Entwicklung des Exportpreises
Im Rahmen dieses Kapitels wird die Entwicklung des Exportpreises analysiert. Detaillierte Angaben zu den Export- und Importpreisen enthalten die Tabellen im Anhang A. Die Abbildung 5.1 zeigt die Entwicklung des mittleren Export- und Importpreises in den Jahren 1997-1999 im Vergleich mit der Preisentwicklung am inländischen Markt, die durch den Übergabepreis zwischen CEZ und den inländischen Großverbrauchern repräsentiert wird (s. dazu Kapitel 4).
	Entwicklung des mittleren Export- und Importpreises 1997-1999

Die Entwicklung des mittleren Export- und Importpreises in den Jahren 1997-1999 zeigt die Abbildung 5.1. Der mittlere Exportpreis sank im betrachteten Zeitraum um 22 % von 923 KČ/MWh auf 716 KČ/MWh. Es muss angemerkt werden, dass Exporte neben der Gesellschaft CEZ a.s. im kleineren Ausmaß auch von anderen Gesellschaften getätigt werden, die über eigene 110 kV-Übertragungskapazitäten in die Nachbarländer verfügen. Die Gesellschaft CEZ a.s. gab in offiziellen Mitteilungen an, im Jahr 1999 die Menge von 5.675 GWh exportiert und 3,771 Milliarden Kronen erlöst zu haben. Der mittlere Exportpreis von CEZ a.s. lag mit 660 KČ/MWh um 56 KČ unter dem mittleren Preis für alle Exporte.

Neben dem raschen Absinken des Exportpreises wird anhand der in Abbildung 5.1 präsentierten Graphik auch die schnell wachsende Differenz des Preises für heimischen Großabnehmer zum Export- bzw. Importpreis ersichtlich. Die tschechischen Großabnehmer sind demnach aufgrund des bestehenden Monopols der Gesellschaft CEZ a.s. gezwungen, überhöhte Strompreise zu bezahlen, die dem aktuellen Niveau am europäischen Markt nicht entsprechen.

Die überhöhten Preise wirken sich bereits nachteilig auf die Konkurrenzfähigkeit der tschechischen Industrie aus. Trotz dieser nachteiligen Wirkungen möchte Industrieminister Gregr durch die Beantragung von Ausnahmen bei der Strommarktliberalisierung diesen Zustand möglichst lange aufrechterhalten. Als einziges Land der ersten Kandidatengruppe soll Tschechien das Niveau der EU-Länder bei der Öffnung des Strommarktes statt im Jahre 2003 erst im Jahr 2005 erreichen. Die Beantragung der Ausnahme steht ganz offensichtlich im direkten Zusammenhang mit dem völlig überflüssigen und aus ökonomischer Sicht untragbaren Temelin-Projekt.

Die Preisangaben der Abbildung 5.1 machen deutlich, dass der mittlere Exportpreis bereits im Jahr 1997 unter dem im Kapitel 4.1 angeführten Grenzkostenpreis für die Hochspannungsebene von 1045 KČ/MWh liegt. Die Exporterlöse decken demnach seit 1997 nicht mehr die vollen Kosten der Produktion, Reservehaltung, Lastmanagement und Übertragung. Ein Teil der Kosten muss demnach von den Zahlungen inländischer Verbraucher quersubventioniert werden. Wegen dem raschen Absinken des Exportpreises erreichen die benötigten Quersubventionen bereits ein beträchtliches Volumen von mehreren Milliarden KČ jährlich.  
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Ze98

		země98		dovoz						vývoz						saldo

				MWh		cena		Kč/MWh		MWh		cena		Kč/MWh		dovoz-vývoz

		Švýcarsko		556700		443237133		796		652350		820669074		1258		-95650

		Slovensko		3047		3659322		1201		503558		327455718		650		-500511

		Polsko		596502		539331329		904		36073		32232960		894		560429

		Rakousko								1021775		710826568		696		-1021775

		Maďarsko		677525		678954938		1002								677525

		Německo		204500		180847509		884		1037896		795209282		766		-833396

		Itálie								1165200		949141861		815		-1165200

		ČR_SiLe								83200		104497584		1256		-83200

		Celkem		2038274		1846030231		906		4500052		3740033047		831		-2461778





Ze97

		země		dovoz (import)						vývoz (export)						saldo

				MWh		cena		Kč/MWh		MWh		cena		Kč/MWh		dovoz-vývoz

		Německo								641616		670612750		1045		-641616

		Slovensko		3449		4226443		1225		394173		277647238		704		-390724

		Rakousko		153300		122511280		799		1041600		739872602		710		-888300

		Švýcarsko		146400		121805880		832		891100		1013108498		1137		-744700

		Polsko		1544302		1243271851		805		16675		17426430		1045		1527627

		Itálie								801600		837515372		1045		-801600

		Maďarsko		661977		663962295		1003								661977

		Austrálie								26450		20586175		778		-26450

		celkem		2509428		2155777749		859		3813214		3576769065		938		-1303786
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PdklGr

