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3. OLDAL

GAZDASÁGI
KÖRKÉP
ÉPÍTÉSGAZDASÁG
A Bizottság jelentése szerint az építőipar az EU
egyik legfontosabb gazdasági ágazata, amely
közvetlenül 18 millió munkahelyet biztosít és az
Unió GDP-ének kb. 9%-át adja. Emellett
megoldásként szolgálhat számos társadalmi,
klímaügyi és energetikai kihívásra is. Az építőipar
felelős az EU energiahasználatának 40, ÜHG
kibocsájtásának 35 százalékáért. Az építőipart
különösen nehezen érintette a világjárvány
okozta gazdasági válság, majd a 2021. év
drasztikus áremelkedése. Az infláció minden új
építést vagy energetikai felújítást jelentősen
megdrágít.
Kijelenthetjük,
hogy
a
klímavédelemhez elengedhetetlen a megfizethető
alapanyagok megléte. A Gazdasági Versenyhivatal
az
Építési
Vállalkozók
Országos
Szakszövetségével konzultálva minden olyan
terméket elkezdett vizsgálni, amely esetében az
elmúlt fél évben drasztikus áremelkedést lehetett
tapasztalni. Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági
Versenyhivatal elnökének véleménye szerint az
áremelkedés egy része visszavezethető egészen
a privatizációra. Az akkori nyugati cégek a knowhow-jukért cserébe garantált nyereséget kaptak,
és a tulajdonosoknak a jelenlegi helyzetben is a
profitmaximalizálás a céljuk. Egyetlen hosszú távú
megoldást az jelentene, ha növekedne a magyar
alapanyaggyártók részesedése, ezzel a verseny a
piacon, és a rossz struktúra helyett
egészségesebb piaci szerkezet alakulna ki.
Az építőipart sújtó alapanyag-drágulással
párhuzamosan Joe Biden amerikai elnök óriási,
ezer milliárd dolláros infrastruktúra-fejlesztési
csomagot terjesztett be, ami hosszú távon
gerjesztheti a már amúgy is erős építőanyagkeresletet.

A Morgan Stanley által készített elemzések
szerint ez olyan szuperciklust indíthat el az
amerikai építkezésekben, amilyenre legutóbb az
1950-es években volt példa, valamint a recessziót
egy évtizednyi fellendülés követheti. Az EU-n
kívüli brit kormány hasonlóan forrásokkal látja el
a szektort, és 600 milliárd fontot tett félre
infrastrukturális célokra, valamint az Európai Unió
800 milliárd eurós kilábalási csomagja mellett
Kína is óriási összegeket fordít fejlesztésekre.

ENERGETIKA
A klímaváltozás lassítása érdekében újabb és
újabb ambiciózus mitigációs tervek születnek. A
legújabb kutatások szerint ahhoz, hogy
megvalósuljanak a párizsi klímaegyezményben
megfogalmazott célok, a globális kőolaj- és
földgázkészletnek 60%-át nem szabadna
kitermelni
2050-ig.
A
közlekedésiés
energiatermelési szektor is átalakulhat, így
hátrányos helyzetbe hozva az olajipar. A globális
olajcégek észlelve a közhangulat változását,
befektetőként jelennek meg a zöld piacon, ahol a
befolyásukat kihasználva teremtenek keresletet
az általuk preferált műszaki megoldásoknak.
Emellett a műanyagiparban is komoly lehetőséget
látnak, ami a szintén nem szerencsés, hiszen
feledésbe merülhetnek olyam megoldások, amik a
műanyagok kiváltását szolgálnák.
Az EU 27 országában 2020-ra 34%-ra
emelkedett
a
megújulók
részaránya
a
villamosenergia termelésben. Magyarországon
bővülő naperőművi termelés figyelhető meg, ami
idén még fokozódik, hiszen egyre kedvezőbb
feltételekkel lehet hozzájutni a fotovoltaikus
panelekhez.
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Ez annak is betudható, hogy a napelemek
gyártásának jelentős része átkerült Kínába és a
technológia ára csökkent. A Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke,
Horváth Péter elmondta, hogy 2020 végén a
napelemes kapacitás mérete elérte a paksi
atomerőműét. A termelésingadozáshoz a
villamosenergia-ellátásnak is alkalmazkodnia kell,
azaz integrálni kell a hálózatba a naperőműveket,
erre pedig jó megoldás lehet az import
mértékének szabályozása.
2021. december 13-én sor került a MEKH
negyedik
METÁR
pályázatok
eredményhirdetésére.
A
megújuló
energiaforrásból
történő
villamosenergiatermelésre kapható támogatásra jelentős,
mintegy három és félszeres volt a túljelentkezés,
ezzel a pályázók 1009 GWh-ra igényeltek
támogatást a kiosztható 300 GWh-val szemben.
