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I. VEZETŐI
ÖSSZEFOGLALÓ 

3. OLDAL

Az év elejét még bizakodás jellemezte, minden piaci szereplő remélte, hogy idén

sikerül orvosolni a tavalyi évet jellemző energiaválságot, az Európai Unió tovább

haladhat a Zöld Megállapodásban kijelölt úton. A bizakodásnak a februárban

kirobbant orosz-ukrán háború vetett véget, az elszabaduló energiaárak inflációt

gerjesztő hatásának köszönhetően elkerülhetetlennek látszik a következő pénzügyi

és energiaválság, az ukrán és orosz gabonaexport elmaradása pedig élelmezési

válságot vetít előre. Miközben a klímaváltozás hatásai egyre nyilvánvalóbbak, a

számtalan új innováció mellett sem látszik a megoldáshoz vezető ösvény.



II. SZAKPOLITIKAI
KÖRKÉP
AGRÁRIUM 

4. OLDAL

Az uniós promóciós politika eredeti fő célkitűzése,

hogy az Európai Unió valamennyi mezőgazdasági

termékének versenyképességét biztosítsa. 

Az emelkedő költségek ellenére pozitívan

tekintenek az idei évre a szántóföldi

növénytermesztők, bár az ukrán és orosz export

kiesése miatt továbbra is magas gabonaárakkal kell

számolnia a vásárlóknak. A klímaváltozás hatásait,

mint az áprilisi hóesés, fagy, aszály, egyenlőtlen

csapadékeloszlás elsősorban a gyümölcstermesztők,

másodsorban a szántóföldi zöldségtermesztők érzik

meg. Az élelmiszerárak további emelkedését hozza

az energiaárak drasztikus növekedése, ami a

műtrágyát használókra és a zöldség-gyümölcs

feldolgozókra hat leginkább kedvezőtlenül. Az

önköltség emelkedése termékenként eltérő

mértékű, összességében a 30-60 százalékot is eléri,

melynek nagy részét a fogyasztókra kénytelenek

terhelni a gyártók. Bár hazánkban valószínűleg nem

lesz élelmiszerhiány, egyes elemzések a fentiek

miatt a kiskereskedelemben legalább 25%-os

áremelkedést prognosztizálnak nyárra a tavalyi

évhez képest.

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 építőanyag-keresletet. 

Az orosz-ukrán háború az európai, az afrikai és

ázsiai lakosság élelmezését is veszélyezteti, mivel

Európa legnagyobb termőföldjén az ukrán gazdák

vagy menekülnek vagy harcolnak, a búzát és más

élelmiszer-alapanyagokat világszerte szállító

kikötőket az oroszok vették blokád alá. A nyugati

szankciók pedig Oroszország, a másik

mezőgazdasági nagyhatalom gabonaexportját is

felboríthatják. 

Az ukrajnai konfliktus okozta élelmezési válság

leküzdése érdekében a hazai gazdálkodók rendkívüli

támogatás mellett lehetőséget kapnak arra, hogy az

idei évben a parlagként bejelentett területeket

megműveljék, azon legeltessenek vagy kaszáljanak -

közölte az Agrárminisztérium. A módosítás az

Európai Bizottság engedélye alapján az idei évre

szól.

Várhatóan a megnövekedett élelmiszerigény nem

csak a parlag földterületekre és az árra lesz

hatással, hanem visszaveti a korábbi kedvező

folyamatot, ami az ökológiai gazdálkodás terjedését

jellemezte. Az Egyesült Államok után eddig az

Európai Unió volt a biotermékek második

legnagyobb egységes piaca. A világjárvány során

kialakult fogyasztási szokások megváltozása az

évtized legnagyobb piacbővülését hozta magával a

biotermékek kiskereskedelmében. Az ökotermékek

piaca elérte az 52 milliárd eurót, az ökológiai

gazdálkodásba vont terület pedig a 17 millió hektárt.

