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Absztrakt  

A szakdolgozat a RE-X index összetett indikátor kifejlesztésér�l és számszer�sítésér�l 

szól, amely index megmutatja, hogy különböz� országok mennyire képeznek vonzó 

célpontot megújulóenergia-technológiák iránt érdekl�d� befektet�k számára. Az index 

három komponensb�l áll össze: a szabályozási környezet, a finanszírozási környezet, 

valamint a természeti és általános gazdasági adottságok jellemzéséb�l. A dolgozat az 

ország- és iparágelemzési módszereket bemutató elméleti felvezetés után ismerteti az 

index felépítésének lépéseit, az adatgy�jtést�l az adatok normalizálásán, aggregálásán 

és súlyozásán át az eredmény rendelkezésre állása utáni érzékenység-vizsgálatig. 

Befejezésül értékelem az eredményeket és javaslatot teszek az index gyakorlati 

alkalmazására.  

A statisztikai adatok összegy�jtését egy kérd�íves felmérés egészítette ki, amely a 

beruházási hajlandóságot befolyásoló kvalitatív, illetve szubjektív tényez�k 

számszer�sítésére szolgált.  

A RE-X indexet három országra, Magyarország mellett Csehországra, Bulgáriára 

számoltam ki, a végs� pontszám 1 és 100 között mozog. Az eredmények azt mutatják, 

hogy jelen pillanatban 65 ponttal Csehország a legvonzóbb befektet�k számára, 

Bulgária 59 pontot ér el, míg Magyarország 53 ponttal a legkevésbé vonzó célpont.  

 

 

 



1 Bevezetés  

A globális éghajlatváltozás káros hatásainak csökkentése korunk egyik legnagyobb 

kihívása. Mivel az éghajlatváltozást okozó üvegházhatású gázok kibocsátásának 

kétharmadáért1 a világ energiatermelése a felel�s, ezért a legnagyobb eredményt 

energiatermelési és –fogyasztási szokásaink átalakításával tudjuk elérni.  

Nemzetközi egyezményekben is lefektetett cél, hogy az üvegházhatású gázok 

kibocsátását drasztikusan visszafogjuk. Ehhez energiaigényünket minél alacsonyabb 

szintre kell csökkenteni energiahatékonysági intézkedések által, a szükséges 

energiamennyiséget pedig minél kevesebb üvegházhatású gázok kibocsátásával járó 

energiaforrásokkal kell kielégíteni. Erre remekül alkalmasak az ún. megújuló 

energiaforrások, amelyek felhasználása több el�nnyel is jár. A megújuló 

energiaforrások „olyan energiaforrások, amely természeti folyamatok során 

folyamatosan rendelkezésre állnak vagy újratermel�dnek” (Láng, 2002, 69.o.), emellett 

felhasználásuk egyáltalán nem, vagy a hagyományos fosszilis energiahordozókhoz 

képest lényegesen kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátását okozza.  

Ezen tulajdonságok alkalmassá teszik a megújuló energiaforrásokat arra, hogy az 

energiatermelési rendszerünkben felváltsák az egyrészt komoly károsanyag-kibocsátást 

okozó, másrészt véges készletekkel rendelkez� fosszilis energiahordozókat. A szél-, 

nap-, geotermikus, vízenergia, valamint a biomassza energetikai hasznosítására 

alkalmas technológiák beruházási igénye egyel�re több esetben meghaladja a 

hagyományos technológiák beruházási igényét, ezért addig, amíg a kutatásfejlesztési 

er�feszítések és a tömegtermelés hatására versenyképesek nem lesznek a ma használt 

földgáz, szén vagy olajtüzelés� er�- illetve f�t�m�vekkel. a fenti technológiák állami 

támogatásra szorulnak. 

Az Európai Unió vezet�i által 2007. márciusában elfogadott, 2008 decemberében az 

Európai Parlament által is jóváhagyott Klíma-Energia-Csomag 2020-ra átlagosan 20 

százalékos megújulóenergia-részarányt tesz kötelez�vé az unió tagállamai számára.  

(Euractive.hu, 2010) A Csomag részeként elfogadott 2009/28/EK irányelv a megújuló 

                                                 
1 2007-ben a globális széndioxid-kibocsátás 41 százalékát a h�- és villamosenergia-termelés, 23 
százalékát a közlekedési szektor adta. (IEA, 2009, 13.o.)   
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energiaforrásból el�állított energia támogatásáról2 minden tagállam számára megjelöl 

egy minimálisan elérend� megújulóenergia-részarányt, az ehhez szükséges intézkedések 

részletezéséhez pedig ún. Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Tervek kidolgozását 

írja el�. Magyarország a cselekvési tervében a kötelez� 13 százalékos részarányt 

meghaladó 14,65 százalékos megújulóenergia-arányt vállalt a 2020-as végs� 

energiafelhasználáson belül. (NFM, 2010)  

Az energiaszektor iránt érdekl�d� beruházók több szempontot is mérlegelnek, amikor 

arról döntenek, hogy mely technológiába, gyakran mely országban fektessék be a 

pénzüket. Döntésüket a megújulóenergia-projektek esetében befolyásolják a 

technológiák számára kedvez� vagy kedvez�tlen természeti adottságok, az adott 

országban hatályos jogszabályi keretek, az egyes technológiák számára nyújtott 

támogatások mértéke, valamint az utóbbi tényez�k stabil, kiszámítható jellege. 

Mindezen szempontok felmérése, értékelése alapos országismeretet, id�igényes és 

költséges utánajárást igényel. Szakdolgozatom célja egy olyan megújulóenergia-

országindexet (Megújuló Energia Országindex - RE-X index) kifejleszteni, amely egy 

számértékbe s�rítve írja le, hogy az adott ország mennyire lehet vonzó egy beruházó 

számára. Ez az index lehet�séget ad adott pillanatban több ország adottságainak 

összehasonlítására, valamint egyes országok esetében a vizsgálat bizonyos 

id�közönkénti elvégzésével a megújulóenergia-piac alakulásának értékelésére, 

figyelemmel kísérésére. 

A megújulóenergia-index számításakor megvizsgálom, hogy mely tényez�k a 

legfontosabbak a beruházói döntések meghozatalához, ezek hogyan számszer�síthet�k, 

az egyes szempontok milyen súllyal esnek latba. Ehhez statisztikai adatokat és 

statisztikai módszereket ugyanúgy használok, mint piaci szerepl�kkel készített 

kérd�íves felmérés segítségével szerzett számszer�síthet� információkat. A 

megújulóenergia-indexet Magyarország mellett további két közép-kelet-európai 

országra, Csehországra és Bulgáriára is kiszámolom.  

Szakdolgozatom elején bemutatom a szakirodalomban fellelhet�, illetve egyes 

tanácsadó cégek által alkalmazott ország- illetve iparág-elemzési módszereket, összetett 

indikátorokat, ezek módszertanát. Utána bemutatom az index felépítésének egyes 

                                                 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból 
el�állított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt 
követ� hatályon kívül helyezésér�l 
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lépéseit, amelyek végeredményeként kialakul minden ország esetében egy 1-100-as 

skálán mozgó számérték. Kitérek a bemen� adatok kiválasztásának szempontjaira, ezen 

jellemz�k normalizálásának módszertanára, az alkalmazandó súlyok indoklására, majd 

érzékenységvizsgálatok elvégzésével elemzem, hogy a súlyok változtatása mennyiben 

módosítja az egyes országok értékeit, illetve az országok egymáshoz viszonyított 

elhelyezkedését. A dolgozat végén értékelem a tapasztalatokat és levonom a 

következtetéseket az index alkalmazhatóságára, annak esetleges korlátaira nézve. 

2 Ország- és iparág-specifikus elemzési módszerek bemutatása  

Szakdolgozatomban szeretném egyes kiválasztott országokban felmérni és elemezni, 

hogy a megújulóenergia-iparág mennyire lehet vonzó a befektet�k számára. A 

szakirodalom több módszert ismer különböz� országok gazdasági, társadalmi vagy akár 

környezetvédelmi teljesítményének összehasonlítására, emellett külön iparág-specifikus 

elemzési módok is ismertek. Egyre gyakrabban használnak az elemz�k olyan összetett 

indikátorokat, amelyek egy mutatóba s�rítenek többfajta számszer�síthet� és nem 

számszer�síthet� tényez�t. Jelen fejezet bemutatja a fenti ország-, és iparág-elemzési 

módszereket és példát mutat ezek, valamint néhány gazdasági, illetve kimondottan 

energetikai összetett mutató gyakorlati alkalmazására.  

2.1 Ország-elemzési módszerek 

Az ország-elemzési módszerek egyes országok teljesítményét hasonlítják össze, 

különböz� el�re megválasztott szempontok figyelembe vételével. 

2.1.1 Porter ország-elemzési módszere 

Michael Porter szerint több, jól elemezhet� feltétel határozza meg, hogy egyes országok 

miért versenyképesebbek másoknál, miért érnek el nemzetközi sikereket egy adott 

iparágban. Porter ún. gyémánt-diagramja négy „feltétel-csoportot” határoz meg. Ezek a 

következ�k: 1) faktor-feltételek: termelési faktorok, pl. az adott ország képzett 

munkaer�vel, infrastruktúrával való ellátottsága; 2) keresleti feltételek: a hazai kereslet 

vagy piac jellemz�i; 3) a kapcsolódó és támogató iparágak hiánya vagy jelenléte, 

valamint 4) a vállalat stratégiája. Ezen tényez�k határozzák meg Porter alapján azt a 

ország-környezetet, amelyben egy vállalat mozog. (Porter, 1990) 
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1. ábra A Porter féle gyémánt-modell (Porter, 1990, 127.o.) 

 
A fenti négy tényez�t kiegészíti még két fontos tényez�, a véletlen és a kormányzati 

tevékenység. A véletlen tényez�k általában a vállalat hatásán kívüli események, pl. egy 

olajsokk, szignifikáns árfolyamváltozások, új technológiai felfedezések. Komoly 

hatással lehetnek azonban egyes országokra, asszimetrikusan hatnak ezekre, így 

változást okozhatnak a versenypozíciókban. Az államok tevékenysége, 

gazdaságpolitikája is befolyásolja a gyémánt négy faktorát, a pénzügyi szabályozás, az 

oktatáspolitika például hatnak az input-tényez�kre, az állami megrendelések a keresleti 

oldalra, az adó, vagy versenypolitika egy vállalat stratégiájára. (Porter, 1990) 

A porteri modell jól mutatja, illetve osztályozza, hogy melyek azok a tényez�k, amelyek 

befolyásolják egy adott vállalat versenyképességét egy országban. Ez alapján egy 

vállalat képet kaphat arról, hogy milyen eséllyel indul egy globális versenyben. A 

modell ugyanígy rámutat a kormányzat azon lehet�ségeire, hogy hatással lehet ezen 

tényez�k alakulására.   