A legtöbb pályázó napelemes erőműveket tervez
építeni, de egy hulladéklerakóból származó gázt
hasznosító 0,5 MW-os erőműre is érkezett
pályázat. A legalacsonyabb ajánlati ár a kis
erőművi kategóriában 18,50 Ft/kWh, a nagy
erőműviben 15,73 Ft/kWh volt. A legmagasabb
nyertes ár ugyanebben a felsoztásban 16,65
Ft/kWh, illetve 21,85 Ft/kWh volt, ami
kifejezetten versenyképesnek tekinthető. A
METÁR rendszer sikerességét jelzi, hogy a
pályázati körök során, mind az átlagos ajánlati ár,
mind az átlagos nyertes ár is folyamatosan
csökken, így egyre megfizethetőbb alternatívát
jelent hagyományosan termelt energiával
szemben. A Hivatal november 19-én meghirdette
az ötödik körös METÁR pályázatát.
Eközben a konvencionális energiahordozók ára
meredeken emelkedik, a földgáz hiánya miatt
továbbra is magas gáz- és áramárra lehet
számítani Európában. Az abszurd helyzet a
szénerőművek
ideiglenes
reneszánszához
vezetett, például a "zöldülő" Németországban a
szén nemzeti energiamixen belüli részesedése
elérte a 27 százalékot.

Az elmúlt időszakban Nyugat-Európában jelentős
termeléskiesés volt tapasztalható a szélcsend
miatt. Belátható, hogy az időjárásfüggő
energiatermelés
hátulütője,
hogy
kiszámíthatatlan. Ebből is látszik, hogy a
szélsőséges energiapolitikai beavatkozások, kellő
elővigyázatosság hiányában súlyos problémákat
okoznak, és akár hosszútávra is energiaválságba
sodorhatják az Európai Uniót. A magas gázárak
negatív hatást gyakorolhatnak a gazdaság
egészére is, a szén-dioxid-kvóták ára is emelkedő
tendenciát mutat. Ahhoz, hogy itthon tarthatóak
legyenek a kedvező energiaárak, a tiszta
villamosenergia-termelés
kapacitásának
a
fenntartására és fejlesztésére van szükség.

Hosszútávon
a
villamosenergia-felhasználás
további növekedése várható, miközben az
energiamixben legnagyobb súllyal jelenlévő és
legtöbb CO2-kibocsátással együtt járó szén
részesedése számszerűen is csökken. A
közlekedés és épületfűtés elektrifikációja az
áramfogyasztás további bővülését vetíti előre.
Egyre ambiciózusabb emissziócsökkentési célokat
kell az uniós tagországoknak végrehajtani,
miközben az időjárásfüggő megújuló energia
termelése és főleg annak tárolása jelenleg nem
kiforrott. Ezen okokra vezethető vissza, hogy
számos meghatározó szervezet prognózisa
szerint a klímacélok csak a világ atomerőműkapacitásának jelentős növelésével valósíthatóak
meg. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
2050-ig 98 százalékos kapacitásbővítést tart
indokoltnak, a Nemzetközi Energiaügynökség
103%-ot, a Shell 160%-ot, az IIASA 208%-ot, a
BloombergNEF pedig nem kevesebb, mint 1670%ot. 2020 végén 415 GW nukleáris kapacitás
üzemelt világszerte, és 55 GW új, 3. generációs
könnyűvizes reaktor építése volt folyamatban
valamivel több mint 300 GW új kapacitással.
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Az Európai Bizottság tudományos testülete
(Közös Kutatóközpont, JRC) ugyan tavasszal
egyértelműen
a
nukleáris
energia
fenntarthatósága mellett foglalt állást, az EU
legnagyobb gazdasága, Németország és négy
másik uniós tagország - Auszria, Dánia,
Luxemburg és Spanyolország - továbbra is
határozottan ellenzi a nukleáris energia
fenntarthatóként való elismerését. Svenja
Schulze német környezetvédelmi miniszter
júliusban kifejezetten e tárgyban levelet is írt az
Európai Bizottságnak, melyben az atomenergia
kihagyását kéri az EU zöld pénzügyi
taxonómiájából, és amelyet az említett négy
másik országbeli kollégája is aláírt. A másik tábort
alkotó Magyarország mellett Franciaország,
Csehországot,
Lengyelországot,
Szlovákiát,
Szlovéniát és Romániát is magába foglaló
szövetség közös levélben fordult az Európai
Bizottsághoz, hogy a nukleáris energia kerüljön
be az EU zöld finanszírozási taxonómiájába,
aminek teljesülésére egyre több jel mutat. Ursula
von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy
októberi EU-csúcs után arról beszélt, hogy az EU
végrehajtó testülete hamarosan javaslatokat
terjeszt elő a földgázról és az atomenergiáról a
zöldfinanszírozási szabálykönyv részeként. A
Nukleáris Világkiállításon pedig az energiaügyi
biztos nyilatkozott úgy, hogy a Bizottság
taxonómiára vonatkozó javaslata a következő
hetekben elkészül, és tisztázni fogja, hogy a
nukleáris
energiatermelés,
a
hulladékártalmatlanítás vagy az üzemanyagellátás
besorolható-e
a
fenntartható
tevékenységek közé a befektetők számára.