A „The World of Organic Agriculture 2022” című

statisztikai évkönyvből kiderül, hogy 2020-ban

világszerte 74,9 millió hektáron 3,4 millió

mezőgazdasági termelő foglalkozott ökológiai

termeléssel. Magyarországon 6% az ökológiai

termesztésbe vont mezőgazdasági terület

részaránya, ezzel világviszonylatban a 10. helyen

állunk. A legnagyobb ökológiai művelésű területettel

Ausztrália, Argentína és Uruguay rendelkezik. A

mezőgazdasági művelés alatt álló területek

legnagyobb hányadát pedig Liechtenstein (41,6%),

Ausztria (26,5%) és Észtország (22,4%) állította át

ökológiaira.

Míg a biotermékek az Európai Bizottság feltétlen

támogatását élvezik, bizonyos ágazatok, mint a hús

és a bor, eleshet a promóciós támogatástól. 



5. OLDAL

Ennek ellenére Brüsszel elvárja, hogy a benyújtott
promóciós pályázatok hozzájáruljanak az éghajlati
és környezeti követelményekhez, különös
tekintettel a termelés és a fogyasztás
fenntarthatóságára, így a bortermelés és az
állattartás jövője bizonytalanná vált. Az Európai
Unió promóciós programja évi 186 millió eurós
keretösszegben nyújt támogatást az európai
agrárcégeknek mezőgazdasági termékeik belső
piacon, valamint harmadik országokban történő
népszerűsítésére. A program nagyban hozzájárul
az EU-ban előállított élelmiszeripari termékek
exportlehetőségeinek bővüléséhez. „Az Európai
Bizottság ezzel a javaslattal túllőtt a célon, és
rendkívül veszélyes precedenst teremthet.” –
mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium
mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős
államtitkára.

Ami a marhatartás fenntarthatóbbá tételét illeti,
egy új, innovatív takarmány-adalékanyag
használatát engedélyezték az EU-ban. A
tagállamok jóváhagyták a 3-nitro-oxi-propanol
forgalmazását, amely csökkenti a tejelő tehenek
metánkibocsátását. A gazdálkodással összefüggő
metánkibocsátás csökkentése kulcsfontosságú az
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és a
jóváhagyás nagyon beszédes példa arra, hogy mit
érhetünk el új mezőgazdasági innovációkkal –
mondta Stella Kyriakides, az egészségügyért és
az élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztos. A
termék hozzájárul a "Farmtól asztalig" stratégia
célkitűzéseihez: a becslések szerint 20-35
százalékkal csökkenti a tejelő tehenek
metánkibocsátását anélkül, hogy befolyásolná a
termelést.

A hústermékek promóciójának visszavágása
bizonyára nem okoz gondot Cem Özdemir új
német mezőgazdasági miniszternek. Saját
bevallása szerint vegetáriánus és egyetlen eddigi
kapcsolata a mezőgazdasággal, hogy apja
mezőgazdasági termelő.

Tervei szerint össze lehet kapcsolni a
gazdálkodók megélhetésének biztosítását, a
fogyasztói érdekeket és az állat- és
klímavédelemet a mezőgazdaságban. Tervei
szerint kezdetben összefésüli a koalíciós
szerződésben foglalt pontokat, valamint a
nemzeti bizottság ajánlásait a mezőgazdaság
jövőjével kapcsolatban.

Németországnak a fentiek mellett az
újraerdősítés érdekében is komoly lépéseket kell
tennie, ugyanis a Német Űrkutatási Központ
frissen közzétett adatai alapján 2018 januárja és
2021 áprilisa között az ország erdőségeinek
majdnem 5%-a elpusztult. A műholdképek
tanúsága szerint a veszteség mintegy 51 ezer
hektár, amit részben a felmelegedés miatti száraz
időjárás okozott. A legsúlyosabb károkat a
Németország középső részén élő tűlevelűek
szenvedték el, Észak-Rajna-Vesztfáliában egyes
régiókban a kétharmadot is elérte a veszteség,
összességében pedig a lucfenyők több, mint
negyede odaveszett a tartományban.