2.1.2 PEST, SLEPT és STEEPLE elemzési módszerek 

A PEST, SLEPT és STEEPLE szintén a stratégiai tervezés során használt módszerek, 

amelyek felsorolják azokat a tényez�ket, amelyek befolyásolják egy vállalat makro-

környezetét, amelyeket tehát elemeznie kell stratégiájának kialakításakor. 

A PEST mozaikszó a politikai (political), gazdasági (economic), társadalmi (social), 

valamint technikai/technológiai (technical) tényez�kre utal.  Egyes elemz�k a 

jogszabályi (legal) tényez�k figyelembe vételét is ajánlják (ún. SLEPT elemzés), mások 

szerint a teljes kép csak a környezeti (environmental) faktorok elemzésbe való 
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bevonásával adódik (ún. STEEPLE elemzés). A fenti módszer az angolszász 

gyakorlatban használatos. Alkalmazásánál figyelembe kell venni, hogy az adott iparág 

alapján egyes tényez�k nagyobb súllyal hatnak egy vállalat optimális stratégiájára mint 

mások, pl. business to business (B2B) kapcsolatban a társadalmi tényez�k, míg a 

hadiiparban a politikai tényez�k a fontosabbak (Wikipedia, 2011).  

A PEST, SLEPT és STEEPLE módszereket workshopok keretében vagy brainstorming 

alkalmával használják a stratégiaalkotás folyamatában. 

2.2 Iparági-elemzési módszerek 

A fenti ország-elemzési módszereknél iparáganként eltérések adódhatnak az egyes 

tényez�k fontosságát tekintve. Az iparág-elemzési módszerek kifejezetten az adott 

iparág sajátosságaira is figyelemmel vannak, fontosnak tartják, hogy a vállalatok 

stratégiájuk kialakításakor elemezzék az adott iparág helyzetét, saját vállalkozásuk 

adottságait, tulajdonságai. 

2.2.1 A BCG portfólió-mátrixa  

A Boston Consulting Group által kifejlesztett növekedés-részesedés mátrix két 

dimenzió segítségével vizualizálja és elemzi egy vállalat helyzetét egy adott iparágban. 

Egyrészt az iparág vonzó jellegének segítségével, amelyet az iparág piaci 

növekedésével jellemez, másrészt a vállalat er�sségének értékelése által az adott 

iparágban, amelyet a vállalat üzleti részesedése ír le. (Antal-Mokos et al, 2000, 60.o) 

A modell a mátrixban elfoglalt helyzet alapján ajánl optimális stratégiát a vállalat 

számára (lásd 2. ábra). Így például egy magas növekedés� iparágban alacsony vállalati 

részesedés esetén (kérd�jel kategória) alapos elemzésre van szükség. Ha sikerül növelni 

a piaci részesedést, a vállalat „csillaggá” válhat, amely magas profitot eredményez. 

Amennyiben ez nem sikerül, a „kutya” kategóriába kerülhet, amely esetben az iparág 

elhagyása az optimális stratégia.  
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2. ábra  BCG mátrix kategóriái és hozzá kapcsolódó stratégiák. Forrás: Keymodels.org (2011)  

 

A módszer hátránya, hogy egy adott pillanatra jellemz� statikus képet ad. Kérdéses, 

hogy egy adott id�pontban jellemz� iparági és azon belüli vállalati helyzet mennyire 

teszi lehet�vé egy hosszú távú stratégia kialakítását. (Antal-Mokos et al, 60-61.o.) 

2.2.2 A GE-McKinsey mátrix 

A General Electric és McKinsey által az 1970-es években kialakított iparági vonzer�-

üzletági versenyképesség mátrix (attractiveness-business strength matrix) az imént 

bemutatott BCG-mátrix továbbfejlesztése. Ez az elemzési módszer küls� és bels� 

tényez�ket is vizsgál, a jelen pillanat és a jöv� elemzésére is lehet�séget ad, valamint 

3*3-as felosztást alkalmaz, ami pontosabb képet ad mind a vállalat helyzetér�l, mind az 

ahhoz kapcsolódó ajánlott stratégiáról (lásd 3. ábra). Hátránya viszont, hogy 

nagymérték� szubjektivitásra épít. A „piaci vonzer�” tengelyen és a „vállalkozás 

er�ssége” tengelyeken ugyanazokat a szempontokat vizsgálja, az ún. piaci tényez�ket, 

verseny tényez�ket és a társadalmi-politikai tényez�ket. A „magas”, „közepes” és 

„alacsony” besorolást gyakran az értékelésben részt vev� vállalati menedzserek 

határozzák meg. (Hax – Majluf, 1983) 
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3. ábra GE-McKinsey mátrix kategóriái és kapcsolódó stratégiák. Forrás: Zanthus, 2011.  

 

A fent bemutatott ország- és iparág-elemzési módszerek jó támpontot adnak ahhoz, 

hogy mely tényez�ket kell egy vállalatnak figyelembe vennie stratégiájának 

kialakításakor. Szöveges értékelésre alkalmasak, számszer� eredményt nem adnak.  

2.3 Összetett indikátorok 

Egyre gyakrabban alkalmazott módszer olyan összetett mutatószámok szerkesztése és 

meghatározása, amelyek több, egyedileg meghatározott számszer�sített vagy nem 

számszer�síthet� tényez�t aggregálnak egy értékbe.  

Az összetett indikátorok azáltal, hogy egy mutatóba s�rítenek több megfigyelhet� 

tényállást, összehasonlíthatóvá tesznek például országokat, de id�beli változások, 

trendek megfigyelésére is alkalmasak. Benchmarkinghoz, vállalati, iparági 

teljesítmények monitoringjához, de akár policy prioritások megállapításához is 

hasznosak. (OECD, 2005) 

Az összetett indikátorok el�nye, hogy komplex, összetett, többdimenziós állapotokat 

tesznek egyszer�en értelmezhet�vé, könnyen összehasonlíthatóvá. Ezzel kiválóan 

alkalmasak döntések megalapozására, támogatására. Hátrányuk azonban, hogy 

amennyiben rosszul komponáltak, félrevezet� üzeneteket hordozhatnak, így téves 

döntésekhez vezethetnek. Különösen igaz ez olyan tényez�k figyelmen kívül hagyása 

esetén, amelyek fontosak, ám nehezen számszer�síthet�k. A felhasznált 

indikátorok/tényez�k kiválasztása és súlyozása szubjektivitásra, ezáltal vitára, 

támadásra adhat okot. (OECD, 2005) Fontos tehát az indikátorok körültekint� felépítése, 
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szubjektív, kvalitatív tényez�k minél pontosabb számszer�sítése, valamint szakért�k, 

érintettek bevonása a folyamatba.  

Alább példákat mutatok idehaza és külföldön használt összetett indikátorokra: 

2.3.1 GKI Versenyképességi index 

A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2001-t�l negyedévenként publikálja a Magyarország 

versenyképességét a régió országaihoz hasonlító, illetve üzleti környezetét jellemz� 

GKI Versenyképességi indexet (VEX). (HVG, 2008) Az index három f� tényez�t 

tartalmaz. Méri a makrogazdasági teljesítményt, a munkatermelékenységet, valamint a 

relatív költség-versenyképesség alakulását. Az els� két tényez� nagyobb súllyal 

szerepel a VEX-ben. (HVG, 2011)  

A fenti részindexek is összetett mutatók. A makrogazdasági teljesítményt a beruházások, 

az export és a foglalkoztatottság növekedési üteméb�l állapítják meg. A 

munkatermelékenység változását az egy foglalkoztatottra jutó GDP dinamikája tükrözi. 

A költség-versenyképesség alakulását a termel�i árindex és az egységnyi 

munkaer�költség alapú reálárfolyam-index változása alapján értékeli a GKI. A VEX-et 

a gazdaságkutató cég nem csak Magyarországra, hanem több környez� országra, 

Ausztriára, Csehországra, Lengyelországra, Romániára, Szlovákiára és Szlovéniára is 

kiszámolja. (HVG, 2011) 

 

4. ábra  A GKI által publikált versenyképességi index (VEX) alakulása 2001 és 2010 között.  

Forrás: GKI, 2011  
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A VEX index id�beli alakulását bemutató 4. ábrán látszik, hogy Csehország és 

Magyarország az elmúlt id�szakban fej-fej mellett halad, 2010 végén mindkét ország 

125 és 135 pont közötti értéket ért el, azaz nincsen szignifikáns eltérés a két országi 

üzleti környezetének megítélése között. A RE-X index kiszámításába általam bevont 

harmadik országra, Bulgáriára a GKI sajnos nem közöl adatot.  

2.3.2 Világgazdasági Fórum – Global Competitiveness Report 

Szintén az egyes országok versenyképességét méri két index segítségével a 

Világgazdasági Fórum (World Economic Forum – WEF) Globális Versenyképességi 

Programja keretében. Az 1979 óta megjelen� Global Competitiveness Report közli a 

Növekedési Versenyképességi Indexet (GCI), illetve az Üzleti Versenyképességi 

Indexet (BCI), amely 103 országban folyó felméréssel, közel 9.000 üzleti vezet� 

megkérdezésével készül. (Viszt, 2009, 159.o.)  

A makroszint� jellemz�ket méri fel a Növekedési Versenyképességi Index (Global 

Competitiveness Index), a makroökonómiai környezet min�ségén, az ország 

közintézményeinek állapotán és a technológiai felkészültség szintjén. A mikrogazdaság 

versenyképességét írja le a Business Competitiveness Index (BCI), mely a 

vállalkozások  sikerességét  és  a  termelékenység  fenntartására  való  képességet  

vizsgálja. (Báthory, 2005, 26-27.o.) 

2.3.3 Nemzetközi Energia Ügynökség – Energy Development Index 

Az energiaszektorból vett mutatóval elemzi egyes országok fejlettségét a Nemzetközi 

Energia Ügynökség (IEA - International Energy Agency). Az évente publikált ún. 

Energia Fejl�dés Index (Energy Development Index – EDI) célja bemutatni, hogy az 

adott ország vagy régió milyen mértékben alkalmaz ún. „modern” energiaforrásokat. Az 

index így méri az energetika szerepét az emberi fejl�désben (IEA, 2010) 

A mutató négy tényez�t követ figyelemmel:  

• Egy f�re jutó energiafelhasználás: az adott ország általános gazdasági 

fejlettségének indikátora. 

• Egy f�re jutó villamosenergia-felhasználás a lakossági szektorban: az árammal 

való ellátottság és a lakosság fizet�képességének indikátora. 
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• A modern energiaforrások aránya a lakosság energia-felhasználásában: tiszta 

energiaforrásokhoz való hozzáférés indikátora. 