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FENNTARTHATÓSÁG
A KPMG felmérése szerint egyre inkább
felértékelődik az ESG, vagyis a környezeti,
társadalmi és vállalatirányítási szempontoknak
való megfelelés a pénz- és tőkepiacon. A világ
250 legnagyobb vállalkozása közül 10-ből 1
eljutott a „jó, ha van” állapotból a „kell lennie”
állapotba, miután az érintetti csoportok irányából
egyre erősödik a nyomás, szakszóval a piac az
„érintettek kapitalizmusa” felé halad, ami azt
jelenti, hogy egy vállalkozás hosszú távon csak
akkor lesz sikeres, ha a stratégiai és napi szintű
döntései meghozatalakor a tulajdonosi érdekek
mellett a stakeholderek elvárásait is figyelembe
veszi. Az ESG a vállalatok világában akkor lenne
igazán informatív és transzparens, ha a számviteli
beszámolókhoz hasonlóan világos, következetes,
folytonos és összehasonlítható lenne. Ezt
felismerve kezdeményezte a Világgazdasági
Fórum (WEF) és a Nemzetközi Üzleti Tanács (IBC)
egy egységes ESG módszertan kidolgozását,
amely
a
vállalatok
által
alkalmazott
fenntarthatósági
jelentési
keretrendszerbe
illeszthető, emellett általános érvényű és
kvantitatív. A módszertan négy pilléren alapulna:
a "Bolygó pillérben" a cég erőforrásszükségletét
elemeznék,
az
"Emberek
pillérben"
a
mentálhigiéniai szempontokat értékelnék, a
"Vállalatirányítás pillérben" a vállalat céljait vetik
össze a fenntarthatóság elvárásával, az utolsó
"Prosperitás pillérben" azt vizsgálnák, hogy a
vállalat
miként
segíti
elő
a
globális
fenntarthatóságot.
Az ESG megfelelés tőkebevonás szempontjából is
előnyös, hiszen az erre fokuszáló alapok
állománya nyolc év alatt több mint duplájára,
13.300 milliárd dollárról 35.300 milliárd dollárra
növekedett. A 2020-ban kibocsátott ESGkötvények megoszlása: 48,6%-a zöld kötvény,
27,1%-a szociális, 22,9%-a fenntarthatósági
vonatkozású forrás.

A zöld kötvényekkel bevont tőke túlnyomó része
az energia- és építőipari szektoron keresztül
megújuló energiaforrások fejlesztését, valamint
energiahatékonysági projektek megvalósítását
szolgálta. Amennyiben egy vállalat zöld
beruházást szeretne végrehajtani, a zöld
kötvényes finanszírozás számos előnnyel jár:
kedvezőbb feltételekkel lehet forráshoz jutni,
valamint a vállalat ismertségét is növeli.
Tudatosabb fogyasztókat várna el az ENSZ, ha
ruhavásárlásról van szó. Jelentésük szerint a
divatipar önmagában felelős a keletkező
szennyvíz
20,
a
hulladékképződés
10
százalékáért. A sok megvásárolt ruháért nem a
vásárlók a hibásak, az úgynevezett fast fashion
gyártási
modellben
működő
nemzetközi
márkáknak köszönhetően a ruházati cikkek
termelése a korábbinak csaknem kétszeresére
növekedett, miközben a minőség és ezzel az
élettartam jelentősen csökken. Az is jellemző,
hogy
a
gyártósorok
olyan
távol-keleti
országokban vannak, ahol nem ügyelnek az
ökológiai szempontokra.
Nem csak a ruhagyártás, az e-autók,
naperőművek és szélerőművek előállítása is
hatalmas
ökológiai
következményel
jár.
Előállításukhoz számos ritkaföldfémre van
szükség, amelyek a bolygón koncentráltan csak
egy-két országban fordulnak elő. Kína egyes
területein egész tórendszerek alakulnak ki
nehézfémekkel terhelt, kezeletlen mérgező
szennyvízből. Ennek környezetében gyakoriak a
csontrendszeri és a daganatos megbetegedések.
A Bloomberg hírügynökség nagy visszhangot
kiváltó képsorozata számolt be arról, hogy a
szélerőművek
újra
nem
hasznosítható,
üvegszálból készült lapátjait a farmok közelében
egyszerűen eltemetik. Európában inkább elégetik
a lapátokat, ami szintén nem nevezhető
környezetbarát megoldásnak.
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MEZŐGAZDASÁG
A napelemek esetén a beépített üveg, műanyagok,
alumínium, szilícium és kisebb mennyiségű réz,
kadmium, ólom és ón összetevők újrahasznosítása
is fontos lenne, hiszen utóbbiak a talajba kerülve
rendkívül ártalmasak az egészségre.
