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2.4 A szélenergia-ipar piaci helyzete 

német szemmel 

Tárgyszavak: szélenergia; Németország; tenger; 
Spanyolország. 

A vállalatok 

A szélenergia-hasznosító lehetőségek iránt érdeklődő befektetők 
szeretnének tisztán látni, mely cégek működnek az iparágban, és milyen 
eredménnyel. Az áttekintés három fő csoportba sorolja az iparág cégeit: 
a tőzsdén nem jegyzett vállalatok, a vegyes profilú konszernek leányvál-
lalatai és a tisztán szélturbinákat gyártó vállalatok csoportjába. 

A tőzsdén nem jegyzett vállalatok (1. táblázat) 
1. táblázat 

A nem nyilvános társaságok főbb adatai 
 

Vállalat Összes 
szélerőmű 

Teljesítmény 
MW 

Adatfelvétel 
dátuma 

Bonus Energy A/S (Dánia) 
EHN Group (Spanyolország) 
Enercon GmbH (Németország) 
Fuhrländer AG (Németország) 
Lagerwey Windturbine BV (Hollandia) 

4775 
23 

5852 
259 

1077 
4 

2769 
30 

4645 
180 
274 

4 

5/2003a 
5/2003b 
5/2003 
3/2003 
2/2003 

 1/2003cNordic Windpower AB (Svédország) 
a hozzászámítva az AN Windenergie GmbH-t (fejlesztési együttműködése van a Bonus-szal, amelynek 
Németországban értékesíti a szélerőműveit); b beleértve 3 prototípust; c beleértve 1 prototípust 

 
A nagyokról (a dán Bonus Energy A/S, a német Enercon GmbH, 

Fuhrländer AG, a holland Lagerwey Windturbine BV) részletesen be-
számolt a Sonne Wind und Wärme 6/2003. száma. 

A Nordic Windpower Svédországban aktív. Eddig négy saját fejlesz-
tésű, kétszárnyú rotoros, 1 MW-os berendezést telepített. 

 



A spanyol EHN Group elsősorban megújuló energiaforrásokra épülő 
erőművek létesítésével és üzemeltetésével foglalkozik, ellentétben a 
többiekkel, akik berendezések gyártásával. 2001-ben már 1 GW energiát 
termeltek az erőművei, nagyrészt szélerőműtelepek (Windpark). Nagy 
mennyiségű idegen gyártmányú berendezésen szerzett üzemeltetési ta-
pasztalat birtokában kezdtek saját fejlesztésbe: egy 1,3 MW-os gépet 
fejlesztettek ki, és továbbfejlesztették 1,5 MW-ossá. 2003 májusában 
avattak fel évi 250 darab gyártására alkalmas üzemet. A csoport 1/3 
arányban az Iberdrola S.A. (Spanyolországban 39%-os piaci részesedé-
sű áramszolgáltató) tulajdonában van.  

Vegyes profilú konszernek leányvállalatai (2. táblázat) 

Az anyavállalatok részben nyilvánosak, de ezeknél a forgalomnak 
csak egy törtrésze származik a szélenergia-ágazatból. 

Különleges ebben a csoportban a spanyol Gamesa Eólica. 2002-
ben forgalmának 46%-a származott szélerőművek termeléséből, további 
6% megújuló forrásokból termelt energiából, tehát a cég nyeresége-
vesztesége felerészben szélenergiából származik! Az Iberdrolával hosz-
szú távú keretszerződése van szélerőművekre, a Made megvásárlása 
révén pedig az Endesával is. Ez utóbbi szintén a legnagyobb energia-
szolgáltatók közé tartozik. 

A tisztán szélturbinákat gyártó vállalatok 
Négy ilyen cég van a világon, de közülük három is csinál némi for-

galmat projekt-megvalósításból és más szolgáltatásokból. 
A dán Vestas Wind Systems A/S a 2002-es üzleti évben 1605 MW 

összteljesítményben telepített szélerőműveket (beleértve a 49%-ban 
Vestas tulajdonú Vestas RRB India Ltd. eladásait is). Ez 22,2%-os világ-
piaci részesedést jelent, és az 1,4 milliárd € éves forgalommal a legna-
gyobb a jegyzett szélerőmű gyártók között. Az utóbbi évben mindazonál-
tal visszaesett a kamat és az adó levonása nélkül számított eredménye 
(EBIT). Ennek fő oka a V80 típusú 2 MW-os gépek hibasorozata 2002-
ben. 

