysze-
rűnek minősítette. Mindez azt mutatja, hogy felvilágosítással, a téves elképze-
lések helyesbítésével sok akadály elhárítható a vásárlás útjából. A 
„Solarwärme Plus” kampány szervezői éppen ezen munkálkodnak. 

Összefoglalás 
A nap hőenergiájának hasznosítására épülő iparág 2003-ban mindent el-

követ a piac fellendítése érdekében. Erre meg is van minden esélye. A termé-
kek a korábbinál még vonzóbbak lettek, és még jobban illeszkednek a ha-
gyományos fűtési technikákhoz. A német szövetségi kormány felemelte a 
napenergián alapuló fűtőberendezések vásárlásához nyújtott anyagi támoga-
tást, és az a szándéka, hogy 2006-ig 10 M m2-re – a jelenlegi kétszeresére – 
növekedjen a felszerelt napelemfelület, ami évi 35%-os növekedést igényel. A 
cél megvalósításában, az ügyfelek meggyőzésében döntő szerepet játszanak 
a gyártók, akik időközben felnőttek a feladathoz. A piackutatási eredményekre 
támaszkodva, a „Solarwärme Plus” kampány célratörő folytatása sikerrel ke-
csegtet. Közös erőfeszítéssel meg kell ragadni az esélyt a piaci irányzat meg-
fordítására. 

(Szabó Ildikó) 
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