Sokan hozzák fel a kriptovalutákkal szemben
ellenérvként a magas energiaigényt és ezzel
összefüggésben a nagy karbonlábnyomot, de más
miatt is kifejezetten környezetkárosító és
fenntarthatatlan ez a fizetési forma. Csak a
bitcoin-hálózat működéséből évente nagyjából 30
ezer tonna elektromos hulladék keletkezik, ez
megfelel Hollandia teljes elektromos hulladék
kibocsátásának. Még szemléletesebb adat, hogy
egyetlen bitcoin tranzakció átlagosan annyi
elektromos hulladékot generál, mintha két darab
iPhone 12 Minit dobnánk a szemétbe (272
gramm).

Magyarországon a termőföld viszonylag jó
állapotban van, azonban a nem megfelelő művelési
technológiák negatívan hatnak a talajminőségre,
csakúgy mint a klímaváltozás okozta szélsőségek.
A talajerő-utánpótlás kulcsfontosságú, amelyhez
összetett tudás, technológia és innováció
egyaránt szükséges. Ennek egyik eleme a
talajoltás. Magyarországon a gazdák csak kb. 11
százaléka
használ
talajoltóbaktériumkészítményeket, noha kísérleti eredmények
támasztják alá a mikrobiális oltóanyagok
hatékonyságát, a talajoltás szükségességét.
Szükséges az új szabályzás és az ösztönzés is, így
a 2023 utáni Közös Agrárpolitika (KAP)
tervezésénél kiemelt szerep jut a környezeti
elemek fenntartható alkalmazásának, ezzel
segítve a talaj védelmét és helyreállítását.
A jövő kihívásaira való felkészülés érdekében az
Agrárminisztérium 100 milliárd Ft. keretösszeggel
biztosít pályázati forrásokat a mezőgazdaság
digitális
átállásához
kapcsolódó
precíziós
fejlesztések, valamint 40 milliárd forint
keretösszeggel az ökológiai gazdálkodásra való
átállás
támogatására.
Kiemelt
cél
a
biogazdálkodás ösztönzése és az ökológiai
művelésű területek bővítése, így a Közös
Agrárpolitika
(KAP)
vidékfejlesztési
támogatásaihoz 2021 és 2027 között a kormány a
maximális 80 százalékos plusz finanszírozást
biztosítja. A friss pályázat kiemelten támogatja
azokat a termelőket, akik át szeretnének térni az
ökológiai gazdálkodásra, ugyanis a váltást követő
2-3 évben, a szigorú szabályok betartása mellett,
terményeiket még nem adhatják el „bio”
megjelöléssel.
A KAP következő hét éves ciklusa komoly
környezeti elvárásokat támaszt a gazdálkodók
irányába a bőségesen juttatott támogatások
fejében, de az előírások a 2027 utáni időszakban
várhatóan tovább szigorodnak. A hazai agrár- és
élelmiszerexport 85%-a az EU piacaira irányul, ahol
a fenntartható termelésből származó élelmiszer
iránti kereslet válik fokozatosan uralkodóvá, ezért
a jövedelmező EU piacokon maradáshoz a magyar
termékeknek igazolniuk kell a fenntartható forrást.
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Hernádi Zsolt, a MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatója
megerősítette a sajtóértesüléseket, miszerint a
MOL leadta elsőfordulós pályázatát arra a 35 évre
szóló
hulladékgazdálkodási
koncessziós
pályázatra, melynek értelmében a hulladékok
birtokosai (lakossági és ipari szinten egyaránt)
hulladékaikat a jövőben az államnak, a
koncesszornak vagy alvállalkozójának kötelesek
átadni. A koncepció célja, hogy nagyobb
mennyiségben álljanak elő a hulladékokból tiszta
anyagáramok, amit fajlagosan jobban megéri
újrahasznosítani, ráadásul az alacsonyabb
költségek lehetőséget teremtenek a kommunális
hulladékok rezsidíjának alacsonyan tartására.

KLÍMAVÉDELEM
Már több mint öt éve született meg a
legambiciózusabb klímavédelmi kezdeményezés, a
2015-ös Párizsi Klímaegyezmény. A Climate
Action Tracker jelentést készített, hogy az aláíró
országok hogyan állnak a vállalásaik teljesítésével.
A 36 értékelt országból egyedüli Gambia tett
eleget a vállaltaknak, az őket követő hét ország:
Costa Rica, Kenya, Marokkó, Etiópia, Nepál,
Nigéria és az Egyesült Királyság. Ezzel szemben
Ausztráliában, Brazíliában, Indonéziában és
Oroszországban a kiindulási állapothoz képest is
romlott a helyzet.
Párizsi Megállapodás végrehajtási szabályait
tartalmazó Szabálykönyv megalkotására az ENSZ
Éghajlat-változási Keretegyezményének 26.
ülésén (COP26), Glasgow-ban került sor. Így
ismét van remény a kitűzött 1,5 fokos célkitűzés
megtartására.