Sikeres együttműködéssel zárult a
YOUCooperATE projekt („Ifjúsági oktatási
együttműködés a mezőgazdaság megújítására”),
melynek keretében öt ország szakértői dolgoztak
együtt egy olyan innovatív oktatásmódszertan
kidolgozásán, amely az élelmiszer-gazdasági
együttműködés témakörében hivatott az
agrárszakképzésben tanuló fiatalok ismereteit,
készségeit bővíteni, fejleszteni.



ÉPÍTÉSGAZDASÁG

6. OLDAL

Az ágazatot már 2021. évben is súlytotta a

megugró kereslet miatti hiány, valamint az

energiaárak okozta drasztikus áremelkedés, idén

azonban az orosz-ukrán konfliktus február

végétől még kiszámíthatatlanabb állapotot

eredményezett. A klímavédelem szempontjából

kiemelkedő jelentőségű szigetelő anyagok ára egy

év alatt megháromszorozódott, és több termékre

fél-egy éves várólisták alakultak ki. Ilyen nehezen

beszerezhető termék lett a kőzetgyapot mellett a

betonvas, a fa fűrészárú, az égetett kerámiával

(tégla és cserép), illetve az ytong is. A magas

árak és bizonytalan alapanyagellátás mellett a

jelek szerint az épületfejlesztők kivárnak, így

megrekedt az újabb nagy fejlesztési projektek

engedélyeztetése. Amennyiben a tendencia nem

változik, kérdésessé válik, hogy az európai

országok tudják-e teljesíteni az épület fel-, illetve

megújítási rátájukat a következő években.

A garancialevelet a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal állítja ki. Az okiratokkal

kereskedni nem csak itthon, hanem a térségünkben,

Szlovákiában és Horvátországban van lehetőség. A

magyar piac a Mavir Zrt. leányvállalata, a HUPX Zrt.

közreműködésével 2022. július 1-ig elindul, amelyen

elsőként a kötelező áramátvételi rendszerben (KÁT)

előállított villamos energia után kiállított GO-kal

lehet majd kereskedni.

Nem csak az ipari megújuló energiatermelésnél

figyelhető meg felfutás, februárban zárult le a

magyar költségvetésből és az EU helyreállítási

alapjából finanszírozott első nagy lakossági

napelemes és fűtéskorszerűsítési pályázat első

fordulója. A pályázat népszerűségét és sikerét

mutatja, hogy az első ütemre meghirdetett

keretösszegnél is nagyobb volt az érdeklődés a

magyar családok és háztartások részéről. Jelenleg a

beérkezett pályázatok ellenőrzése és értékelése

zajlik. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium

tájékoztatása szerint az első ütemre elkülönített

201 milliárd forintos keretösszeget túligényelték,

ennek ellenére úgy döntöttek, hogy minden pályázó

nyer, amennyiben megfelelt a feltételeknek. Egyben

azt is bejelentették, hogy az eredeti három

pályázati kör helyett idén már csak egy további

pályázati lehetőség lesz szeptember-október

hónapokban.

ENERGETIKA

Hamarosan hazánkban is elindul a

származásigarancia-piac, amelyre a

villamosenergiáról szóló törvény tavaly nyári

módosítása teremtette meg a lehetőséget. Ezen a

piacon olyan tanúsítványok (angol elnevezésük:

Guarantees of Origin, GO) forognak majd,

amelyek azt igazolják, hogy az igazolásban

szereplő mennyiségű áramot megújuló forrásból

állították elő. A GO-piacok működtetésének célja

a szén-dioxid-kvótákkal való európai

kereskedéshez hasonlóan a klímavédelem,

csakhogy ellentétes megközelítéssel. A termelők

számára azért vonzó a GO-piacon a megjelenés,

mert az általuk előállított villamos energia

eladásából származó árbevételen és a vele járó

ártámogatáson felül még a származási garancia

eladásából is pénzhez juthatnak.