		země		dovoz (import)						vývoz (export)						saldo

				MWh		cena(tis.Kč)		Kč/MWh		MWh		cena(tis.Kč)		Kč/MWh		dovoz-vývoz

		1997		2509428		2155777749		859		3813214		3576769065		938		-1303786

		1998		2038274		1846030231		906		4500052		3740033047		831		-2461778

		1999		2346813		1912398829		815		5646685		4045307385		716		-3362987

				dovoz (import)		vývoz		saldo

		1997		2509428		3813214		-1303786

		1998		2038274		4500052		-2461778

		1999		2346813		5646685		-3362987

		země		dovoz		vývoz		cena

				Kč/MWh		Kč/MWh		pro vvn		1997		1998		1999

		1997		859		938		1048		859		906		815

		1998		906		831		1110		938		831		716

		1999		815		716		1140		1048		1110		1140





Ze99

		země		dovoz (import)						vývoz (export)						saldo

				MWh		cena(tis.Kč)		Kč/MWh		MWh		cena(tis.Kč)		Kč/MWh		dovoz-vývoz

		Švýcarsko		641600		569933		888		643600		903149		1403		-2000

		Slovensko		644282		441931		686		266179		147993		556		378103

		Polsko		721197		584522		810		663		904		1363		720537

		Rakousko		117920		96935		822		171050		88980		520		-116330

		Maďarsko		215184		215735		1003		300		202		672		214884

		Německo		6500		3344		514		3309093		1871153		565		-3302381

		Itálie		0		0		0		1255800		1032927		823		-1255800

		Celkem		2346813		1912400		815		5646685		4045307		716		-3362987

		Údaje z ČEZu: vývoz celkem: 5,707TWh, z toho ČEZ 5,695TWh, zbytek obchodníci (e-mail Kříž 24.2.00)

		ČEZ udává cenu vývozů 3,771mld Kč, průměrná cena by činila 660Kč/MWh.
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				MWh		cena		Kč/MWh		MWh		cena		Kč/MWh		dovoz-vývoz

		Švýcarsko		556700		443237133		796		652350		820669074		1258		-95650

		Slovensko		3047		3659322		1201		503558		327455718		650		-500511

		Polsko		596502		539331329		904		36073		32232960		894		560429

		Rakousko								1021775		710826568		696		-1021775

		Maďarsko		677525		678954938		1002								677525

		Německo		204500		180847509		884		1037896		795209282		766		-833396

		Itálie								1165200		949141861		815		-1165200

		ČR_SiLe								83200		104497584		1256		-83200

		Celkem		2038274		1846030231		906		4500052		3740033047		831		-2461778
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				MWh		cena		Kč/MWh		MWh		cena		Kč/MWh		dovoz-vývoz

		Německo								641616		670612750		1045		-641616
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				MWh		cena(tis.Kč)		Kč/MWh		MWh		cena(tis.Kč)		Kč/MWh		dovoz-vývoz

		1997		2509428		2155777749		859		3813214		3576769065		938		-1303786

		1998		2038274		1846030231		906		4500052		3740033047		831		-2461778

		1999		2346813		1912398829		815		5646685		4045307385		716		-3362987
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		země		dovoz (import)						vývoz (export)						saldo

				MWh		cena(tis.Kč)		Kč/MWh		MWh		cena(tis.Kč)		Kč/MWh		dovoz-vývoz

		Švýcarsko		641600		569933		888		643600		903149		1403		-2000

		Slovensko		644282		441931		686		266179		147993		556		378103

		Polsko		721197		584522		810		663		904		1363		720537

		Rakousko		117920		96935		822		171050		88980		520		-116330

		Maďarsko		215184		215735		1003		300		202		672		214884

		Německo		6500		3344		514		3309093		1871153		565		-3302381

		Itálie		0		0		0		1255800		1032927		823		-1255800

		Celkem		2346813		1912400		815		5646685		4045307		716		-3362987

		Údaje z ČEZu: vývoz celkem: 5,707TWh, z toho ČEZ 5,695TWh, zbytek obchodníci (e-mail Kříž 24.2.00)