• Áramhoz való hozzáféréssel rendelkez� lakosok aránya.  

Mind a négy tényez�t egy-egy 0-t�l 1-ig terjed� skálán mozgó indexben számszer�sít az 

IEA, a lenti képlet alapján az elemzésbe bevont országok minimális és maximális 

értékei közé sorolva. A végs� EDI-indexet pedig az így számszer�sített három 

„dimenziós index” számtani átlagaként állapítja meg. (IEA, 2010, 262. o.) 

 

5. ábra  Az IEA EDI indexének számítási módszere. Forrás: IEA, 2010, 262. o. 

2.3.4 UNDP – Emberi Fejl�dés Index 

Az országok fejlettségének „klasszikus” mutatója az Egyesült Nemzetek Programjának 

(UNDP) HDI indexe. A UNDP által évente az Emberi Fejl�dési Jelentésben (HDR) 

közölt emberi fejl�dési index (human development index – HDI) 1990 óta hasonlítja 

össze a világ országait a következ� szempontok figyelembevételével:  

• Egészséges élet: születéskor várható élettartam alapján. 

• Tudás: írástudás, beiskolázási arány segítségével. 

• Életszínvonal: vásárlóer�-paritáson kifejezett GDP alapján.  

Az IEA EDI indexe tehát ugyanazt a jelenséget – azaz az országok fejlettségét – egy az 

energetikából származó mutató segítségével írja le. Az EDI és HDI indexek 

összefüggését mutatja a 6. ábra, amely er�s korrelációt mutat az EDI és a HDI indexek 

között. (IEA, 2010) 
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6. ábra Az EDI és HDI indexek közötti korreláció.  

Forrás: IEA, 2010, 265.o. 

 

2.3.5 Világbank – Doing Business adatbázis 

A Világbank és annak intézménye, a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) 2002 óta 

gy�jt adatokat 183 ország és néhány város szabályozási környezetér�l. A Doing 

Business projekt keretében számszer� adatokkal jellemzik a kis- és közepes 

vállalkozásokra vonatkozó szabályozási környezetet, ezzel id�ben és térben 

összehasonlíthatóvá teszik az egyes országokat, valamint benchmark értékeket 

szolgáltatnak a szabályozási környezet hatékonyabbá tételéhez.  

A Doing Business adatbázis t.k. az adózási, hitelezési környezetre, egy vállalat 

elindítására, a nemzetközi kereskedelemre, de akár a villamos energiához való 

hozzáférésre is közöl információt, általában költségre, id�tartamra vonatozó adatok, 

vagy külön képzett viszonyszámok segítségével. (Doingbusiness.org, 2011)  

2.3.6 Ernst &Young – Megújuló energia vonzer� index 

Az Ernst &Young nemzetközi tanácsadó cég 2003 óta rangsorolja az egyes országokat 

aszerint, hogy a megújulóenergia-iparáguk mennyire fejlett és ezáltal mennyire vonzó a 

befektet�k számára. A negyedévente publikált Megújuló Energia Országvonzer� Index 

(Renewable Energy Country Attratctiveness Index - RECAI) harminc ország 

egymáshoz való viszonyát fejezi ki egy 1 és 100 közötti értéket felvev� összetett 

indikátor segítségével. (Ernst &Young, 2011)  



 18 

A RECAI index, hasonlóan a többi összetett mutatóhoz több rész-indexb�l tev�dik 

össze. Az Ernst & Young megkülönböztet hosszú és rövid távú mutatókat, egyedi 

technológia indexeket (pl. a szélenergia-indexet) és az összetett megújulóenergia-

indexet, valamint a megújulóenergia-infrastruktúra-indexet. A rövid és hosszú táv 

megkülönböztetésének a gyorsan fejl�d� technológiák és eltér� adottságok, 

támogatáspolitikák miatt van jelent�sége.  

Az összetett megújulóenergia-index (all renewables index) bizonyos kiválasztott 

technológiákból és az ezeknek megfeleltetett részindexekb�l tev�dik össze el�re 

meghatározott súlyok szerint:  

• szélenergia-index: 68 százalék, 

• napenergia-index: 15 százalék, 

• biomassza és egyéb megújuló energia index: 17 százalék. (Ernst & Young, 

2011, 1.o.) 

Az egyes egyedi technológiai indexek (Individual technology indices) bemen� adatai a 

következ�k: 

A. ország-specifikus paraméterek: 35 százalék, 

B. technológia-specifikus paraméterek: 65 százalék. (Ernst & Young, 2011, 1.o.) 

Az ország-specifikus megújulóenergia-infrastruktúra-index (Renewables infrastructure 

index) az adott ország szabályozási infrastruktúráját elemzi a következ� bemen� adatok 

és azok meghatározott súlyának segítségével.  

A1) Villamosenergia-piaci szabályozási kockázat: 29 százalék, 

A2) Tervezés és hálózati csatlakozás: 42 százalék, 

A3) Pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés: 29 százalék. (Ernst & Young, 2011, 

27.o.) 

A technológia-specifikus paraméterek a következ� tényez�kb�l állnak össze:  

B1) Áramátvétel vonzereje: 19 százalék, 

B2) Adózási klíma: 11 százalék, 
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B3) Támogatások, kedvezményes hitelek elérhet�sége: 9 százalék, 

B4) Piacnövekedés lehet�sége: 18,5 százalék, 

B5) Jelenlegi beépített kapacitás: 8 százalék, 

B6) Természeti adottságok: 19 százalék, 

B7) Átlagos projektméret: 15,5 százalék. (Ernst & Young, 2011, 27.o.) 

Az Ernst & Young Magyarországra nem számít RECAI indexet. Az kelet-közép-

európai régióból egyedül Lengyelország és Románia szerepel a vizsgálatba bevont 

harminc ország között. 

A fenti fejezetben bemutatott elemzési módszerek és összetett indikátorok közül többet 

felhasználok a RE-X index kialakításához. A Ernst & Young tanácsadó cég indexe jó 

kiinduló alapként szolgál a megújulóenergia-országindexhez, véleményem szerint 

azonban az „infrastruktúra” és „technológia” szerinti bontás nem fedi le egyértelm�en 

az ország- illetve technológia-specifikus tényez�ket, ezért érdemes a kategóriákon és 

azok input-tényez�in finomítani.  

A RE-X index vázául szolgáló komponensek meghatározásához (azaz, hogy milyen 

szempontok befolyásolják a megújulóenergia-befektetéseket) használtam a 2.1 és 2.2 

fejezetben bemutatott módszereket, leginkább a STEP, SLEPT és STEEPLE elemzések 

által használt kategóriákat. A Doing Business adatbázist is használtam két esetben 

adatforrásként. 

A szakdolgozat törzsét adó következ� fejezetben bemutatom, hogy hogyan építettem fel 

és számszer�sítettem Magyarországra és két további régióbeli országra a 

megújulóenergia-országindexet.  

3 Megújuló energia országindex (RE-X) 

Magyarországra eddig nem publikáltak olyan számértéket, amely egy meghatározott 

skálán elhelyezte volna az országot aszerint, hogy mennyire vonzó célpont a 

megújulóenergia-szektor befektet�i számára. A befektet�i forrásokért zajló globális 

versenyben hasznos lehet egy olyan mutató, amely elemzi és azonos módszertan alapján 
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id�ben és térben is összehasonlíthatóvá teszi egy régió országainak adottságait, 

vonzerejét.  

A RE-X index (Renewable Energy Index) egy általam kifejlesztett összetett indikátor. 

Alkalmas a fenti jelenség leírására, azaz megmutatja, hogy befektet�i szemmel mekkora 

vonzer�vel bír egy adott ország a globális, vagy regionális megújulóenergia-piacon. 

Jelen szakdolgozat nem csak a kifejlesztett RE-X index felépítését mutatja be, hanem 

számszer�síti is az indexet Magyarországra. Az eredmények értelmezését segíti, hogy a 

RE-X index értékeit kiszámolom Csehországra és Bulgáriára is.  

Az elmúlt id�szakban egyre népszer�bbé váltak az összetett indikátorok, amelyek jó 

lehet�séget adnak összetett jelenségek egyszer�, gyors értelmezésére. Nem megfelel� 

összeállításuk esetén félrevezet� döntésekre ösztönözhetnek. Az OECD által publikált 

kézikönyv (OECD, 2005) lépésr�l lépésre bemutatja az összetett indikátorok 

felépítésének fokozatait, ezek módszertani kihívásait, az elkerülend� hibaforrásokat. A 

megújuló energia országindex kidolgozásakor én is az OECD ajánlásainak megfelel� 

lépéseket követtem és írom le jelen szakdolgozat keretében3.  

Mindhárom vizsgálatba bevont ország – Csehország, Bulgária és Magyarország -  

komoly el�relépést tett az elmúlt években a megújuló energiaforrások hasznosítása 

terén. Érdekes lehet összevetni Magyarországgal a fejlettebb, és az elmúlt években f�leg 

a fotovoltaikus napenergia-hasznosításban kiugró eredményeket elér� Csehországot, 

valamint a bruttó hazai termék alapján fejletlenebb, ám kedvez� támogatási 

lehet�ségeket kínáló Bulgáriát. Mivel az index rendszeres id�közönként kiszámítható, 

így ezen országok egymáshoz való viszonya az id� haladtával is nyomon követhet� lesz, 

s�t, a kés�bbiekben több ország is bekapcsolható a kutatásba. Jelen szakdolgozat 

keretében ehhez az id�beli összehasonlításhoz szolgáltatok viszonyítási alapot, elmúlt 

id�szakra, visszamen�leg nem számolom ki az indexet. 

3.3 A RE-X index bemutatása 

A jelen szakdolgozat keretében kifejlesztett RE-X index alkalmassá teszi országok 

összehasonlítást aszerint, hogy mennyire vonzóak megújulóenergia-beruházók számára. 

Nagyban hasonlít az Ernst & Young RECAI indexére (lásd 2.3.6 pont), azt azonban a 

tanácsadó cég Magyarországra nem számszer�síti. A 2. fejezetben bemutatott ország- és 

                                                 
3 A terjedelmi korlátok miatt egyes lépéseket részletesebben, másokat csak röviden tárgyalom.  
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iparágelemezési módszerek áttanulmányozása után arra a következtetésre jutottam, 

hogy érdemes lehet egy, az Ernst & Young RECAI indexét�l eltér� felépítés� mutatót 

megalkotni, és ezt számszer�síteni több ország esetében. A RE-X index tehát eltér� 

komponensekb�l áll és ennek megfelel�en eltér� input adatokat használ.  

