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A legnagyobb európai villamosenergia-kereskedési központok közé az 

északi, a német és az angol árampiac tartozik. A liberalizálás kezdete óta éppen 
a német árampiacot érte a legnagyobb veszteség. A Vattenfall Europe Trading 
cég kereskedelmi forgalma például 2001-ben még 2500 TWh volt, és ez egy év 
alatt mintegy 1500 TWh-ra csökkent. Ez is mintegy háromszorosa Németország 
teljes évi villamosenergia-felhasználásának. A kereskedelmi forgalom vissza-
esése 2001/2002 fordulóján a következő okokra vezethető vissza: 

• Kevés széllel és vízzel járó tartós hideghullám után 2001 decemberében 
jelentkezett az első hatalmas árcsúcs: 2000 EUR/MWh-val. Az alapterhe-
lésű időszakokban a kereskedelmi átlagár 40 EUR/MWh-ról 50-re nőtt, 
míg a korábbi hónapokban 15 EUR/MWh-ra is visszaesett.  

• A piaci résztvevők óvatosabbak lettek, szigorú kockázatellenőrzést ve-
zettek be igen szűk határokkal. Különösen a saját termelés nélküli 
amerikai kereskedőházak lettek sokkal óvatosabbak, és 2002 nyara 
óta fokozatosan kivonulnak az európai árampiacokról. A vesztesek kö-
zé tartoztak a kisebb energiakereskedők és brókerek is.  

• A résztvevők visszavonulásával a piac likviditása is mérséklődött. A 
spekulatív kereskedelemmel szemben a fizikai nagyobb jelentőséget 
kapott. 

A német tőzsdeegyesülés 
Az elmúlt évben a lipcsei áramtőzsde (LPX) növelte a nyereségét, for-

galma főleg az azonnali piacon növekedett. A két német áramtőzsde, a lipcsei 
és a frankfurti (EEX) 2002 nyarán egyesült, így az országban csak egy tőzsde 
van az azonnali és a határidős kereskedésre. Az új helyzethez a piaci részt-
vevők jól alkalmazkodtak. Az azonnali piacon a napi forgalom szeptemberben 
már napi 50-70 GWh között mozgott, majd novemberre 100 GWh fölé növe-
kedett, és ezt a szintet az év végéig tartotta. A határidős piacon a tőzsde profi-
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tált az OTC-kereskedés bizonytalanságaiból, és októberben itt is rekordot dön-
tött a forgalom.  

A tőzsde együttes forgalma 150 TWh körüli értékkel az egy évvel koráb-
binak a háromszorosát érte el (1. táblázat). Négy évvel a teljes piacnyitás után 
azonban a német villamosenergia-piacon továbbra is az OTC-kereskedés 
dominál, hiszen a kereskedés 90%-át kétoldalú üzletekkel bonyolítják le.  

 
1. táblázat 

Kereskedelmi mennyiségek az európai árampiacokon 
 

Tőzsde Határidős, TWh Azonnali, TWh Ár*, EUR/MWh 
EEX, Németország 116,79 33,05 22,55 
APX, Hollandia ** 14,12 30,06 
Powernext, Franciaország ***   2,60 21,21 
EXAA, Ausztria –   0,62 22,09 

Megjegyzések: * átlagos, alapterhelésű, spot ár; ** 2002 decembere óta;  
   *** 2003-ra tervezik 

Európai piaci szervezetek 
Az Európán belüli fizikai villamosenergia-szállítások az összekötő átviteli 

hálózatok teljesítőképességétől függenek. A meglévő infrastruktúrák alapján 
regionális piacok alakultak ki. Az első és legjelentősebb az északi piac volt, 
amelyik a norvég áramtőzsde, a NordPool körül alakult ki. További piacok fej-
lődtek ki Nagy-Britanniában, továbbá a közép-európai nyugati és keleti orszá-
gok között. 

A francia áramtőzsde, a Powernext 2001 novemberének végén alakult. 
Az elmúlt év októberére már napi 10 GWh-ra futott fel a forgalom. Szorosabb 
lett a kapcsolat a német és a francia áramtőzsde között. Kezdetben a francia 
piaci árak a lipcsei tőzsdéhez igazodtak, de 2002 tavaszától a hálózat korláto-
zott átviteli kapacitása miatt eltértek egymástól. A francia piacra a többlet-
energiakínálat jelentős nyomást gyakorolt, és minél erősebben jelentkeztek a 
hálózati gondok, annál nagyobb lett a különbség.  