		ČEZ udává cenu vývozů 3,771mld Kč, průměrná cena by činila 660Kč/MWh.
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Abbildung 5.1	Entwicklung der Export- und Importpreise sowie des Preises für Großverbraucher am tschechischen Markt in den Jahren 1997-1999
	Entwicklung der Export- und Importpreise im Jahr 1999 nach Monaten

Wegen der Erhöhung der Exportmenge im letzten Quartal des Jahres 1999 ist die Preisentwicklung im Verlauf dieses Jahres von besonderem Interesse. Die Situation wird in Abbildung 5.2 in graphischer Form präsentiert. 

Nach einem starken Preisverfall zwischen den Monaten April und Juli behielt der Exportpreis entgegen der üblichen jahreszeitlichen Entwicklung auch in den Wintermonaten sein tiefes Niveau nur knapp über 600 KČ/MWh.
Damit wurde im letzten Quartal des Vorjahres das Preisniveau für die nach Tschechien importierte elektrische Energie um mehr als 20% unterschritten (die Importe stammen größtenteils von den Regionaldistributoren unter Ausnutzung der in ihrem Eigentum befindlichen 110 kV-Netze).

Die dargestellte Preisentwicklung lässt zusammen mit der bereits im Kapitel 2 diskutierten Steigerung der Exporte im letzten Quartal 1999 darauf schließen, dass  die Notwendigkeit einer raschen Absetzung von größeren Strommengen ein Absinken des Preisniveaus nach sich zog. Die erzielten Erlöse liegen deutlich unter dem im Kapitel 4 angeführten mittleren Produktionspreis.
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1997

		Dovoz 1997														Vývoz roku 1997

		měsíc		země		MWh celkem		MWh kromě 110kV		cena Kč				MWh		kromě 110kV		cena

		Bilance dovozů a vývozů za rok 1997 dle celní statistiky

				dovoz						vývoz

		měsíc		MWh		cena (tis.Kč)		Kč/MWh		MWh		cena		Kč/MWh

		leden		498244		379236829		761		324226		391169747		1206

		únor		419646		324654242		774		438200		412873602		942

		březen		294528		242816297		824		315879		301148853		953

		duben		104569		100057456		957		341291		286509363		839

		květen		89868		87314244		972		249231		229651472		921

		červen		79783		76184116		955		268087		232855188		869

		červenec		83957		80866684		963		193201		161174154		834

		srpen		83200		81143486		975		172002		117232699		682

		září		101622		100593732		990		322764		248135508		769

		říjen		181395		163227116		900		404805		398635583		985

		listopad		310870		275302181		886		421560		417212210		990

		prosinec		261746		244381366		934		361968		380170686		1050

		celkem		2509428		2155777749		859		3813214		3576769065		938
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1999

		