FENNTARTHATÓSÁG

7. OLDAL

Januárban vette át az EU Tanácsának fél éves

elnökségét Franciaország, a francia elnökség

programjának fókuszába az európai szuverenitás

megteremtését tette, melynek 

 energiaszuverenitási, közös klímastratégia révén,

fenntarthatósági vonatkozásai is vannak. „A

határainkon belüli együttműködésen alapuló

Európától el kell mozdulnunk egy olyan Európa

felé, amely erőt mutat a világban, teljes

mértékben szuverén, önálló döntéseket hoz, és

saját maga határoz a sorsáról” foglalta össze

Emmanuel Macron francia elnök. Bár az elnökség

levezénylésében a tagállamoknak viszonylag szűk

mozgástere van, de amennyire lehet, minden

tagállam igyekszik az országa számára fontos

szakpolitikáknak nagyobb teret biztosítani a

találkozók programjának összeállításakor. A

„fellendülés, erő, hovatartozás érzése” hármas

mottójával elindított elnökség egyértelmű

üzenete: az egészségügyi válság, az agresszív

külső erők és az éghajlatváltozás ellen csakis a

közös európai fellépés lehet hatékony.

Év elején már második alkalommal hirdették meg

a Carbon Removal ClimAccelerator elnevezésű

startup programot, amely üzleti, szakmai és

anyagi támogatással segíti a karbonelnyelésre

megoldást kínáló startup vállalkozásokat. Az

Európában egyedülálló kezdeményezést a holland

TU Delft, a zürichi műegyetem (ETH) és a magyar

Klímainnovációs Közösség hozta létre, többek

között az EIT Climate-KIC támogatásával. A

tizenkét hónapos, három fázisból álló hibrid

programban a résztvevők ötleteik

továbbfejlesztésében, üzleti modelljük

validálásában, vállakozásuk fejlesztésében,

valamint a befektetésszerzésben kapnak

segítséget. Az egyéves programot teljesítő

résztvevők annak végén összesen 25 000 eurós

támogatást nyerhetnek el.

A ruházati iparban is szükség van az új

megoldásokra, ha a jövőben is természetes

anyagból készült ruházatot szeretnénk hordani. A

textilipar legfontosabb alapanyagát adó

gyapottermesztést is komolyan sújtják az

éghajlatváltozás hatásai. A ruhaipar igen jelentős

szereplője a pamut: globálisan minden harmadik,

textiliparban használt természetes szálat ez az

anyag adja. A gyapottermelő vidékek jelentős

része már most is vízhiánnyal küszködik, ez pedig

csak fokozódik a jövőben, ami várhatóan a

tűzesetek számát is növeli. A szárazság mellett

az alkalomszerű, heves esőzések is gondot

jelenthetnek, mivel a védtelen régiókban

áradásokat okoznak. Az éghajlati szélsőségeknek

való kitettséget az is növeli, hogy a globálisan

gyapottermesztésből élő 350 millió ember 90%-a

kevesebb, mint 2 hektáron gazdálkodik. A

szárazság és az özönvizek hatása már ma is

érzékelhető az árakban. 



A párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és

Fejlesztési Szervezet (OECD) jelentése szerint

2019-ben 460 millió tonna műanyagot használtak

fel világszerte, amelynek előállítása okozta az

üvegházhatású gázkibocsátás 3,4 százalékát. Ez

az adat arra is rámutat, hogy 2000 óta csaknem

megduplázódott a felhasznált műanyagok

mennyisége, ezzel a műanyaghulladék mennyisége

több, mint a duplájára nőtt, és elérte a 353 millió

tonnát. Vagyis a legyártott műanyag egyre

nagyobb mennyisége nem kerül újrahasznosításra.