További bizakodásra adhat okot, hogy 2020-ban
még csak a Részes Felek 30%-a rendelkezett
klímasemlegességi céldátummal, míg ugyanezen
arány a COP26 végére 90%-ra emelkedett.
Különösen fontos, hogy Oroszország 2060-ig,
India 2070-ig vállalta a klímasemlegesség
elérését, emellett Ausztrália és Szaúd-Arábia is
klímasemlegességi menetrendet alkotott. Fontos
előrelépés, hogy a nemzeteknek ezentúl 5 évente
kell felülvizsgálniuk a nemzeti vállalásaikat (NDC).
Úgy tűnt, a csúcson sikerült megállapodni a
széntüzelésű erőművek energiatermelésből való
kivezetéséről is, de végül - főként India és Kína
ellenvetései miatt - a végleges dokumentumba a
kivezetés helyett a „széntüzelés jelentős mértékű
csökkentése” szöveg került csak be, amit sokan
kudarcnak értékeltek.
A klímafinanszírozás tekintetében a fejlődő
országok eddig nem teljesítették a vállalt 100
millió dolláros keretet, a paktum további
tárgyalások folytatását írja elő annak érdekében,
hogy a 2025-öt követő időszakban sikerüljön a
100 milliárd dolláros cél meghaladása is. A
fenntartható mezőgazdaságban történő innováció
felgyorsítása érdekében jött létre az Egyesült
Államok és az Egyesült Arab Emírségek által
vezetett új kezdeményezés, az AIM4C, amelyet
több mint 30 ország támogat. Szintén említésre
méltó az Egyesült Királyság és India által vezetett
Green Grids Initiative, melyet több mint 80
ország támogat annak érdekében, hogy
világszerte összekapcsolják a kontinenseket,
országokat és közösségeket a legjobb megújuló
energiaforrásokkal, vagyis, hogy mindenki
számára megteremtsék a tiszta energiához való
hozzáférés lehetőségét. A Breakthrough Energy
Catalyst program keretében olyan kockázati
tőkealap
kerül
létrehozásra,
amelynek
kifejezetten az lesz a célja, hogy a legfontosabb
és legígéretesebb, kísérleti-fejlesztési szakaszban
lévő zöld technológiákat és innovációkat
eljuttassák a gyakorlati alkalmazhatóságig.
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A klímacsúcs fontos momentumaként 105 ország
ígéretet tett arra, hogy az évtized végéig
harmadával csökkentik az ipari eredetű globális
metánkibocsátást. Az aláírók közül hiányzik Kína,
India és Oroszország, ahol jelentős a
gázszivárgás, valamint Ausztrália sem írta alá a
megállapodást, ahol a szén bányászatából
származó metánszivárgás szintén jelentős. Míg a
nemzetközi klímacsúcsok általában főként a széndioxidra, az iparosodás előtti szint óta
bekövetkezett 1,1 °C-os globális felmelegedés
domináns mozgatórugójára összpontosítanak, a
metán a mai napig a globális felmelegedés
körülbelül 30 százalékáért felelős, mivel 23-szor
erősebb az üvegházhatása a szén-dioxidnál.
Összegzésként elmondható, hogy a COP26 fontos
találkozó volt, ha a nagykibocsátók betartják
vállalásaikat, akkor jobb helyzetben leszünk a
klímaváltozás elleni harc során. A legnagyobb
eredmény viszont az lenne, ha a világ vezetői
felismernék a klímainnovációs megoldások
támogatásának
fontosságát.
Az
innovció
jelentheti az egyedüli megoldást a jelenlegi
életszínvonalunk
fenntartására,
egyúttal
környezetünk megóvására.
A technológiai újításokra jó példa, hogy
megkezdte működését Izlandon a világ
legnagyobb szén-dioxid elnyelő üzeme, az Orca. A
maximális teljesítményét elérve az üzem évente
4000 tonna CO₂-t fog megkötni, ezzel a világ
legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, még úgy is,
hogy a kivont mennyiség elenyésző, hozzávetőleg
csak 250 amerikai lakos éves kibocsátását
semlegesíti. Az Orcát üzemeltető Climeworks
számára a fő kihívás jelenleg a szén-dioxid
megkötő szolgáltatás jelentős költsége.

A költségek tonnánként 600 dollárhoz
közelítenek, míg a cél, hogy ez a következő
évtized közepére 100-200 dollárra csökkenjen. A
megcélzott ár alsó határa olcsóbbá tenné a
szennyezők számára a Climeworks szolgáltatását,
mint a szén-dioxid kvóta megvásárlását, ezzel
piacot teremtve a cég számára.
A klímaváltozás ellen más új tudományos
felfedezésekkel is lehet harcolni, erre jó példa
bioszén. A GCB Bioenergy szaklapban publikált
tanulmány feltárja, hogy a bioszén miként járulhat
hozzá
a
szén-dioxid
koncentráció
csökkentéséhez. Egyrészt nagyban növeli a
természetes szén kialakulását a földben,
másrészt ennek az anyagnak köszönhetően a
növények ellenállóbbak lesznek a környezeti
terheléssel, valamint a betegségekkel szemben,
ezzel a terméshozam 10-42 százalékkal is
növelhető.