		Bilance dovozů a vývozů za rok 1999 dle celní statistiky

				dovoz						vývoz						saldo

		měsíc		MWh		cena (tis.Kč)		Kč/MWh		MWh		cena		Kč/MWh

		leden		271555		227939		839		263683		250730		952		25

		únor		245592		218634		890		277900		269951		972		-49

		březen		211203		189942		899		329618		307847		934		-94

		duben		180690		164252		909		236010		237052		1005		-56

		květen		183803		160,878		875		412991		327517		794		-216

		červen		178140		137428		771		431908		321470		744		-255

		červenec		105914		72,779		687		388806		242420		628		-283

		srpen		114496		79,564		695		277496		151012		553		-166

		září		122309		85,539		699		405040		249021		615		-279

		říjen		233377		188,320		807		821444		539713		657		-588

		listopad		234585		187,578		800		914477		580336		635		-680

		prosinec		251292		199547		794		887312		568239		640		-633

		celkem		2116832		1,912,400		820		5646685		4045307		716		-3274

		1999 dle údajů ČSÚ

		měsíc		dovoz		vývoz		saldo

		I.		288		263		25

		II.		229		278		-49

		III		211		305		-94

		IV		180		236		-56

		V		213		429		-216

		VI		196		451		-255

		VII		124		407		-283

		VIII		115		281		-166

		IX		122		401		-279

		X		234		822		-588

		XI		234		914		-680

		XII		252		887		-633

		celkem		2398		5674		-3274

		měsíc		dovoz		vývoz		ČEZ-REAS				950.875657513

		I		839		952		1150				971.3954516013

		II		890		972		1150				933.9501362183

		III		899		934		1150				1004.4158679717

		IV		909		1005		1150

		V		875		794		1150

		VI		771		744		1150

		VII		687		628		1150

		VIII		695		553		1150

		IX		699		615		1150

		X		807		657		1150

		XI		800		635		1140

		XII		794		640		1140

		celkem		903		716		1140





1998

		Bilance vývozů a dovozů za rok 1998

		Celní statistika, údaje jsou za kalendářní rok 1998

		1998		dovoz						vývoz

				MWh		cena		Kč/MWh		MWh		cena		Kč/MWh

		leden		312453		288682653		924		342557		361989433		1057

		únor		246205		221909668		901		379032		353841461		934

		březen		188364		171956101		913		447718		406698773		908

		duben		175898		159326938		906		343462		297479178		866

		květen		173072		152651949		882		397486		332562651		837

		červen		131773		118069763		896		355542		287724858		809

		červenec		87711		84558072		964		450298		299698078		666

		srpen		84165		80041875		951		377110		238807161		633

		září		94945		89422801		942		419897		306704261		730

		říjen		120484		112411879		933		360239		286027706		794

		listopad		204381		176548369		864		308141		274657991		891

		prosinec		218823		190450163		870		318468		293841496		922

		celkem		2038274		1846030231		906		4523650		3740033047		831

		Totéž, údaje ÚED

				dovoz(GWh)		vývoz(GWh)		saldo(GWh

		leden		315		337		-22

		únor		248		377		-129

		březen		191		445		-254

		duben		181		345		-164

		květen		176		400		-224

		červen		133		359		-226

		červenec		91		455		-364

		srpen		85		377		-292
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Abbildung 5.2	Entwicklung des mittleren Export- und Importpreises im Jahr 1999 nach Monaten im Vergleich zum Übergabepreis zwischen CEZ a.s. und großen inländischen Verbrauchern.

	Exporte nach Deutschland

Wie bereits im Kapitel 2 ausgeführt, wurde Deutschland mit einem Anteil von 72 % am Exportsaldo im Jahr 1999 und 88 % im letzten Quartal des Vorjahres zum Hauptziel der Exportbemühungen der Gesellschaft CEZ a.s. Wegen ihrer Bedeutung wird die Entwicklung des Exportpreises nach Deutschland gesondert untersucht.

Wie anhand der nachfolgenden Abbildung 5.3 ersichtlich, ist der mittlere Exportpreis für die Lieferungen nach Deutschland mit dem Wachstum der Exportmengen beständig gesunken. Der mittlere Exportpreis erreicht 1999 mit 565 KČ/MWh nur mehr 54% des im Jahr 1997 erreichten mittleren Erlöses. Gerade in diesem Jahr konnten die Exporterlöse gerade noch den Grenzkostenpreis von 1045 KČ/MWh decken. Das aktuelle Preisniveau liegt mit ca. 530 KČ/MWh (Jänner 2000) bei knapp der Hälfte des kostendeckenden Preises und bei 47 % des Übergabepreises an die tschechischen Großverbraucher. 
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Abbildung 5.3	Exporte nach Deutschland: Entwicklung der Exportmengen und des mittleren Exportpreises zwischen 1997 und 1999
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		Podkladem údajů je celní statistika,vývoz za  prosinec 1999 představuje hodnota z 1.1.2000
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Abbildung 5.4	Entwicklung der Exportmengen und des mittleren Exportpreises bei Exporten nach
	Deutschland im Jahr 1999 nach Monaten


Das Absinken des Exportpreises im Zusammenhang mit der Erhöhung der nach Deutschland exportierten Mengen dokumentiert auch Abbildung 5.4, in der die Exportentwicklung in einzelnen Monaten des Jahres 1999 dargestellt wird. Auch in diesem Fall wird deutlich, dass die Erhöhung der Exportmengen von einem massiven Preisverfall begleitet wurde. In den letzten Monaten des Vorjahres erreicht der Exportpreis mit 530 KČ/MWh seinen bisherigen Tiefstand. 

Dieser Trend setzte sich auch im Jahr 2000 fort. Im Jänner wurden 664 GWh zum durchschnittlichen Preis von 530 KČ/MWh nach Deutschland exportiert, im Februar sank der Preis beim auf 820 GWh erhöhten Exportvolumen sogar auf 518 KČ/MWh.