Az újrahasznosítás során keletkező veszteséget is

figyelembe véve csupán a műanyaghulladék 9

százalékát használjuk fel új termék előállítására,

miközben 19 százalékot energetikailag

hasznosítjuk, a fele pedig lerakással kerül

ártalmatlanításra. A fennmaradó 22 százalék

illegális hulladéklerakókban vagy a tengerekben

végzi. Az OECD a jelentést az ENSZ február 28-

án, Nairobiban kezdődő Környezetvédelmi

Közgyűlése előtt publikálta, ahol hivatalos

tárgyalások kezdődtek egy jövőbeli, nemzetközi

műanyagegyezményről.

8. OLDAL

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Utóbbi helyen jórészt azért, mert az elszálló

gázárak egyre több helyen arra késztették a

döntéshozókat, hogy felpörgessék a széntüzelésű

erőművek termelését.

2020-óta nem csak a szén-dioxid kibocsátás

növekszik világszerte, a Nemzetközi

Energiaügynökség (IEA) tájékoztatása szerint az

energiaszektorból származó metán légköri

koncentrációja is 70 százalékkal magasabb, mint a

hivatalosan közölt. A glasgow-i klímacsúcson is

kiemelt szerepet kapott az ipari eredetű

metánkibocsátás csökkentése, hiszen a metán 23-

szor erősebb üvegház hatású gáz, mint a szén-

dioxid, viszont csak egy-másfél évtized a légköri

tartózkodási ideje, emiatt a kibocsátás

csökkentésével gyors hatást lehetne elérni a

globális felmelegedés problémájának mérséklése

érdekében. A szivárgás során elvesztett

gázmennyiség hozzávetőleg 180 Mrd köbméter,

ami több mint elegendő lenne a gázárak

emelkedését okozó szűkös kínálat enyhítésére. Az

IEA szerint az emberi tevékenységből adódó

metánkibocsátás mintegy 40 százaléka származik

az energiaágazatból.

A klímacsúcsokon a fejlődő országok gyakran

hangoztatják, hogy a fejlett országoknak kell

finanszírozniuk a klímasemleges átállás plusz

kiadásait, hiszen fejlett országok az elmúlt 150

évben jóval nagyobb részben járultak hozzá a

globális klímaváltozáshoz, mint az elmaradottabb

térségek. Ez utóbbiak azonban a negatív

klímahatásokkal szemben sebezhetőbbek. Az

azonban nem szokott felmerülni, hogy hasonló a

helyzet az egyes társadalmakon belül a jómódúak

és a szegények viszonylatában. Lucas Chancel

közgazdászprofesszor a Guardian-ben megjelent

cikkében arra a megállapításra jutott, hogy nem

fejlett és fejlődő országokra kellene osztani a

világot, amikor a klímaváltozás megelőzésének

költségeiről döntünk. Ugyanis a világ jómódú lakói,

akár fejlett, akár feltörekvő országokban élnek,

sokkal nagyobb arányban részesednek a szén-

dioxid-kibocsátásból, mint a szegényebbek. 

KLÍMAVÉDELEM

Amikor Joe Biden amerikai elnök visszaléptette az

Egyesült Államokat a Párizsi Megállapodásba,

ígéretet tett arra, hogy országa 2050-re eléri a

klímasemlegességet. A Rhodium Group elemzése

szerint az ország az első év kormányzása alatt

egyre távolabb került az elnök ígéretétől. A

koronavírus-járvány után megélénkülő termelés, a

megnövekedett energiaigény szilárd tüzelési

erőművel való kielégítése, valamint a növekvő

volumneű közúti közlekedés együtt tavaly 6,2%

szén-dioxid kibocsátás-bővüléshez vezetett.