A
BME
VBK
Alkalmazott
Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszéke
által használt meghatározás szerint a bioszén
egyik előnye, hogy előállítható szinte bármiféle
szerves melléktermékből: „A bioszén nagy
széntartalmú, finomszemcsés, porózus anyag,
amely a biomassza termokémiai bontása során
keletkezik oxigénhiányos környezetben és
aránylag alacsony hőmérsékleten (<700C).”
Más megközelítést alkalmaz a Phykos nevű
startup, ami a Henry-törvényt használja fel a
levegő szén-dioxid mentesítésére. A fenti törvény
szerint, ha a levegőt szeretném mentesíteni,
elegendő, ha az óceánokból vonom ki a gázt. A
projekt keretében egy napenergiával működő
robothajó gyorsan növő hínárt tartalmazó állványt
húz maga után. A tengerparti moszatok már most
is évente mintegy 173 millió tonna CO2-t kötnek
meg növekedésük során. A moszatok egy része
végül elsüllyed, és az óceán fenekén tartják a
szenet. A Phykos ugyanezt a folyamatot szeretné
megismételni a nyílt óceánban.
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Általánosan elfogadott nézet, hogy a globális
átlagkőmérséklet emelkedése következtében a
pólusokon felgyorsult a jégtakaró olvadása, ami
hosszú távon a tengerszínt további emelkedésével
jár együtt. Azonban ennek a folyamatnak Grönland
esetén van egy sokkal korábban bekövetkező
súlyos hatása. Az egyenlítőhöz közeli melegebb
vizeket északra szállító Golf-áramlatot leginkább a
sósabb és emiatt sűrűbb vízrétegek alámerülése
„hajtja” Európa partjai felé, ezzel biztosítva, hogy a
magasabb szélességi körön fekvő szárazföldi
területek - köztük Európa - klímája viszonylag
enyhe legyen. Az atlanti meridionális áramlási
rendszer (AMOC) másik kedvező, de kevésbé
emlegetett tulajdonsága, hogy a hidegvizet
délebbre, az egyenlítő felé irányítja, így mérsékelve
az ottani klímát.
Azonban amikor például augusztus közepén egy
hőhullám
miatt
nagyjából
Texas
állam
háromszorosának megfelelő mennyiségű gleccser
zuhan a tengerbe grönlandi partjainál, az édesvíz
nagyarányú
beolvadása
csökkenti
a
sókoncentrációt, ezzel megakasztva a folyamatot.
A
vonatkozó
történeti
klímakutatások
megállapították, hogy az elmúlt százezer év alatt
Golf-áramlatot két állapot jellemezte: egy eddig
tapasztalható nagyobb sebességű, valamint egy
ennél jelentősen lassabb, ami közvetlenül
összefügg a kontinens eljegesedésével. A váltás a
korábbi föltörténeti korokban évezredeket vett
igénybe, viszont jelenleg a tudósok között arról
folyik a vita, hogy erre egy-két évtizeden belül
vagy inkább csak százéves távlatban kell számítani,
ami Nagy-Britannia és a kontinens észak-nyugati
régiójának jelentős lehűléséhez vezetne.
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KÖZLEKEDÉS
Az elektromos autók beszerzését támogató
2021-es
állami
pályázat
az
előzetes
várakozásokhoz képest is jobban érzékelteti
hatását a szeptemberben forgalomba helyezett
zöldrendszámos autók darabszámán, ami több
mint 60%-kal nőtt az egy évvel korábbi
adatokhoz képest. Ugyanez elmondható a
villanyautók számáról is, ami 68%-kal nőtt a
tavalyi referencia év viszonylatában. Ezzel pedig
1452 db környezetbarát gépjárművel bővült a
hazai autóállomány.
A Fit for 55 elnevezésű klímavédelmi csomag
részeként 2035-től nem csak hagyományos
motorral szerelt autót, de még hibridmeghajtású
járművet sem lehetne forgalomba helyezni az EUban. A vezető német pártok kivétel nélkül
támogatják az elektromos autózásra történő
átállást, abban viszont, hogy ezt a folyamatot
hogyan képzelik el már lényeges különbségek
vannak közöttük. Szélsőséges nézőpontot
képviselnek a klíma- és környezetvédelmi
ügyekért felelős tárcákat irányító Zöldek, akik
szinte azonnal radikális és fájdalmas változásokat
vezetnének
be,
amik
a
munkahelyek
megszűnéséhez
és
az
autógyártás
megtorpanásához vezetnének. Azzal érvelnek,
hogy hosszú távon a lépéssel a német ipar
versenyelőnyre tenne szert, ezért megéri
meghozni ezt az áldozatot. Némileg ellent mond
ennek az érvelésnek, hogy aktívan csökkentenék
az új autók iránti hazai keresletet azzal, hogy az
úthálózat fejlesztésétől elvonnák a forrásokat, és
a bicikli- és gyalogos utak számát növelnék,
valamint az autópályákon sebesség korlátozást
vezetnének be, a városközpontokban 30 km/
órára mérsékelnék a maximális sebességet.