A RE-X 1 és 100 közé sorolja az elemzésbe bevont országokat. Minél nagyobb az érték, 

annál vonzóbb célpontról van szó. Megkülönböztetem a RE-X összindexet, valamint 

három technológiai indexet, a RE-X SZÉL-indexet, a RE-X NAP-indexet, valamint a 

RE-X BIO-index elnevezés� biomassza-indexet. Az összindex a technológiai indexek 

meghatározott módon történ� súlyozásával adódik.  

Valamennyi index három komponensb�l épül fel. Az ország- és iparág-elemzési 

módszerek alapján úgy gondolom, hogy három szempont határozza meg, hogy egy adott 

vállalat mely országban hajtja végre a beruházásait: az egyes országokban milyen a 

jogszabályi környezet, milyenek a finanszírozási lehet�ségek, illetve milyenek az 

adottságok az adott iparág/technológia/termék szempontjából. Megújulóenergia-

beruházásokra különösen igaz, hogy elengedhetetlen, hogy az államok megfelel� 

kereteket biztosítsanak a befektet�k számára, hiszen magas kezdeti beruházás-igény� 

technológiákról van szó.  

A RE-X index felépítéséhez használt három komponens tehát a következ�: 

A) Szabályozás 

B) Pénzügyi, finanszírozási környezet 

C) Természeti és általános gazdasági adottságok. 

A továbbiakban olyan adatforrásokat kerestem, amelyek kell� magyarázóer�vel bírnak 

a fenti komponensek számszer�sítéséhez. Statisztikai adatok mellett kvalitatív tényez�k 

számszer�sítésekor rendelkezésre álló kutatások eredményeit, illetve saját kérd�íves 

felmérésem eredményeit használtam. 

Az adatok aggregálása és súlyozása után rendelkezésre állt az eredmény. Ez alapján 

mindkét vizsgálatba bevont két ország, Bulgária és Csehország is megel�zi 

Magyarországot, azaz jelen pillanatban vonzóbb célpontot jelentenek a 

megújulóenergia-technológiák iránt érdekl�d� beruházók számára.  
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Az alábbiakban az OECD kézikönyvének felépítése szerint mutatom be a RE-X index 

kidolgozásának lépéseit és részletezem az index kialakítása és számszer�sítése közben 

felmerült dilemmákat, azok feloldását. 

3.4 Az index elméleti megalapozása 

A mutatószám konstruálásának megkezdésekor fontos minél jobban definiálni a 

számszer�síteni kívánt „jelenséget”, annak komponenseit, alkomponenseit, lehet�ség 

szerint ezek súlyait. (OECD, 2005, 13.o.)  

A RE-X index egy olyan mutató, amely azt mutatja meg, hogy egyes országok 

mennyire vonzóak a megújulóenergia-befektet�k számára. Ehhez az index figyelembe 

veszi a jogszabályi és gazdasági környezetet, valamint az adott ország természeti 

adottságait.  

A megújuló energia országindex az alábbi három komponensb�l épül fel:  

 Komponens neve Komponens leírása 

A) Adottságok Természeti adottságok, valamint gazdasági fejlettség 

B) Pénzügy  Elérhet� támogatások, azok stabilitása, országkockázat 

C) Szabályozás Jogszabályi környezet megítélése és kiszámíthatósága, engedélyezés és 
hálózati csatlakozás 

1. Táblázat  A RE-X index három komponense 

 

A fenti komponensek jól leírják azokat a tényez�ket, amelyek befolyásolják a 

befektetési döntéseket. A 2. fejezetben bemutatott ország-elemzési módszerek közül a 

PEST, SLEPT és STEEPLE módszerek használnak hasonló csoportosítást és veszik 

alapul a gazdasági, politikai, társadalmi faktorokat, a STEEPLE esetében a környezeti 

tényez�ket is. A Porter-gyémánt is felhívja a figyelmet a kormányzat szerepének 

fontosságára.  

Megújuló er�források alatt több fajta er�forrást értünk, ezeket egy sor különböz� 

technológia segítségével lehet h�-, mozgási, vagy villamos energiává alakítani. A RE-X 

index a 2. táblázatban bemutatott technológiákkal foglalkozik. 

A technológiák kiválasztásakor figyelembe kellett venni, hogy milyen hozzáférhet�, 

számszer�síthet� információkból épülhet fel az index. A megújuló alapú 

villamosenergia-termel� technológiák esetében az átvételi árak (feed-in tariff) 

egyértelm�en olyan tényez�k, amelyek egy adott országba vonzhatják a befektet�ket. 
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Szélenergia: szárazföldi (on-shore) szélenergia-hasznosítás villamosenergia-

termelésre 

 Napenergia: fotovillamos (PV) napenergia-hasznosítás 

      Biomassza: szilárd biomassza-hasznosítás villamosenergia-termelésre 

2. Táblázat A vizsgálatba bevont megújulóenergia-technológiák 

 
H�termel� technológiákra hasonló termelési támogatási rendszert nem alkalmaznak a 

tagállamok4, ezért az index felépítésekor én is az áramtermel� technológiákra 

koncentráltam. Geotermikus áramtermelésre nincsen példa a vizsgálatba bevont 

országokban. A biogáz alapú villamosenergia-termelés vizsgálatától az index 

leegyszer�sítés érdekében eltekintettem. Globális szinten a leggyakoribban alkalmazott 

villamosenergia-termel� megújulóenergia-technológiák a szélenergia, a fotovillamos 

napenergia-hasznosítás, valamint a szilárd biomassza-égetés, így ezekb�l építem fel a 

RE-X indexet.  

A RE-X index számszer�sítéséhez igyekeztem három olyan országokat bevonni a 

kutatásba, amelyek hasonló általános természeti és gazdasági adottságokkal 

rendelkeznek. Kíváncsi voltam, hogy egy összetett indikátor segítségével kimutathatók-

e olyan különbségek az országok között, amelyek kifejezetten a megújulóenergia-

szektor vonzóságára utalnak, amelyek tehát az adott országok természeti adottságai 

mellett az államok gazdaságpolitikáját is értékelik. 

Az eredmények végül alátámasztották azokat az er�viszonyokat, amelyeket az elmúlt 

id�ben szakmai konferenciákon, befektet�k részér�l hallani és elemzésekben olvasni 

lehet, azaz, hogy Csehország vonzó célpont, Magyarország pedig a tagállamok között 

az utolsó helyeken kullog. Mivel a kiválasztott országok egymáshoz meglehet�sen 

közel es� pontszámokat kaptak, érdemes lenne a jöv�ben a kelet-közép-európai régión 

kívül álló országra is kiszámolni a RE-X indexet és megnézni, hogy úgy adódnak-e 

szignifikáns különbségek. 

                                                 
4 Az Egyesült Királyságban 2011. nyarán lép életbe az ún. Renewable Heat Incentive, amely a feed-in 
tariffhez hasonló átvételi ár-rendszert vezet be megújuló alapú h�termel� berendezések támogatására. 
(Renewable Heat Incentive Ltd, 2011) 
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3.5 A szükséges adatok kiválasztása 

Az összetett indikátorok kulcsa a bemen� adatok megválasztása. Olyan adatokra van 

szükség, amelyek relevánsak, módszertanilag megbízhatóak, hozzáférhet�ek, stb. Az 

adatok kiválasztása gyakran szubjektív, emellett, mivel gyakran nehéz megalapozott 

adatokat találni nemzetközi összehasonlításokhoz, gyakran kvalitatív (puha) adatok is 

alkalmazásra kerülnek. (OECD, 2005, 13. o.)   

Az egyes komponensek számszer�sítéséhez a következ� adatokat használom (3. 

táblázat): 

 
Komponensek és 
számszer�síthet� 
alkomponensei 

Bemen� adatok és azok forrása 

A) ADOTTSÁGOK 

A1) Eddig elért 
megújulóenergia-részarány 

2008-as évre vonatkozó megújulóenergia-részarány a 
primer energia-felhasználáson belül.  

Forrás: EUROSTAT 

A2) 
Várható növekedés a 
megújulóenergia-
termelésben 

29/2008/EK irányelv alapján el�írt Nemzeti 
Cselekvési Tervekben lefektetett várható növekedés 

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2010; 
Ministry of Economy, Energy and Tourism, Bulgaria 
(2010); Ministry of Economy, Energy and Tourism, 
Bulgaria (2010) 

A3) Természeti adottságok 

Egyes megújulóenergia-technológiák természeti és 
technológiai potenciálja 

Forrás: EEA, 2009; Aebiom.org, 2011; PV GIS 
adatbázis 

A4) Gazdasági fejlettség 
Egy f�re es� GDP vásárlóer�-paritáson 

Forrás: IMF 

B) PÉNZÜGY  

B1) Elérhet� termelési 
támogatás 

Egyes megújulóenergia-technológiák esetén elérhet� 
kötelez� átvételi tarifa (feed-in tariff) 

Forrás: energy.eu  

B2) Elérhet� beruházási 
támogatás 

Beruházási támogatások megítélése, azok elérhet�sége és 
stabilitása alapján 

Forrás: saját kutatás 

B3) Országkockázat 
Állami hitelkockázatának mutatója – CDS érték (credit 
default swap spread) 

Forrás: Bloomberg 

B4) Adózási környezet 

Adók és kötelez� járulékok formájában fizetett 
pénzösszeg, a vállalkozás nyereségének arányában 

Forrás: doingbusiness.org   
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C) SZABÁLYOZÁS 

C1) Szabályozási környezet 
megítélése 

Megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogszabályok és 
azok kiszámíthatóságának megítélése 

Forrás: saját kutatás 

C2) Hálózati csatlakozás  
Hálózati csatlakozási szerz�dés/engedély megszerzésének 
átlagos id�tartama 

Forrás: PV Legal, 2011 

C3) Beruházások 
engedélyezése 

Megújulóenergia-beruházások engedélyezési folyamatába 
bevont szerepl�k száma 

Forrás: Európai Bizottság – DG Energy and Transport, 
2009 

C4) Szerz�dési fegyelem 
Szerz�dések kikényszerítésének költségei (bírósági, 
ügyvédi és kikényszerítési költségek) 

Forrás: doingbusiness.org 

3. Táblázat A megújuló energia országindex komponensei és input adatai 

 
Az A) Adottságok komponensnél el kellett dönteni, hogy csak a természeti adottságokra 

koncentrálok, vagy gazdasági tényez�ket is figyelembe veszek. Végül az adottságok 

közé soroltam a megújulóenergia-szektorban eddig elért eredményeket, valamint az 

iparágban várható jöv�beli növekedést is. A természeti adottságokra a számos kutatás 

által felmért technológia potenciálok, a gazdasági fejlettségre a bruttó hazai termék (egy 

f�re es�, vásárlóer� paritáson), míg a megújulóenergia-szektorban várható növekedésre 

a nemrég valamennyi EU-tagállam által elkészített Nemzeti Cselekvési Tervek 

szolgáltattak adatot. 