A NEG Micon A/S székhelye is Dánia. 2002-ben 1033 MW-ot szállí-
tott. Az EBIT szerinti eredménye évek óta 4–6%, sok nehézsége volt az 
amerikai piacon a hibás szélerőművekkel. A függőséget az amerikai pi-
actól némileg ellensúlyozza spanyol, görög, indiai és ausztrál piacon el-
ért jó helyzete. 

 

 



 

 



Az észak-német Nordex AG 1996 óta évről évre növelte az eladása-
it, a múlt évben 504 MW teljesítményt telepített, ennek 37%-át külföldön. 
Az EBIT 4% volt az utolsó üzleti évben, a hazai piac visszaesését nem 
tudta a növekvő export ellensúlyozni. 

A legkisebb a legjövedelmezőbb is: a hamburgi Repower Systems 
AG 2002-ben 223 MW beépített teljesítményt értékesített, 10,4%-os 
adózás előtti nyereséggel! Még a németországi piaci részét is növelni 
tudta. Viszont exportja alig van (1%), ezt növelni akarják. A gyártásuk 
kicsi, a fő alkotó részeket beszállítóktól veszik. Ezzel szemben számos 
gyártási licencet adtak el a Nordex-nek, a Fuhrländernek és külföldi 
gyártóknak. Szélerőműveik minőségi termékek, az MD 70/77 a legsike-
resebb sorozat a világon. A többiekkel ellentétben, nem kényszerült a 
forgalmi és eredmény-előrejelzéseit korrigálni. 

A piacelemzők egyedül a Repower részvényeit ajánlják tartósan 
megvételre, a többinél erősen változók voltak a javaslatok. Az árfolya-
mok ebben az iparágban általában nagyon ingadoznak. 

Beszűkül-e a német piac? 

A Német Szélenergia Intézet (Deutsche Windenergie-Institut, DEWI) 
2002-ben közzétett prognózisában 2003-ra jelentős visszaesést jósolt, 
amit csak 6–7 év múlva követne az újabb fellendülés. 

A Német gép- és berendezés-építők szövetsége (Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA) véleménye szerint az 
egyik fő ok a finanszírozás visszaesése: az eddig a projektek 40%-át fi-
nanszírozó Commerzbank az utolsó 12 hónapban visszavonult az üzlet-
ágtól. A másik, hogy az alkalmas telephelyek kezdenek fogyni. 

A gyártó cégek véleménye sokféle.  
A Repower a DEWI-nél lényegesen jobb eredményekre számít 

2003-2004-ben, de visszaesést jósol. Okának a csökkenő számú szá-
razföldi telepítési helyet és a befektetők elbizonytalanodását látja, ame-
lyet a támogatásokról folytatott politikai vita okoz. Számítanak a fosszilis 
energiahordozók drágulására. Az 5 MW-os berendezésük tengeren kifi-
zetődőbb a kisebbeknél. Kiút: tengeri, export, felújítás. 

Az Enercon is elsősorban a politikai vitákat okolja a visszaesésért. 
Piaci részesedése 46%-ról 38%-ra esett vissza, de ezzel pontosan a ter-
vezett szinten van. A Nordex-nek is visszaesett a forgalma, 48,9 M € 
veszteséget könyvelt el az idei üzleti év első kilenc hónapjában, a for-
galma a vártnak háromnegyede lesz csak. Az ok szerintük is a finanszí-
rozási gondokban rejlik. Kiút az export (jelenleg is a legmagasabb a né-