Az autóipar gyors elektrifikációjára tett
törekvések viszont közvetett módon negatívan
érinthetnek más kereskedelmi és iparági
szektorokat, melyek beszállítóként vesznek részt
a tömeges gépjárműgyártásban. Ami hazánkat
illeti, 2019-ben a teljes magyar export 21%-át
adta az autóipar, így a folyamatos technológiai
fejlesztés
elengedhetetlen
az
ország
versenyképességének megőrzése érdekében,
aminek viszont EU-s döntéshozói körben
összhangban kell állnia a fontolva haladás elvének
érvényesülésével, ami kellő garanciát tud
biztosítani a gazdasági összeomlás és tömeges
munkanélküliség megjelenésével szemben. Erre
példa lehet a kecskeméti Mercedes Benz
autógyár, ami belsőégésű és hibrid modelljei
mellett hamarosan megkezdi tisztán elektromos
hajtású EQB autóinak gyártását is, ami komoly
kihívásokkal néz szembe a koronavírus járvány
előtt is felbukkanó globális chiphiány miatt, ami
részben hozzájárulhat az évvégi eladott
darabszám átmeneti visszaeséséhez is.
Itthon az egyre inkább ellehetetlenülő budapesti
közúti közlekedés tehermentesítése érdekében
újabb lökést kap a tömegközlekedés fejlesztése.
Egymilliárd forintnak megfelelő eurót nyert el a
Budapest Fejlesztési Központ, illetve az
Innovációs és Technológiai Minisztérium közösen
benyújtott
pályázata
az
Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) nevű uniós
alapból, amivel kezdetét veheti a Kelenföldet és a
Nyugati pályaudvart összekötő Duna alatti vasúti
alagút
környezeti
hatástanulmányának
elkészítése.
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HÁTTÉRELEMZÉS
A MAGAS FÖLDGÁZÁRAK OKAI
2020-ban egymás után jelentek meg elemzések,
melyek tartósan alacsony árkönyezetet jeleztek
előre az európai gázpiacon. 2021 nyarára ezzel
szemben a kereslet visszatért a 2019-es szintre,
a fölgáz ára pedig rakétaként lőtt ki. Ráadásul a
korábbi tartósan alacsony árak következtében
nem töltötték fel a szükséges mértékig az
európai tárolókat sem, amelyek kiegyensúlyozási
és stratégiai készletet jelentenek a gázpiacnak.
Például, ha hidegebb a tél, akkor innen lehet extra
mennyiségeket vételezni. Emellett az EU-ban a
tárolók töltöttségének alacsony átlagértéke
annak is köszönhető, hogy a Gazprom
tulajdonában lévő ausztriai és németországi
kapacitások erősen lefele húzzák az átlagot. A
Gazprom
teljesíti
minden
szerződéses
kötelezettségét,
viszont
saját
tárolói
feltöltésében nem jeleskedik, ami felhajtja a tőle
vásárolt gáz árát.
Tavaly a járvány miatt bezuhant kereslet
rekordmélységekbe lökte a gázárakat, ami azt
eredményezte, hogy a termelők és exportőrök
határköltségen vagy az alatt voltak kénytelenek
értékesíteni a készleteiket. Ilyen piaci
környezetben sok szereplő egyszerre kezdett
bele az évek óta húzódó tervezett
karbantartásokba, amelyek a briteknél és a
dánoknál is elhúzódtak. A kedvezőtlen piaci
környezet hozzájárult a kutatás-termelési
beruházások elhalasztásához, ami a holland
groningeni gázmező földrengés-veszély miatti
ütemezett bezárása mellett, szintén hozzájárult a
belső gázkitermelés 12,5 Mrd köbméternyi
csökkenéséhez 2021 január-augusztusa között.

Az elmúlt években a Bizottság arra törekedett,
hogy az európai importőrök adják fel a
beszállítóikkal kötött hosszú távú, főleg
olajárindexált (az olaj világpiaci árához kötött
árformulával számoló) szerződéseiket és
vonuljanak át a spot piacra. A lépést annyira
siettették Brüsszelből, hogy az iparági aggályok
ellenére még a védelmi mechanizmusok
beépítését is elhanyagolták, amivel elkerülhető
lenne, hogy valaki bedöntse az európai gázpiacot.