Ezzel gyorsabban nőtt az Egyesült Államok

károsanyag-kibocsátása, mint a GDP-je (5,7%). A

Rhodium Group elemzése szerint a közlekedési

szektorban 10%-kal, a villamos-energia

termelésben 6,6%-kal nőtt tavaly a károsanyag-

kibocsátás.



Az utóbbiak valójában már most teljesítik a 2030-

ra kitűzött szén-dioxid-kibocsátási elvárásokat.

Ennek ellenére rendre olyan klímavédelmi

intézkedéseket hozunk, amelyek a szegényebb

háztartásokat jobban terhelik, és amelyek így

csökkentik az egyébként is leszakadók 

 vásárlóerejét és életszínvonalát. A Guardian

cikkírója szerint olyan megoldást kellene találni,

ahol a társadalmak felső rétege nyúl mélyebben a

zsebébe a költségek finanszírozása érdekében. A

World Inequality Database-ből nyerhető

információk alapján a világ lakosságának felső tíz

százaléka felelős az üvegházhatású gázok

kibocsátásának feléért, miközben az alsó felében

élők összesen csak 12 százalékot tesznek hozzá a

globális kibocsátáshoz.

A klímaváltozás várható és jelenlegi hatásait

mutatja be a februárban megjelent, legújabb IPPC

jelentés, ami mintegy 34 ezer, korábban publikált

tanulmány eredményeit összegzi. António

Guterres, az ENSZ főtitkára a jelentéssel

kapcsolatban kiemelte, hogy: „sok tudományos

elemzést láttam, de ehhez hasonlót még nem. Az

IPCC mai jelentése az emberi szenvedés térképe,

és elmarasztaló vádirat a kudarcos

klímatevékenységek ellen.” Az Éghajlatváltozási

Kormányközi Testület munkacsoportjának

szakértői nem olyan borúlátók, mint a főtitkár.

Szerintük az eredmények azt mutatják, hogy van

lehetőség a felmelegedés mérséklésére és az

ahhoz való alkalmazkodásra. A globális

felmelegedés egyre erősödik, a hatások jelentős

része a vártnál súlyosabb, és egyre csökken az

esély a rosszabb forgatókönyvek elkerülésére. A

szakértők mégis azt remélik, hogy a jelentés 

 pontos leírása a jelenlegi helyzetnek, és annak,

hogy mit kell tennünk a klímaváltozás enyhítése

érdekében. Amennyiben a Párizsi

Megállapodásban meghatározott, iparosodás

előtti mértékhez képest mért 1,5 Celsius-fokos

globális melegedésnél magasabbra engedjük az

emelkedést, hosszú távon a jégsapkák és a

gleccserek olvadására kell készülnünk, valamint
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arra, hogy a katasztrófák sora egymást erősítve,

lavinaként indul meg: pl. erdőtüzek, tőzeglápok

kiszáradása és a permafroszt olvadása. A világ

népességének mintegy fele – 3,3–3,6 milliárd

ember – él a klímaváltozással szemben „nagyon

kitett” területeken, azaz az ő életük alapjaiban

változhat meg. Dr. Kovács Erik a Klímapolitikai

Intézet kutatója számolt be arról, hogy Európában

a síszezon már egy-másfél héttel rövidült az

elmúlt 30 évben. Nyáron a hőstresszből adódik a

legtöbb probléma, az 1,5 Celsius-fokos emelkedési

küszöbhöz képest 3 Celsius-foknál két-

háromszorosára nő a hőstressz kockázatának

kitett emberek száma. Ekkor elérjük el az

alkalmazkodás határát, 3 fok felett a mostani

egészségügyi rendszerek képtelenek lesznek

kezelni a hőstressz okozta extra terhelést. Az

előrejelzések szerint Dél- és Közép-Európában

súlyos veszteségek várhatók a terméshozamban,

amit az sem fog ellensúlyozni, hogy egészen a 2

fokos melegedésig Észak-Európában nőhet a

terméshozam. Míg az öntözéssel részben meg

lehetne oldani a problémát, az egyre fenyegetőbb

vízhiány egy idő után ezt is lehetetlenné teszi.