Még kiélezettebb a helyzet az amszterdami árampiacon (APX), mert Hol-
landia villamosenergia-importőr, és így a határon túli forgalom fontos szerepet 
játszik. Minden előre nem látható korlátozás felveri a napi kereskedés árait. 
Különösen 2002 második félévében voltak a holland piaci árak nagyobbak, 
mint a német tőzsdei szint. A hálózati zavarok jelentkezése és egy vezeték 
karbantartása például augusztusban és novemberben nagyon megemelte az 
árakat. Így aztán éves átlagban a holland tőzsdei árak 8 EUR/MWh-val a né-
met felett voltak. Idén már enyhülés várható. A szállítási kapacitás 2003 janu-
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árjában 300 MW-tal növekedett (3,6 GW-ra), és márciustól újabb 700 MW-os 
növekedésre számítanak. 

Az osztrák áramtőzsde, az EXAA 2002 márciusában indult, és a legutób-
bi negyedévben már átlagosan 3,3 GWh forgalmat tapasztaltak. Az árak 
hasonlóan alakulnak, mint az EEX-en, legfeljebb egy napi időeltolódással.  

Szélenergia 
A vörös/zöld kormány a szeptemberi újraválasztása után megígérte, hogy 

a megújuló energia részarányát az ország primerenergia-felhasználásában 
2010-ig megkétszerezi. Különösen a szélenergia használata növekedett 2002-
ben jelentősen: több mint 50%-kal. Az országban 2002 végén 13 759 szél-
erőmű működött, és ezek együttes villamos teljesítőképessége mintegy 
12 GW volt. Ezzel – egy normál széljárású évben – Németország 
villamosenergia-fogyasztásának 4,7%-át fedezhetik szélenergiával. Az északi 
tartományokban van a szélerőművek fele, és ezekben a térségekben hatos-
kilences szélerősség mellett az együttes teljesítmény eléri a 6 GW-ot, ami öt 
nagy atomerőművi egységnek felel meg. 

A megújuló energiákra vonatkozó törvény szerint 2000 márciusa óta kö-
telező átvenni a szélerőművekben termelt villamos energiát – megfelelő térí-
téssel. A szélenergia azonban nem tárolható, ezért az ilyen erőművek terme-
lése nyomást gyakorol a piacra. Bár a pontos időjárás-előrejelzés lehetővé 
teszi a kiegészítő víz- és hőerőművek szükséges többletének tervezését, a 
különbségeket mégis gyakran a tőzsdén kell megvásárolni. Ez pedig hatást 
gyakorol az árakra. Főleg akkor kell a szükséges energiát a tőzsdén besze-
rezni, ha a vártnál kisebb teljesítményt adnak a szélerőművek. A szél tőzsdei 
hatása mintegy 2 EUR/MWh-t tesz ki. Különösen tavasszal és ősszel van 
nagy hatása a szélerőmű-termelésnek. 

Ingadozó tőzsdei árak 
Az EEX-en az évi átlagos alapterhelésű azonnali ár 2002-ben kisebb volt 

(22,55 EUR/MWh), mint egy évvel korábban (24,07 EUR/MWh). Ez azonban 
mégsem jelent általában csökkenő árakat, hiszen 2001-ben a kiugróan nagy 
decemberi árak (átlag 42 EUR/MWh) miatt volt nagy az évi átlag. 