 



met cégek között) és a szolgáltatások. A Vestas Deutschland szerint a 
finanszírozási gondok valóban okoztak nehézségeket, de indokolatlan 
rossz hírek keltése szintén komoly visszaesést okozhat. A Dewind nö-
velni akarja a németországi piaci részesedését, és az angol anyavállalat 
közreműködésével Japánra, Ausztriára, Franciaországra és Nagy-
Britanniára akar koncentrálni. A NEG Micon Deutschland szerint a német 
piac továbbra is a világ egyik legnagyobbja marad, bár a finanszírozási 
és biztosítási nehézségek, a jó telepítési helyek számának csökkenése 
és az általánosan rosszabbodó gazdaság rontja a helyzetet. Az AN 
Windenergie szerint nem visszaesésről, hanem korrekcióról, normalizá-
lódásról van szó. A tavalyi 3250 MW-os csúcseredmény több rendkívüli 
tényező együttes következménye. 

A mérnökirodák optimisták. A Plambeck Neue Energien AG egyálta-
lán nem tapasztal visszaesést, a gondot abban látják, hogy sok kisebb 
tervező kilépett a piacról. A DEWI-nél előbbre várják a felújításokat és a 
tengeri berendezések telepítésnek megindulását. A WPD AG hasonló-
képpen optimista, és a 2002-es kiugró eredményt egyedi okok halmozó-
dására vezeti vissza. 

Hibásan kalkulált projektek 

A megújuló energiaforrások felhasználását támogató adó- és ener-
giaár-kedvezmények sok befektetőt csábítottak a területre. 1998 óta 1,5 
Mrd eurót fektettek be szélenergiát hasznosító alapokba a magánbefek-
tetők. A várt kiadós, 8-10% éves hozam helyett sok alap lényegesen ke-
vesebbet hoz, sőt van, amelyik veszteséges. A hamburgi FondsMedia 
elemző megvizsgált 250 szélenergia-alapot. Egy negyedük kevesebbet 
termel, mint várták, az átlag 15%-kal van a tervezett érték alatt. 

Az eltérés egy része esetleg magyarázható azzal, hogy az elmúlt 
három évben az átlagosnál kevesebb volt a szél, de sokkal inkább azzal, 
hogy tervezéskor az esélyeket túl-, a kiforratlan technológiában rejlő 
kockázatokat pedig alábecsülték. A Szövetségi Szélenergia Egyesület 
(Bundesverband Windenergie, BWE) júliusi szemináriuma foglalkozott a 
témával: „Mit tegyünk, ha a szélenergia-alapok nem felelnek meg a vá-
rakozásoknak?” Javaslatuk: legalább két független szakvéleményt kell 
kérni a várható szélviszonyokról, és 10%-ot biztonságból levonni az 
áramból származó számított bevételekből. 

A javítási időket általában alábecsülik, főleg a rotorok szárnya szorul 
javításra. A biztosítótársaságok a díjak emelésével reagáltak a tapasztala-
tokra, némelyikük 100%-ot emelt, és a hibákból eredő üzemszünetre ed-

 



dig a harmadik naptól fizettek, ezután csak egy hét után. Az üzemeltetési 
költségeket is alábecsülik. Mivel a finanszírozás jelentős része hitelből 
származik, a tervezettnél kisebb bevétel gyakran azzal jár, hogy nem tud-
ják a hitelt törleszteni. Az ilyenformán veszteséges üzemeltetés esetén az 
alap létrehozását kezdeményező elleni peres eljárás többnyire célra ve-
zet. A nagyobb mérnökirodák hajlamosak a peren kívüli megegyezésre a 
jó hírük érdekében, és visszavásárolják az alapbeli részesedéseket. 

Óriások tesztelése 
A tengeri szélerőművek a szárazföldieknél nagyobb gépekkel gazda-

ságosak. Három prototípust már bevizsgáltak, két továbbit hamarosan 
fognak (3. táblázat). A toronyfejek tömege 100 és 500 tonna között van. 