A B) Pénzügy komponens esetében az adott országokban kínált támogatások mellett az 

általános gazdasági környezetet is figyelembe vettem. Ezeket az országkockázat, 

valamint az adózási környezet jellemzésével próbáltam az indexbe integrálni. Az 

országkockázat számszer�sítésére az állami hitelkockázatának mutatójaként használt 

CDS értékkel (credit default swap spread) közelítettem, az adózási környezet 

értékeléséhez pedig a Doingbusiness.org adatbázis mutatói közül választottam ki a 

„total tax indexet”, amely megmutatja, hogy az adott országban a vállalkozások a 

nyereségük mekkora hányadát fizetik be adók és kötelez� járulékok formájában. 

A C) Szabályozás komponens esetében volt a legnehezebb négy olyan számszer�síthet� 

alkomponenst találni, amely kifejezi, hogy a szabályozási környezet mennyire 

támogatja vagy akadályozza a megújulóenergia-beruházások megvalósulását. A 

kérd�íves elemzésem eredménye képen rendelkezésre állt, hogy az adott ország 
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érintettei szerint mennyire kedvez a szabályozási környezet jelen állapotban a 

megújulóenergia-technológiáknak, illetve mennyire látják stabilnak, kiszámíthatónak 

ezt a jogszabályi környezetet. További számszer� értéket igyekeztem adni a hálózati 

csatlakozás, valamint az engedélyezés folyamatának. Valamennyi uniós tagállamra 

elvégzett felmérés és/vagy publikált adat hiányában ezt a két alkomponenst nem sikerült 

technológiánként elemezni, pedig tapasztalatom szerint szignifikáns eltérések lehetnek 

egy biomassza-er�m� vagy egy széler�m� engedélyezési folyamatának id�tartama 

között5.  

Véleményem szerint a választott input adatok kell� magyarázóer�vel bírnak, 

alkalmasak a vizsgált témakörök leírására.  

A kérd�íves felmérést 2011. február 4. és 2011. március 20. között végeztem (a 

kérd�ívet lásd az 1. számú mellékletben). A kérd�ívet a kutatásban részt vev� országok 

– Magyarország, Csehország és Bulgária – megújulóenergia-iparágának szerepl�ivel 

töltettem ki, országonként 15-15 szerepl� megkérdezésével. Célom az volt, hogy 

országonként rendelkezésre álljon 10 értékelhet� kérd�ív. A válaszadási ráta nem lett 

száz százalékos, Bulgáriából 11, Magyarországról 10, Csehországból csak 6 

visszaérkezett kérd�ív alapján tudtam dolgozni. A válaszadók között pénzügyi 

befektet�k, üzemeltet�k, érdekképviseleti és egyéb civil szervezetek képvisel�i 

szerepeltek. Az alacsonyabb cseh elemszám valószín�leg nem visz szisztematikus 

torzítást a mintába, mivel véletlenszer� volt, hogy mely válaszadói csoportból nem 

érkeztek válaszok. A végül felhasznált mintát, azaz a válaszadók jellemz�it mutató 2. 

számú mellékletben is látszik, hogy non-profit, for-profit szektor szerinti 

csoportosításban a cseh minta összetétele is hasonló a másik két országéhoz.  

3.6 Hiányzó adatok kezelése 

Hiányzó adatok gyakran megnehezítik egy összetett indikátor felépítését. Hiányzó 

adatok kezelésére több módszer áll rendelkezésre: 1) hiányzó adatok elhagyása (adott 

tényez� törlése a kutatásból); 2) egyszer� helyettesítés; 3) többszörös helyettesítés. A 

két utóbbi módszer a hiányzó adatok pótlására törekszik olyan rendelkezésre álló 

számértékekkel, mint például átlaggal, módusszal, mediánnal, vagy regressziószámítás 
                                                 
5 A technológiánkénti eltérést egyrészt indokolhatja a beszerzend� engedélyek különböz� jellege, 
bonyolultsága és száma, valamint a lakossági ellenállás miatti elhúzódás. Egyes országokban például a 
szélfarmok váltanak ki komolyabb ellenállást, máshol a biomassza-er�m�vek ellen gyakoribb a lakossági 
fellépés. Napelemes rendszerek esetében az áramszolgáltatók tapasztalatlansága, vagy ellenállása tudja 
kitolni az üzembe helyezést. (Energiaklub, 2010) 



 27 

segítségével. A hiányzó adatok helyettesítése egyrészt megkímél a túlságosan költséges 

adatbeszerzést�l, másrészt egyértelm� veszélyeket hordoz, hiszen az adatok 

teljességének látszatát kelti. (OECD, 2005)  

A megújulóenergia-országindex  kialakításakor igyekeztem olyan adatforrásokat 

használni, amelyek nemzetközi, de legalább az Európai Unió tagállamaira vonatkozó 

statisztikákat használnak. A nehezen számszer�síthet�, puha indikátorokhoz a kérd�íves 

felmérés szolgáltat adatot. Problémába egyedül a C) Szabályozás komponens 

számszer�sítésekor ütköztem, ahol nagyon nehéz volt olyan adatot találni, amely 

valamennyi kutatásba bevont országra rendelkezésre állt. A C3) Engedélyezés 

id�tartama indikátor esetében a forrásként felhasznált tanulmány Csehországra nem 

közöl adatot. Az (OECD, 2005) alapján célszer� lenne ezt a hiányzó értéket az uniós 

tagállamokra jellemz� számértékek átlagával helyettesíteni, de a szöveges elemzésb�l 

kiderül, hogy Csehország is az engedélyezés szempontjából problematikus országok 

köré sorolható, így a viszonylag kedvez� EU-átlag indokolatlanul kedvez� pontszámot 

eredményezne. Ezért a hiányzó adatot érdemes a közép-kelet-európai régióra jellemz� 

értékkel pótolni, így én a mintában szerepl� két másik ország értékének átlagával 

helyettesítettem.  

3.7 Többváltozós elemzés 

Rosszul megkomponált indikátorok félrevezethetik a döntéshozókat. Fontos tehát az 

elemzésbe bevont tényez�k és számszer�sítésükhöz használt adatok egymáshoz való 

viszonyának vizsgálata. Meg kell vizsgálni, hogy az összetett indikátor szerkezete 

megfelel�-e, illetve, hogy a választott adatok valóban alkalmasak a megvizsgálandó 

„jelenség” leírására. Különböz� statisztikai módszerek (például faktor analízis, 

f�komponens analízis, klaszter elemzés, stb.), valamint szakért�i megkérdezések 

adhatnak választ arra, hogy az indikátor felépítése megfelel�-e. (OECD, 2005) 

Mivel a vizsgálatba mindössze három országot vontam be, ezen lépés elvégzését�l 

eltekintettem. A fenti módszerek alkalmazásának nagyobb elemszám esetében van 

értelme.  

3.8 Normalizálás 

A normalizálás feladata, hogy összehasonlíthatóvá és összegezhet�vé, kezelhet�vé 

tegye a változókat, amelyek különböz� mértékegységekben és nagyságrendekben állnak 

rendelkezésre. Erre az OECD kézikönyve többfajta módszert ajánl, például:  
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• Sorba rendezés: országok egymáshoz viszonyított pozícióját mutatja, de egyes 

országok abszolút értékeit nem képes megmutatni. 

• Standardizálás (z-pontszám): azonos skálára hozza az indikátorokat, zéró 

átlaggal, 1 szórással.  

• Újra-skálázás: minden országot a mintában szerepl� minimális és maximális 

értékeket elér� országok közé sorol, 0 és 1 közé es� skálán, a következ� képlet alapján: 

 

ahol:  t
cqI ,  = q indikátor normalizált értéke c országra t id�pontban 

t
cqx , = q indikátor nyers értéke c országra t id�pontban 

)(min t
qc x = q indikátor minimum értéke  

)(max t
qc x = q indikátor maximum értéke 

• Referenciától vett távolság: az adott ország relatív elhelyezkedését mutatja meg 

egy kiválasztott benchmark szerepet betölt� országhoz képest. A benchmark lehet küls� 

ország, például az Európai Unió versenyképességét gyakran mérik Japánhoz, vagy az 

Egyesült Államokhoz. A benchmark szerepét a vizsgált országcsoport átlaga, vagy 

vezet� tagállama is betöltheti. 

A „referenciától vett távolság” módszer alkalmazásának képlete a következ�:  

 

ahol:  t
qcI  = q indikátor normalizált értéke c országra t id�pontban 

 t
qcx = q indikátor nyers értéke c országra t id�pontban 

c = referencia ország 
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• Kategória skála: minden indikátorhoz egy pontszámot rendel. Lehet numerikus 

pontszám (pl. 1, 2, vagy 3 darab csillag vagy más ikon), vagy szöveges megjelölés (pl. 

„teljesen egyetértek”, „egyet értek”, stb.). (OECD, 2005, 18.o.) 

A megújulóenergia-index számszer�sítésekor az újra-skálázás, illetve referenciától vett 

távolság módszerét választottam az adatok normalizálásához. A második képlet 

lényegében az újra-skálázás speciális változata, ahol )(min t
qc x = 0.  

A benchmark országnak Németországot választottam, amelyet gazdasági elemzésekkor 

gyakran használnak referenciaként. Németország nem csak az általános gazdasági 

teljesítmény, hanem speciálisan a megújulóenergia-szektorban is élenjáró szerepet tölt 

be, így alkalmas arra, hogy Magyarország, Csehország és Bulgária számára a maximum 

1-es értéket képviselje. A kérd�íves felmérés segítségével vizsgált szubjektív 

tényez�knél, pl. beruházási támogatási rendszerek megítélése, nem használtam 

referencia-országot, a megadott skála maximumát, a 10-es értéket vettem referenciául.  

Alternatíva lett volna az EU-tagállamok átlagához, móduszához vagy mediánjához 

hasonlítani, vagy legalább egy országcsoport megfelel� értékeihez viszonyítni, azonban 

ez a teljes kör� adatok hiány miatt nem volt lehetséges. Különösen elképzelhetetlennek 

t�nt a szubjektív tényez�k számszer�sítéséhez használt kérd�íves felmérés elvégzése 

mind a 27 EU-tagállamban. 

Az volt a célom, hogy a RE-X összindex egy 1 és 100 közé es� skálán adjon eredményt, 

így olyan referencia-országot kellett választani, amely képviselheti a 100-as értéket. A 

megújulóenergia-iparág éllovasaként Németország t�nt megfelel� választásnak, ám 

több esetben Németország nem volt alkalmas az etalon szerepének betöltésére. Eltér� 

referencia-országot kellett választanom például a napenergia-hasznosítás tekintetében a 

természeti adottságok esetében, vagy a pénzügyi környezet vizsgálatakor az adózási 

szinteknél. A napenergia-potenciál esetében Spanyolországhoz, az adózási szintek 

esetében Luxemburghoz hasonlítottam a vizsgálatba bevont három ország adatait. Az 

országkockázat megítélése esetében az újra-skálázás módszerét alkalmaztam, ahol a 

negatív végletet Görögország, a pozitív végletet Németország adta.  