Az árak ingadozásában elsősorban az időjárás és a nemzetközi kereske-
delem játszik fontos szerepet. Alig van hatása az erőművek karbantartási idő-
szakainak. Például 2002 áprilisában és májusában a német atomerőművek-
nek csak háromnegyede állt rendelkezésre, a hatás azonban alig érződött az 
azonnali piac árain. E két hónapban a tőzsdei árak 2002-ben alacsonyabbak 
voltak, mint egy évvel korábban (1. ábra). A tervszerű karbantartások okozta 
hiányok kielégítése könnyű, csak a váratlan kiesések következményei hatnak 
a rövid távú piaci árakra. 
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1. ábra A havi átlagárak alakulása az azonnali piacon (EEX) 
 
 

z ún. Day-Ahead-árak összességében 2002-ben nagyobb ingadozást 
mutattak. Különösen feltűnő volt, hogy a nyári hónapokban néha 
50 EUR/MWh fölé emelkedtek a napi árak, sőt a maximumok ennek a kétsze-
resé is meghaladták. Ezzel szemben viszont Karácsony táján egyes termé-
keknek nem is volt áruk, hiszen csak kínálat jelentkezett, vásárlási ajánlat 
nem. A nyár 2002-ben lényegesen drágább, mint 2001-ben, a november és a 
december viszont sokkal olcsóbb. 

Határidős kereskedelem 

Elsősorban r

A

t 

A kisebb kockázatvállalási készség a határidős piacokon a forgalmazott 
mennyiségekben is megmutatkozott. az ún. fronthónapok a és 
negyedévekre összpontosítottak. Az éves sáv kevésbé volt érdekes. Ezen a 
piacon állandósult növekvő irányzat bontakozott ki. 

csúsztak az árak 
23 EUR/MWh alá. Júniusban már felette voltak, és a nyár végén, szeptember 
közepén a 24 EUR/MWh-s határt is 

Az OTC-kereskedelemben csak az év elején 

átlépték. A legnagyobb értéket december-
ben érték el (25,35 EUR/MWh). Az évi átlagos kereskedési árszint mintegy 

nt egy évvel korábban.  
 

1 EUR/MWh-val volt nagyobb, mi
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Ene

cégek a belső portfólió-
keze e a z a

rgiaszolgáltatások 
A liberalizálás kezdete óta az ún. portfóliókezelés mindig vissza-

visszatérő téma. Míg a nagy energiaszolgáltató 
lésh z kialakították saját kereskedelmi részlegeiket, ddig az ü let  vá-

rosi műveknél, a regionális szolgáltatóknál és az ipari fogyasztóknál vontatot-
tan haladt. Az elmúlt évben jelentős mozgás ezen a területen nem volt.  A ve-
vőknek a szükséges biztonságot a pénzügyi szolgáltatások engedélyekhez 
kötése és állami felülvizsgálata teremtette meg. 

Jelenleg még továbbra is a hagyományos teljes ellátás dominál. A városi 
művek és a regionális szolgáltatók azonban egyre nagyobb figyelmet fordíta-

yiségeikkel kilépjenek a nagykereskedelmi piac-
ára e piachoz való hozzáférés leegyszerűsített 

szab

Vár

egma-
radhat – irányzatát tekintve állandósuló árszinten.  A további áralakulásban 

például az erőművek átlagos határkölt-

nak arra, hogy a szabad menn
ra. A nagyipari fogyasztók szám

ályai kedvezőbbek lettek, mégis bizonyos visszavonulás érződött. Ez kü-
lönösen a kétoldalú hálózathasználati szerződéseket, mind a négy szabályo-
zási zónában az ún. mérlegkörök alakítását és a pontosabb terhelés-
előrejelzés szigorúbb követelményeit érinti. Az „átlátható” szabályozási ener-
giapiac – mint pl. Skandináviában – ezen a területen sokat segíthetne. Ez a 
követelmény azonban majdnem olyan régi, mint maga a liberalizálás.  

ható irányzatok 2003-ban 
A konszolidációs folyamatok látszólag lezárultak 2002-ben, így további 

spekulációs támadások nem várhatók. Eddig a kereskedelem a hálózatok ha-
táraihoz igazodott. Az összeurópai árampiac jövője tekintetében azonban nem 
csak a fizikai kapcsolat döntő, hanem egy pénzügyi szerveződés megvalósí-
tása is. A pénzügyi áramszerződéses kereskedelem könnyítést hoz az 
árbiztonságban, és további piaci szereplőket vonhat be. Az elemzések szerint 
2003-ban a bankok nagyobb részvétele várható a piacon, és növekedni fog a 
likviditás. Az elmúlt évben tapasztalt, stabil felfelé ívelés 2003-ban is m

döntő szerep hárul a termelői oldalra, 
ségeinek alakulására.  

 
(Dr. Stróbl Alajos) 
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