3. táblázat 
Az öt prototípus adatai: teljesítmény, rotorátmérő, rotorfelület, toronyfej 

tömege (TKM, gondola a kerékaggyal és rotorral) 
és a toronyfej felületegységre vonatkoztatott tömege (gyártók adatai) 

 
Gyártmány Teljesítmény Rotor-

átmérő 
Rotor-
felület 

TKM 
tömege 

TKM fajlagos 
tömege 

Létesítés ideje 

Repower 5M 
Pfleiderer Multibrid 
Enercon E-112 
GE Wind Energy 3.6 
Vestas V90 

5,0 MW 
5,0 MW 
4,5 MW 
3,6 MW 
3,0 MW 

125 m 
116 m 
114 m 
104 m 
  90 m 

12 272 m2 
10 568 m2 
10 207 m2 
  8 495 m2 
  6 362 m2 

350 t 
290 t 
504 t 
268 t 
102 t 

29 kg/m2 
27 kg/m2 
49 kg/m2 
32 kg/m2 
16 kg/m2 

2004 eleje 
2003 vége 
2002 augusztus 
2002 április 
2002 május 

 
A nagyobb rotorral aránytalanul megnövekvő terhelés problémáját 

mindegyik gyártó másként oldja meg. 
Repower: A rotorszárnyakban szénszálas technológia révén mérsé-

kelt a tömegnövekedés. 
Pfleiderer: A „Multibrid” technológia egyedülálló. 
Enercon: Már tesztelik 2002 augusztusa óta. A generátor átmérője 

nagy a kis fordulatszám miatt, egyúttal kicsi a légrés, amihez merev 
szerkezet kell, ez is növeli a tömeget. A vasbeton torony 118 m magas, 
az alaphoz 1000 m3 betont használtak fel.  

GE Wind Energy: A prototípus 2002 szeptembere óta ad áramot a 
spanyol hálózatba. A nullszéria is készen van, hét erőművet fognak az Ír 
tengeren felállítani. 

Vestas: A legkisebb és – fajlagosan is – a legkönnyebb berendezés. 
Az új 3 MW-os berendezés nem nagyobb és nehezebb, mint a 2 MW-os 
elődje. A kerékagy a főcsapágyon keresztül közvetlenül össze van kötve 

 



a sebességváltóval, így nincs szükség hagyományos főtengelyre. Ezáltal 
megrövidült az egész gépezet, aminek köszönhetően kisebbek az eltérí-
tő erők. A rotorban szénszálat használnak. A torony is könnyebb lett 
elődjénél, bár magasabb. Több prototípus áll már, és a brit North Hoyle 
mellett a tengeren telepítenek egy 30 berendezésből álló telepet. 

Új szelek fújnak Andalúziában  

A tartomány eddig hátul kullogott a többi spanyol régióhoz képest. A 
kormány új kezdeményezése következtében azonban megmozdult az 
iparág. A spanyol kormány – a Kiotói jegyzőkönyvnek megfelelően – 
2010-re 12%-ra akarja emelni a megújuló energiafajták részarányát a 
primerenergia-felhasználásban (4. táblázat). Az áramtermelésben 2011-
ig 13 GW szélenergiából eredő összteljesítményt akarnak elérni. Anda-
lúzia terve ennél is ambiciózusabb, 15%-os megújuló részaránnyal és 4 
GW szélből előállított villamos teljesítménnyel. 

 
4. táblázat 

Szélenergia-felhasználás Spanyolország 17 autonóm régiójában. 
Mindenütt a halmozott teljesítmény szerepel MW-ban 

(2002 végi adatokat) és a 2010-re szóló prognózis 
 
Autonóm régió Állomány 2002-ben, MW Prognózis 2010-re, MW Megvalósult 
Galícia 
Kasztília-La Mancha 
Aragónia 
Navarra 
Kasztília és León 
La Rioja 
Andalúzia 
Kanári-szigetek 
Katalónia 
Aszturia 
Baszkföld 
Valencia 
Murcia 
Kantabria 
Baleár-szigetek 
Extremadura 
Madrid 

1315 
741 
734 
693 
635 
204 
164 
127 
86 
74 
27 
20 
11 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

4000 
4500 
3200 
1500 
6500 
600 

4000 
250 

1000 
500 
250 

2800 
600 
300 
50 

n.a. 
n.a. 