Az alábbiakban több táblázat segítségével is szemléltetem, hogy hogyan épülnek fel az 

egyes számadatokból az alkomponensek (4., 5., illetve 7. táblázatok).  
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B1) Elérhet� termelési támogatás CZ BG HU Referencia 

B1.1 Pontszám szélenergia 0,35 0,29 0,35   
 cent/kWh 0,11 0,09 0,11 0,31 UK 

B1.2 Pontszám napenergia (PV) 0,83 0,69 0,19   
 cent/kWh 0,46 0,38 0,11 0,55 DE 

B1.3 Pontszám szilárd biomassza 0,83 0,83 0,88   
 cent/kWh 0,10 0,10 0,11 0,12 DE 

4. Táblázat  Példa a „B1) Elérhet� termelési támogatás” alkomponens felépítésére 

 

3.9 Súlyozás és aggregálás 

Az egyes tényez�k és alkomponensek súlyozása meghatározó lehet a végs� 

eredményekre, az egyes országok egymáshoz viszonyított rangsorára. Optimális esetben 

a súlyok megválasztása az egyes tényez�k hozzájárulását tükrözi a végs� indexhez. A 

gyakorlatban ennek eldöntése meglehet�sen nehéz. Gyakran statisztikai módszereket 

alkalmaznak annak megállapítására, hogy az egyes tényez�k mennyire korrelálnak 

egymással, és ennek megfelel�en milyen súlyokat kell választani ahhoz, hogy 

elkerüljük egy tényez� többszörös beszámítását. Egyszer� és sokat alkalmazott módszer 

az egyenl� súlyok felhasználása (equal weighting – EW), vagy az aszerinti súlyozás, 

hogy az adott bemen� adat mennyire megbízható statisztikai forrásból származik. F�leg 

döntés-el�készít� céllal felépített mutatók esetében gyakori, hogy a súlyokat participatív 

módszerekkel, szakért�i megkérdezés segítségével állapítják meg. Minden módszer 

el�nyökkel és hátrányokkal rendelkezik. (OECD, 2005) „A súlyok id�vel 

módosíthatóak, különösen, ha az indikátor kiszámításának célja a legjobb gyakorlat 

megválasztása, vagy prioritások meghatározása”. (OECD, 2005, 33.o.) 

A RE-X index kiszámításakor az egyes alkomponensek (A1–A4, B1–B4, C1–C4) 

súlyozásakor az egyenl� súlyozás módszerét választottam. Az 5. táblázat mutatja be, 

hogy azonos – 25 %-os – súlyokkal hogyan adódik a C) Szabályozás komponens 

pontszáma.  

C) SZABÁLYOZÁS 0.61 0.52 0.55 

C1 Szabályozási környezet 
megítélése 0.50 0.60 0.36 

C2 Hálózati csatlakozás  0.87 0.00 0.87 

C3 
Beruházások 
engedélyezése 0.29 0.57 0.00 

C4 Szerz�dési fegyelem 0.78 0.89 0.99 

5. Táblázat  Példa a „C) Szabályozás komponens felépítésére 
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Több alkomponens, pl. az átvételi árak (feed-in tariff) esetében érdemes volt a 

meghatározott megújulóenergia-technológiák szerint gy�jteni az adatokat. Így lehet�ség 

van külön technológiai indexek meghatározására, illetve a technológiák súlyozásával 

egy „össz-index” is kialakítható. A RE-X összindex kiszámításához a kiválasztott 

napenergia, szélenergia és biomassza technológiák NEX megújuló energia részvény-

indexben (Wilder Hill New Energy Global Innovative Index) szerepl� arányait vettem 

alapul (lásd 6. táblázat). Kés�bb, az érzékenység-vizsgálatnál módosítom a súlyokat és 

megvizsgálom ennek hatását az összindexre.  

 
35 százalék 

 
40 százalék 

 
25 százalék 

6. Táblázat Kiinduláskor alkalmazott súlyok a RE-X összindex meghatározásához  

 

A komponensek (A – C) is eltér� súllyal szerepelnek, így elmondható, hogy nem 

minden tényez� kap azonos szerepet a végs� index kialakításában. A komponensek 

súlyozásához többfajta arányosítást is alkalmazok. Alapesetben a kérd�íves felmérés 

eredményeit használom, azaz szakért�i becslésre támaszkodom.  

A kérd�ív 19. kérdése annak megítélésére vonatkozott, hogy az egyes országok 

megújulóenergia-szektorainak szerepl�i beruházási döntéseik meghozatalakor az adott 

ország szabályozási, pénzügyi/gazdasági környezet és természeti adottságai milyen 

mértékben játszanak dönt� szerepet. A lent is bemutatott kategorizálás sajnos nem fedi 

teljes mértékben az index számszer�sítéséhez használt kategóriákat. A „szabályozás” 

sor megfeleltethet� a C) Szabályozás komponensnek, a termelési támogatások, valamint 

„beruházási támogatások” összevonva a B) Pénzügy komponensnek, míg a „természeti 

adottságok” és az „általános gazdasági klíma” összevonva az A) Adottságok 

komponensnek.  
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19) Kérem, értékelje a következ� szempontokat annak megfelel�en, hogy az Ön beruházási döntéseiben milyen 
súlyt képviselnek (összesen 100 pont) 

- szabályozás     … 

- termelési támogatások    … 

- beruházási támogatások    … 

- természeti adottságok /potenciál   … 

- általános gazdasági klíma   … 

���� = 100 

 

A válaszok alapján a következ� súlyok adódtak. 

A) Adottságok:  34 százalék 

B) Pénzügy:  42 százalék 

C) Szabályozás:  25 százalék 

A 7. táblázat bemutatja, hogy a fenti súlyok segítségével hogyan épül fel az egyes 

számszer�sített komponens-értékekb�l a RE-X összindex.  

  CZ BG HU 
65 59 53 RE-X ÖSSZINDEX súly (%) 

0,65 0,59 0,53 
Adottságok 34 0,61 0,48 0,52 
Pénzügy 42 0,70 0,72 0,52 
Szabályozás 25 0,61 0,52 0,55 

7. Táblázat  Példa a RE-X összindex komponensekb�l történ� felépítésére 

 

Kés�bb a kérd�íves felmérés eredményét�l eltér� súlyokat is használok, és az 

érzékenységvizsgálat lépésénél vizsgálom ezek hatását a három vizsgálatba bevont 

ország egymáshoz való viszonyára.   

A felmérés megismétlésekor a módszertan fejlesztésének már most kirajzolódó része 

kell, hogy legyen a kérd�ív és az index felépítésének jobb összhangja.  

4 A RE-X index eredményei   

Az adatok aggregálása és a súlyozás elvégzése után rendelkezésre áll a RE-X index. A 

végs� pontszám 0 és 1 között mozog, az egyszer�bb kezelhet�ség érdekében én 

azonban százzal szorozva, az 1 és 100 között kialakuló értéket használom 

végeredménynek.  



 33 

A RE-X megújulóenergia-index kiszámítása után a vizsgálatba bevont három ország 

egymáshoz való viszonya a következ� (lásd 7. ábra): 

Csehország: 65 pont 

Bulgária: 59 pont 

Magyarország: 53 pont 

A számértékek elég közel helyezkednek el egymáshoz, mégis levonható az a 

következtetés, hogy Magyarország a vizsgálatba bevont három ország közül a 

legkedvez�tlenebb pozíciót foglalja el beruházási szempontból.  

A RE-X összindex eredményei alkomponensek szerint
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7. ábra  A RE-X összindex végs� pontszámai és azok összetétele a komponensek szerint 

 

Az egyes komponensek eredményeit megvizsgálva kiderül, hogy a f� különbségek a 

Pénzügy dimenzió esetében vannak, itt van a legnagyobb hátrányban Magyarország. A 

30. oldalon már bemutatott, a Pénzügy komponens értékeit tartalmazó 4. táblázatból 

kiderül, hogy Magyarország a finanszírozási környezetet jellemz� valamennyi 

alkomponens tekintetében rosszabbul szerepel a másik két vizsgált országnál. 

 Az Adottságok és Szabályozás tényez�k közötti különbségek nem annyira nagyok (lásd 

8. ábra).  
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A Pénzügy és Szabályozás részindexek értéke az egyes országokra
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Az Adottságok és Szabályozás részindexek értéke az egyes országokra
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8. ábra Csehország fölénye a Szabályozás és Adottság komponensek alapján 

 

Az össz-pontszámokon belül az egyes komponensek szerepét vizsgálva az látszik, hogy 

Bulgária esetében különösen er�s a B) Pénzügy kategória szerepe, ebben a kategóriában 

abszolút pontszámban meg is el�zi Csehországot. Egyébként kiegyensúlyozott az egyes 

komponensek szerinti pontok aránya (9. ábra).  

Csehország 

32%

45%

23%

Adottságok Pénzügy Szabályozás

RE-X 
összindex: 
65

 

Bulgária

27%

51%

22%

Adottságok Pénzügy Szabályozás

RE-X 
összindex: 
59

 

Magyarország

33%

41%

26%

Adottságok Pénzügy Szabályozás

RE-X 
összindex: 
53

 

9. ábra  Az egyes komponensek aránya az össz-pontszámokban 

 

A technológiai indexek eredményét a 10. ábra mutatja. A pontszámokból látszik, hogy 

Csehország mindhárom technológia tekintetében els� helyet foglal el, illetve, hogy 

valamennyi ország esetében a biomassza-index adja a legmagasabb pontszámot. 

Csehország f�leg a napenergia- és biomassza-technológiák esetében kapott jobb 
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pontszámot Bulgáriánál és Magyarországnál. Az érzékenységvizsgálat során elemzem, 

hogy a súlyok módosítása okoz-e szignifikáns eltérést a pontszámokban, illetve az 

egyes országok egymáshoz képest elfoglalt pozíciójában. 

RE-X technológiai indexek eredményei
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10. ábra  Megújulóenergia-technológiánként számított indexek eredményei az egyes országokban 

 

A technológiai indexeken belül a C) Szabályozás komponens nem okoz különbséget, 

mivel ott nem sikerült technológiánként megkülönböztethet� mutatóra megbízható 

adatot találni. Annak az oka tehát, hogy miért a biomassza-index adja a legmagasabb 

pontszámot mindhárom ország esetében, a másik két komponensben keresend�.  