Míg az olajár indexált hosszú távú gázszállítási
szerződés ad egy nagyfokú stabilitást, addig az
elmúlt év áringadozásán főleg a norvég, orosz és
amerikai importőrök kerestek jól. Az európai
regulátor nagy piacliberalizációs lelkesedésében
még azt is megengedte a Gazpromnak, hogy a
fent említett óriási méretű osztrák és német
földgáztárolókat megvásárolja, melyek esetében
kizárólag maga dönti el, mennyire tölti fel azokat
és mikor vételez ki gázt azokból. Emellett az EU
euró tízmilliárdokat költött el olyan gáz
interkonnektorokra, melyeknél az elégtelenül
megalkotott szabályozás miatt egyébként szintén
a nagy beszállítók kötöttek le kapacitásokat
évtizedekre
előre,
bezárva
a
szállítói
monopóliumukat.
2021. január-augusztusban a Gazprom 26,1 Mrd
m3 gázt szállított Ukrajnán keresztül Európába,
míg 2019-ben ugyanezen idő alatt 53,2 Mrd m3-t.
Ennek ellenére a többi útvonalon a Gazprom
többet is szállított, mint a szerződési
kötelezettsége, sőt a kieső amerikai LNG
szállítmányokat is pótolta. Amikor az európai
földgázárak elszabadultak, Putyin felrótta a
régiónak, hogy feladták a hosszú távú
gázszerződéseket az azonnali piac megteremtése
érdekében. Hozzátette, hogy Oroszország kész
újratárgyalni a hosszú távú gázszerződéseket.
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Egyes
szakértők
szerint
Oroszország
szándékosan tartotta vissza a gázszállítást
Európa felé annak érdekében, hogy felgyorsítsa
az Északi áramlat 2 elindulását, bár ez így inkább
csúsztatás. Oroszország a kötelezettségeit
teljesíti, csak épp nem teljesít annyira túl, mint
amennyire szükség lenne. Putyin szóvivője, Dmitrij
Peszkov tagadta, hogy Oroszországnak bármilyen
szerepe lett volna az európai energiaválságban.
Ennek ellenére Alekszandr Novak orosz
miniszterelnök-helyettes megjegyezte, hogy a
vitatott vezeték várható és elvárható német
tanúsítása segíthet az árak lehűlésében. Az
Északi Áramlat 2 esetén azért nem érkezhet gáz
a fizikailag már átadott vezetéken, mert az uniós
szabályozás szerint a vezetéken harmadik fél
számára is biztosítani kell a földgázszállítás
lehetőségét, ami ellen a vezetéket finanszírozó
Gazprom tiltakozik.
Az Északi Áramlat 2 vezeték engedélyezésének
hátterében az amerikai adminisztráció erős
lobbitevékenysége is benne van. Az Obama, majd
a Trump adminisztráció is erőteljesen lépett fel a
beruházás ellen, például kereskedelmi embargóval
fenyegetett
minden
vállalatot,
amelyik
közvetlenül vagy közvetve részt vesz az
építésében. Amerika célja a piac megteremtése a
nagymennyiségű palagázkészletének, amit LNG
formájában exportál. A Föld nyugati féltekéjén
olcsón előállított LNG-t például a Mexikói-öbölből
szállítják a magas árakat kínáló ázsiai, főleg kínai
gázpiac felé. Az útvonalon eddig Európa, mint
kiegyensúlyozó piac játszott szerepet, így mikor
az út egyharmadánál a szállítmány eléri Afrikát, a
kereskedők azt figyelték, hogy az európai gázárbenchmarkot adó holland tőzsdéről (TTF) jövő
információk alapján az EU-ban a következő
napokban többet kínálnak-e a gázért, mint
Ázsiában. Pozitív visszajelzés esetén a hajók
északnak indultak. Idén az ilyen irányváltások a
gázárak drasztikus megemelkedéséig elmaradtak,
de a most befutó szállítmány már kevés az
árnövekedés enyhítésére.

Az energiaárak felhajtásában a CO2 kereskedelmi
rendszer (ETS) is szerepet játszik.
Franz
Timmermans, az Európai Bizottság szocialista
bizottsági alelnöke elismerte, hogy az energiaár
növekedésének 20 százalékáért az ETS felelős.
2019-óta megtöbbszöröződött az ETS ára, és
2021 szeptemberére 60 EUR/tonna ár fölé
kúszott, nagyban hozzájárulva a gáz- és áramárak
növekedéséhez is. Ráadásul a „piaci rést”,
miszerint hatalmas pénzeket lehet a kilövő
karbonárakon keresni spekulatív alapon, a nagy
pénzügyi alapok is észrevették, és az elmúlt
évben a valódi iparági zöldítés helyett a
spekulatív
ETS-bevásárlások
hajtották
a
karbonpiacot.
Az
Unióban
a
megújuló
energiaforrások erőltetett létesítése zajlik, ennek
érdekében jelenleg egy olyan energiahordozót
adóztatunk, ami iránt a kereslet messze
meghaladja
a
kínálatot,
miközben
az
alternatívaként megjelenő megújuló energia
kinyeréséhez
és
tárolásához
szükséges
technológia még nem áll rendelkezésre, vagy az
nem teljesen kiforrott.
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