33% 
16% 
23% 
46% 
10% 
34% 
  4% 
51% 
  9% 
15% 
11% 
  1% 
  2% 

– 
– 
– 
– 

Összesen 4830 30 500 16% 

 



A tartományok saját tervezésük során kijelölik a szélenergia hasz-
nosításra gazdaságilag és ökológiailag megfelelő területeket, és alapel-
veket tesznek közzé az engedélyezési eljáráshoz. Az árambetáplálási 
eljárást is szabályozták és zónákat létesítettek. Az állami támogatást 
központilag szabályozták.  

Külföldi beruházók spanyolországi székhelyű leányvállalat alapítá-
sával részt vehetnek a fejlesztésben. Kisvállalatok számára az „Energia-
diverzifikációs és -takarékossági intézet” (Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energia, IDAE) közreműködésével könnyítik meg a beru-
házást. Eszerint a kezdeményező megtervezi és engedélyezteti a 
beruházást, majd az IDAE vállalja a finanszírozást (részben vagy 
egészben) és az építést. Az üzemeltetésben az IDAE részesedik a be-
vételből, és az igazgatást végzi, míg a kezdeményező dolga a 
karbantartás. A berendezés amortizálódása és a hitelezett összeg 
visszafizetése után az IDAE kilép. 

Összeállította: Gaul Géza 
 

Paul, N.: Markt vor der Trendwende? = Sonne Wind und Wärme, 2003. 10. sz. p. 70–
73. 
 
Hetzer, J.: Renditeknick. = Manager Magazin, 33. k. 9. sz. 2003. p. 104–108. 
 
Kröske, H.: Ökonomische Perspektiven. = Sonne Wind und Wärme, 2003. 9. sz. p. 
72–79. 
 
Zeitner, J.: Frischer Wind in Andalusien. = Sonne Wind und Wärme, 2003. 10. sz. p. 
76–78. 
 
Koenemann, D.:Giganten im Test. = Sonne Wind und Wärme, 2003. 9. sz. p. 80–82. 

Röviden… 

Koncentrált napenergia 

Az eddigi szilícium félvezetőn alapuló napelemek manapság 13 és 
17% közötti hatásfokot érnek el. Ennél nagyobb hatásfokot olyan nap-
elemek egymásra rétegezésével lehet elérni, amelyek különböző félve-
zető anyagból készültek. Az fény optikai fókuszálásával tovább javítható 
a hatásfok. 

A fény villamos árammá átalakítása hatásfokának növelésére jól 
bevált a kaszkád- vagy többszörös fényelem. Ebben különböző tiltott-
sávszélességű vegyület-félvezetőket rétegeznek egymásra. Alkalmas 

 



anyagok a periódusos rendszer harmadik és ötödik oszlopában lévő 
anyagok vegyületei, az úgynevezett III/V-félvezetők mint a GaAs, GaInP, 
AlGaAs, AlGaInP stb. Ezeknél az összetétellel beállítható a tiltott sáv 
szélessége. Egy speciális eljárással előállíthatók a szükséges sávszé-
lességű félvezetők. 

Az 1. ábra mutatja az elérhető maximális hatásfokot.  
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1. ábra Monolitikus kaszkád napelemek maximális hatásfoka 
és veszteségei, a pn-átmenetek számának függvényében, 

a Fraunhofer ISE által fejlesztett „EtaOpt” programmal számolva 
 
Ezeknek a napelemeknek hátránya, hogy drágák a nyersanyagaik, 

ezzel szemben nagy fénysűrűséget engednek meg, aminek révén a hát-
rány kiegyenlíthető. Egy olcsó Fresnel-lencsével fókuszálva a fényt 500-
szoros geometriai koncentrációs tényező érhető el, tehát a drága félve-
zetőből csak 1/500-nyi szükséges.  

A gyakorlati megvalósítás előrehaladott állapotban van. Valós fel-
használási körülmények között sikerült 48 darab összekapcsolt 2 mm 
nagyságú GaInP/GaInAs tandem-napelemből összerakott modullal, 500-
szoros koncentrációval, 21%-nál nagyobb hatásfokot elérni. Ezek már 
felhasználhatók naperőművekben. 
 
(Qualität und Zuverlässigkeit, 48. k. 10. sz. 2003. Trendbarometer Technik külön-
szám, 75. k. 2003. p. 18–19.) 

 