Az adottságokat nézve bár Magyarország és Bulgária esetében a napenergia jobb 

pontszámokat ad, mint a biomassza, a Pénzügy kategóriában a biomassza lényegesen 

jobban teljesít. Csehország esetében mind az adottságok, mind a pénzügyi szempontok 

terén a biomassza éri el a legmagasabb pontokat. Az adatokat elemezve ennek az az oka, 

hogy biomassza alapú villamosenergia-termelésre adott átvételi árak (feed-in tariff) nem 

különböznek szignifikánsan sem a három kelet-közép-európai országban, sem a 

referencia-ország Németországhoz képest. Így a B1) Elérhet� termelési támogatás 

alkomponens mindhárom országban viszonylag magas, 0,83 és 0,88 közötti pontszámot 

eredményezett.  

A RE-X index végeredményét érdekesnek tartottam összehasonlítani a vizsgált 

országok megújulóenergia-szektorában ténylegesen megvalósuló beruházásokkal. 

Beépített szélenergia-kapacitás tekintetében Csehország, Bulgária és Magyarország 

2010 végén (el�re jelzett adatok alapján) ugyanazt a sorrendet foglalta el, mint amilyen 

sorrendet a RE-X index mutat (lásd 11. ábra). (Wind Energy the Facts, 2009) Túlzott és 
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téves következtetések levonása elkerülése érdekében fontos megemlíteni, hogy az egyes 

technológiák terén elért eredmények bemen� adatai az indexnek, így nyilvánvaló a 

korreláció a mutató és a szélenergia-kapacitás között. Továbbá a RE-X index azt 

mutatja, hogy jelen pillanatban mennyire vonzó célpontok a vizsgált országok, az index 

által 2011. márciusában mutatott országsorrendet tehát pár év elteltével, a most 

eldöntött befektetések megvalósulása után lesz érdemes igazából összehasonlítani a 

beépített kapacitások változásával.  

Kumulált szélenergia-kapacitás Csehországban, Bulgáriában és 
Magyarországon 2002 és 2010 között

0

50

100

150

200

250

300

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

MW

Csehország Bulgária Magyarország Forrás: EWEA  

11. ábra  Kumulált beépített szélenergia-kapacitás a három vizsgált országban.  

Forrás: www.wind-energy-the-facts.org 

  

5 Bizonytalanság- és érzékenységvizsgálat 

Miután elkészültek az összetett indikátorok, érdemes még egyszer megvizsgálni, hogy 

milyen bizonytalansági tényez�k veszélyeztethetik a mutatók robusztusságát. Érdemes 

elemezni, hogy megfelel�-e a komponensek megválasztása, az adatok min�sége, a 

súlyozási módszer, stb. Ezek alapján elképzelhet�, hogy egyes komponensek, 

alkomponensek törlésre kerülnek, módosul a normalizáláshoz vagy súlyozáshoz 

használt módszer, stb. (OECD, 2005) 

Az érzékenységvizsgálat megmutatja, hogy egy bizonytalan tényez� mennyivel módosít 

a végs� eredményen, például annak kifejezésével, hogy mennyivel csökkenne az adott 

összetett mutató bizonytalansága, ha a bizonytalanságot okozó tényez�t megszüntetnénk. 

(OECD, 2005)  
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A RE-X index felépítésekor a bizonytalanságot leginkább az adatok min�sége, 

rendelkezésre állása okozza. Különösen igaz ez a szabályozási környezetet leíró, 

nehezen számszer�síthet� tényez�k esetében. Ugyan több tanulmány foglalkozik a 

megújulóenergia-beruházások engedélyezésének, hálózati csatlakozásának 

problematikájával, ezek gyakran csak szöveges értékelést tartalmaznak, vagy a vizsgálat 

csak egyes kiválasztott EU-tagállamokra terjed ki. Ezáltal nagyon nehéz megbízható, 

teljes kör� adatokhoz jutni.  

Növelheti a bizonytalanságot a normalizáláshoz használt módszer is. Én az újra-

skálázás, illetve annak speciális változatát képz� referenciától vett távolság módszerrel 

dolgoztam. Egy megjelölt referencia-ország helyett módszertanilag megfelel�bb lehet pl. 

az EU-tagállamok átlagához viszonyítani, azonban ebben ez esetben szintén többször 

adathiányba ütköztem volna.  

Az érzékenységvizsgálatot több dimenzióban végeztem el. Elemeztem, hogy az A)-C) 

komponensek súlyai mennyire határozzák meg a végeredményt, változtattam a RE-X 

összindexet meghatározó technológiák közötti súlyokon, valamint a C) Szabályozás 

komponensen belül megvizsgáltam, hogy a kérd�ív válaszadói közül a kiugró értékek 

elhagyása mennyit változtat az eredményen. 

5.3 A komponensek súlyainak érzékenységvizsgálata 

Az A)-C) komponensek súlyát a kérd�íves felmérés eredménye szolgáltatja. A 

válaszadók megkülönböztethet�ek aszerint, hogy a non-profit (érdekképviseleti 

szervezetek, egyéb civil szervezetek, valamint ide soroltam az egyetlen mintában lév� 

önkormányzatot) vagy a for-profit szférába (beruházók, pénzügyi intézetek, tanácsadók) 

tartoznak-e. Az érzékenységvizsgálat során azt elemeztem, hogy függ-e az eredmény 

attól, hogy mely szférából érkeznek a válaszok. A 8. táblázat mutatja, hogy a minta 

különválasztása non-profit és for-profit szervezetekre lényegében nem módosított az 

egyes beruházásokat befolyásoló komponensek súlyán. Ennek megfelel�en a módosított 

súlyokkal számolt pontszámok is csak alig mutatnak változást. A táblázat a 

Magyarországra vonatkozó RE-X összindex pontszámában történ� változást szemlélteti. 
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 Eredeti 
súlyok (%) 

Eredeti 
pontszám 

Csak 
for-profit (%) 

Módosított 
pontszám 

Csak 
non-profit 

(%) 

Módosított 
pontszám 

A) Adottságok 33.52 17 33.67 17 33.33 17 

B) Pénzügy 41.85 22 41.00 21 42.92 22 

C) Szabályozás 24.63 14 25.33 14 23.75 13 

ÖSSZ-
PONTSZÁM  53  53  53 

8. Táblázat  Érzékenységvizsgálat során változtatott komponens-súlyok hatása az eredményre 

 
A RE-X összindex tehát robusztus a válaszadók csoportjára nézve, a non-profit és for-

profit szektorok ugyanúgy értékelik az egyes tényez�k súlyát. 

Az eredeti súlyozáshoz képest a B) pénzügy komponens súlyának 1 százalékponttal 

való növelése (a másik két súly 0,5-0,5 százalékponttal történ� csökkentésével) 0,5 

ponttal növeli a komponens értékét (Magyarország esetében). 

5.4 A technológia súlyok érzékenységvizsgálata 

Érdekesnek tartottam megvizsgálni azt is, hogy hogyan módosul a RE-X összindex, ha 

az egyes technológiák súlya változik. Az eredeti NEX index alapján vett súlyokat az 

érzékenységvizsgálat során egyenl�, azaz egyharmad-egyharmad-egyharmad súlyokkal 

helyettesítettem. 

Az eredményt a 12. ábra mutatja. A változás elhanyagolható. Az összpontszámban 

egyáltalán nem okoz változást, ha azonos súlyokat használunk a NEX index 

súlyozásához képest, csupán az egyes komponensek tizedes vessz� utáni értékei 

módosulnak. Ez magyarázható azzal, hogy az eredeti súlyozás is közel állt az 

egyharmad-egyharmad-egyharmad arányhoz. 

Extrém súlyok használata már módosít az összpontszámokon (lásd 13. ábra). Ennek 

szemléltetésére a Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Tervben (NCsT) Magyarország 

által 2020-ra el�irányzott megújulóenergia-mixet vettem alapul. 88 százalék biomassza, 

7 százalék szélenergia és 6 százalék napenergia (a geotermikus és vízenergia 

részarányát arányosan elosztottam a három vizsgált technológiára) súlyokkal 

valamennyi ország pontszáma megn�, azonban lényegében azonos mértékben.  
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A RE-X összindex eredményei alkomponensek szerint - azonos technológiai 
súlyokkal
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12. ábra  Érzékenységvizsgálat a technológia súlyok módosításával – egyenl� súlyok 

 

A RE-X összindex eredményei alkomponensek szerint - extrém technológiai 
súlyokkal
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13. ábra  Érzékenységvizsgálat a technológia súlyok módosításával – extrém súlyok 

 

Az extrém súlyok sem változtatnak tehát az országok egymáshoz képesti helyzetén. A 

fenti eredmény azt is mutatja, hogy a magyar NCsT-ben kitörési pontként megjelölt 

biomassza-hasznosításban sem rendelkezik Magyarország akkora komparatív el�nnyel, 

amely módosítaná az vizsgálatba bevont országok közötti sorrendet. 

5.5 A kiugró értékek érzékenységvizsgálata 

Összesen 27 válaszadó töltötte ki a RE-X index kialakításához használt kérd�ívet. A 

kiugró értékek elhagyása kisz�ri az esetlegesen extrém válaszokból ered� torzítást. A 

kérdésenként az átlagtól leginkább eltér� 10 százalékot sz�rtem ki – az átlagtól vett 

négyzetes eltérések alapján. Ezt a vizsgálatot a C) Szabályozás komponens C1) 

Szabályozás megítélése alkomponensnél végeztem el, amihez a kérd�ív 1) és 4) 
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kérdései szolgáltattak adatot (a szabályozási környezet, valamint annak 

kiszámíthatóságának megítélése). A kilencedik decilisen kívül es� válaszok elhagyása 

mindkét kérdés esetében 3-3 válasz törlését jelentette a mintából. 

Az eredményeket a 14. ábra szemlélteti. Jól látszik, hogy a kiugró elemek sem 

módosították lényegében az eredményt. A C) komponensen belül Bulgária esetében 

elhanyagolható mértékben n�tt a pontszám, Magyarország esetében majdnem 

ugyanakkora mértékben csökkent. Mindkét változás 1 százalék alatt marad. A cseh 

mintából – a minta alacsony elemszáma miatt – nem történt törlés, ezért ez az érték nem 

is változott. 

C) Szabályozás kategória pontértékének változása a kiugró elemek elhagyásával

60.95

52.03

54.90

60.95

51.54

55.44

46.00 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00

Csehország

Bulgária

Magyarország

Eredeti értékek Kiugró értékek kisz�rése utáni értékek  

14. ábra  Érzékenységvizsgálat a kiugró elemek elhagyásával 

 

A harmadik érzékenységvizsgálat alapján elmondható, hogy nem az extrém értékek 

alakították a C) Szabályozás komponens eredményét. 

A többfajta érzékenységvizsgálat alátámasztja a RE-X index robusztusságát. Az 

eredményt nem a kiugró értékek befolyásolták.  

6 A RE-X index gyakorlati alkalmazhatósága 

A RE-X megújulóenergia-országindex egyetlen összetett mutatóba s�ríti, hogy egy 

kiválasztott ország szabályozási és finanszírozási szempontból, valamint adottságait is 

figyelembe véve mennyire vonzó a megújulóenergia-technológiák iránt érdekl�d� 

befektet�k számára.  

Regionális piacon mozgó befektet�k számára a RE-X index orientációt nyújthat, térben 

és id�ben egyaránt. Több országra számszer�sítve az index összehasonlíthatóvá teszi az 
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egyes piacokat, rendszeres id�közönként frissítve pedig a szabályozási, 

támogatáspolitikai és általános gazdaságpolitikai változások is nyomon követhet�ek.  

Az index természetesen nem helyettesíti a kiválasztott ország alapos elemzését, 

megvalósíthatósági tanulmányok készítését, de megmutatja, hogy melyek azok az 

országok, ahol érdemes a jogszabályi és finanszírozási környezet költség- és id�igényes 

vizsgálatát elvégezni. Minél több országot vonunk be a vizsgálatba, annál jobban 

használható a RE-X index a szóba jöhet� befektetési célpontok sz�kítésére. 

Az index felhasználható döntéshozók orientálására is, mivel rámutat, hogy melyek egy 

adott ország er�sségei, gyengeségei. A megújulóenergia-részarány növelése uniós 

kötelezettség valamennyi tagállam számára. Hasznos lehet egy olyan mutató, amely 

bemutatja, hogy mely területekre érdemes az intézkedéseket koncentrálni: a támogatási 

politika nem megfelel�, vagy esetleg a jogszabályi környezet egyszer�sítésével lehet 

hatékonyabban befektetéseket ösztönözni? A mostani eredményeket jól látszik, hogy 

összehasonlítva Csehországgal és Bulgáriával Magyarország elmaradása a Pénzügy 

komponensben szignifikáns. Az összes alkomponens tekintetében, azaz mind az átvételi 

tarifák, mind a beruházási támogatások, mind az adózási környezet és az 

országkockázat megítélése esetében rosszabbul teljesít Magyarország a másik két 

államnál. Érdemes lehet tehát a megújulóenergia-termelés ösztönzésére hozott 

intézkedéseket a finanszírozási környezet javításával kezdeni.   

A RE-X index gyakorlati alkalmazhatóságát javítja, ha minél több országot vonunk be a 

vizsgálatba, illetve rendszeres id�közönként megismételjük az adatgy�jtést és az index 

számszer�sítését. Érdemes a legközelebbi adatfelvételbe a kelet-közép-európai régión 

kívül es� országokat is bevonni. A mostani országcsoport nagyon hasonló adottságokkal 

(nem csak természeti, hanem gazdasági is) rendelkezik, ami magyarázhatja, hogy az 

eredmények miért esnek olyan közel egymáshoz. Az index tovább-fejleszthet� 

részletesebb saját kutatások elvégzésével is, f�képp a jogszabályi környezet terén, 

amelyre nagyon kevés megbízható, és valamennyi tagállam esetében rendelkezésre álló 

adatot lehet találni a szakirodalomban. Amennyiben minden adat rendelkezésre áll az 

EU 27 tagállama számára, megfontolandó a „referenciától vett távolság” normalizálási 

módszer finomítása, és egy adott referencia-ország helyett a tagállamok átlagához, 

móduszához vagy mediánjához való hasonlítás. 
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7 Összegzés 

Jelen szakdolgozat keretében célom volt kifejleszteni egy olyan számszer� mutatót, 

amely egy pillantásra összehasonlíthatóvá tesz különböz� országokat aszerint, hogy 

mennyire érdemes egy megújulóenergia-beruházónak az adott országban megvalósítani 

a tervezett beruházásait. A befektetéseket nem csak a természeti adottságok mozgatják, 

szükség van kiszámítható jogszabályokra, valamilyen szint� pénzügyi támogatásra a 

technológiák (egyel�re) magas beruházási igénye miatt és a szintén támogatott 

hagyományos energiatechnológiákkal való versenyképesség érdekében. Emellett az 

országok általános gazdasági környezete (országkockázat, adózási szintek, stb.) is kihat 

arra, hogy mennyire vonzó célpont a befektet�k számára. 

A RE-X index egyrészt felhívja a befektetéseket mozgató tényez�k sokszer�ségére a 

figyelmet, másrészt könnyen értelmezhet�, számszer� formába s�ríti, hogy az adott 

ország hogyan teljesít az egyes tényez�k tekintetében.  

A RE-X index kialakítása és kiszámítása után a végeredmény azt mutatja, hogy jelen 

pillanatban Csehország (65 pont) megel�zi Bulgáriát (59 pont) és Magyarországot, 

Magyarország (53 pont) a legkevésbé vonzó célpont a három ország közül.  

A megújulóenergia-országindex felépítése el�tt megvizsgáltam, hogy milyen 

módszereket ismer a szakirodalom országok, illetve iparágak összehasonlítására és 

értékelésére, valamint milyen összetett mutatókat használnak a mai döntéshozók a 

gazdasági életben. Ezek alapján állítottam össze a RE-X index komponenseit és bemen� 

adatait, és kezdtem el az adatgy�jtést. A súlyozási és aggregálási módszertan 

kiválasztása után rendelkezésre állt a végeredmény, amelyet érzékenység-vizsgálattal 

egészítettem ki. A vizsgálat azt mutatta, hogy a RE-X mutató robusztus, nem a kiugró, 

extrém értékek határozták meg a három ország közötti végeredményt.  

A RE-X index nem helyettesíti a befektetési célpontokként választott országok 

jogszabályi, finanszírozási, természeti környezetének alapos vizsgálatát a 

megújulóenergia-befektetések elindítása el�tt, de kell� orientációt ad ahhoz, hogy ezen 

költséges vizsgálatot mely országok körében érdemes elvégezni. Az állami szféra 

döntéshozóinak is jól hasznosítható információt nyújt az index, mivel rámutat, hogy mi 

okozhatja az egyes országok megújulóenergia-termelésében bekövetkez� eltér� 

növekedési ütemeket, és mely területekre érdemes az intézkedéseket koncentrálni annak 
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érdekében, hogy az adott országot is minél több befektet� válassza célpontul, és 

elérhet�ek legyenek az Európai Unió által el�írt célszámok.  
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9 Mellékletek 

1. számú melléklet – A szubjektív  tényez�k számszer�sítésére használt kérd�ív 

 

MEGÚJULÓENERGIA-SZEKTORT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ�K 

Szabályozás 

1) Hogyan ítéli meg a megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozó jelenlegi hazai 
jogszabályokat (1-10 skálán, ahol 10 = nagyon jó)? 

…….. 

2) Melyek a szabályozás pozitív elemei?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3) Melyek a negatív elemek? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4) Milyennek ítéli meg a szabályozás stabilitását/kiszámíthatóságát (1-10es skálán, ahol 10 = teljesen 
kiszámítható)? 

…….. 

5) Hogyan ítéli meg a jöv�ben várható jogszabályi változásokat (1-10 skálán, ahol 10 = nagyon jó 
irányú változások)? 

…….. 

 

Kötelez� átvétel / termelési támogatások 

6) Hogyan ítéli meg a Magyarországon bevezetett termelési támogatási rendszert (KÁT) (1-10 skálán, 
ahol 10 = nagyon jó)? 

…….. 

7) Melyek a termelési támogatási rendszer pozitív elemei?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

8) Melyek a negatív elemei?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

9) Milyennek ítéli meg az átvételi árak stabilitását (1-10 skálán, ahol 10 = teljesen stabil)? 

…….. 

 

Beruházási támogatások 

10) Hogyan ítéli meg a Magyarországon bevezetett beruházási támogatási rendszert (1-10 skálán, ahol 10 
= nagyon jó)? 

…….. 
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11) Melyek a beruházási támogatási rendszer pozitív elemei?  

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

12) Melyek a negatív elemei?  

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

13) Milyennek ítéli meg a beruházási támogatások stabilitását (1-10 skálán, ahol 10 = teljesen stabil)? 

…….. 

 

Általános gazdasági és adózási klíma 

14) Hogyan ítéli meg a Magyarországra vonatkozó gazdasági klímát (1-10 skálán, ahol 10 = nagyon jó)? 

…….. 

15) Melyek a gazdasági klíma pozitív elemei?  

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

16) Melyek a negatív elemei?  

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

17) Milyennek ítéli meg a gazdasági klíma stabilitását (1-10 skálán, ahol 10 = teljesen stabil)? 

…….. 

18) Hogyan értékeli a nemzetközi gazdasági környezet fontosságát/hatását a hazai megújulóenergia-
szektorra (1-10 skálán, ahol 10 = nagyon fontos)? 

…….. 

 

Súlyozás 

19) Kérem, értékelje a következ� szempontokat annak megfelel�en, hogy az Ön beruházási döntéseiben 
milyen súlyt képviselnek (összesen 100 pont) 

- szabályozás     ………….. 

- termelési támogatások    ………….. 

- beruházási támogatások    ………….. 

- természeti adottságok /potenciál   ………….. 

- általános gazdasági klíma   …………. 

   � = 100 

 

Köszönöm válaszait!  

Varga Katalin, varga@energiaklub.hu  

 

 



2. számú melléklet 

A kérd�íves felmérés válaszadói 

 Magyarország Bulgária Csehország 

1 
Érdekképviseleti 

szervezet – N 

Megújulóenergia-

üzemeltet� – P 

Környezetvédelmi 

szervezet – N 

2 
Megújulóenergia-

üzemeltet� – P 

Megújulóenergia-

üzemeltet� – P 

Környezetvédelmi 

szervezet – N 

3 
Megújulóenergia-

üzemeltet� – P 
Önkormányzat – N Projektfejleszt� – P 

4 
Érdekképviseleti 

szervezet – N 

Környezetvédelmi 

szervezet – N 

Érdekképviseleti 

szervezet – N 

5 
Technológia-

forgalmazó – P 

Technológia-

forgalmazó – P 
Tanácsadó – P 

6 Projektfejleszt� – P 
Technológia-

forgalmazó – P 

Érdekképviseleti 

szervezet – N 

7 Pénzügyi befektet� – P 
Érdekképviseleti 

szervezet – N 
 

8 Pénzügyi befektet� – P 
Érdekképviseleti 

szervezet – N 
 

9 
Érdekképviseleti 

szervezet – N 
Projektfejleszt� – P  

10 Projektfejleszt� – P 
Technológia-

forgalmazó – P 
 

11  
Környezetvédelmi 

szervezet – N 
 

    

 

N – non-profit szervezet 

P – for-profit szervezet 

 

 