Közép- és Dél-Európában, és az európai

nagyvárosokban 3 foknál már komoly vízhiánnyal

lehet számolni.

A klímaválság által okozott hőhullámok már most

is világszerte károsítják a magzatok és csecsemők

egészségét – derült ki a Pediatric and Perinatal

Epidemiology folyóiratban megjelent új

tanulmányból. A tudósok felfedezték, hogy a

megnövekedett hőség összefüggésben áll a

csecsemők gyors súlygyarapodásával, ami növeli

az elhízás kockázatát a későbbi életkorban. A

magasabb hőmérséklet összefüggésbe hozható a

koraszüléssel, amelynek egész életen át tartó

egészségügyi hatásai lehetnek. A termékenység

csökkenése és a fosszilis tüzelőanyagok elégetése

miatti levegőszennyezés között is találtak

kapcsolatot a kutatók. 



A tudósok kétmillió születést vizsgáltak meg,

ezek 40%-át olyan anyáknál, akik egy erdőtűz 15

mérföldes körzetében éltek. Azt találták, hogy a

terhesség első trimeszterében az erdőtüzek

közelében élő anyáknál 28%-kal nőtt a születési

rendellenességek kockázata.

Tavaly a Csendes-óceánt hűtő La Nina időszaki

időjárási jelenség ellenére a felszín alatt 2000

méter mélyen újabb melegrekord született. Az

óceánok második legmelegebb éve 2020, míg a

harmadik legmelegebb éve 2019 volt. Kevin

Trenberthet, a coloradói Nemzeti Légköri

Kutatóközpont klímakutatóját szerint az óceánok

hőmérsékletének globális növekedése az

éghajlatváltozás egyik elsődleges mutatója. Az

óceánok által felvett hőmennyiség óriási. A

felmelegedés nagy részét az óceánok a felső

2000 méteren veszik fel, itt tavaly 14 zettajoule-

lal többet hőenergiát nyelt el a vízréteg, mint

2020-ban. Ez a mennyiség 145-ször több energia,

mint a világ teljes villamosenergia-termelése. Az

Advances in Atmospheric Sciences című

folyóiratban közzétett nemzetközi tanulmány

szerint az óceánok vizének felmelegedése

hozzájárul a viharok, hurrikánok és szélsőséges

esőzések felerősödéséhez, ami fokozza a súlyos

árvizek kockázatát.

Nem csak az óceánokban, a szárazföldön is meleg

volt a tavalyi év. Az Európai Unió Copernicus

Légkörmegfigyelő Szolgálatának adatai alapján a

mérések kezdete óta 2021 volt az ötödik

legmelegebb év. A két legmelegebb évet 2020-

ban és 2016-ban dokumentálták. A légköi szén-

dioxid és metán koncentrációja ismét

rekordértéket ért el. 2021-ben a globális

átlaghőmérséklet 1,1-1,2 Celsius-fokkal haladta

meg az 1850-1900 közötti értéket. 

A Proceedings of the National Academy of

Sciences című folyóiratban megjelent tanulmány

szerint a hőmérséklet mérése önmagában nem a

legjobb módszer az éghajlatváltozás okozta

időjárásváltozás becslésére. 
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A levegő nedvességének a hővel együtt történő

figyelembevétele azt mutatja, hogy az 1980 óta

bekövetkezett klímaváltozás közel kétszer olyan

súlyos, mint azt korábban kiszámították. A

kutatók a modelljükben a hőmérséklet helyett a

légkör nedvességtartalmával korrigált mutatót, az

úgynevezett egyenértékű potenciális

hőmérsékletet használták. A globális

melegedéssel a levegő egyre több nedvességet is

elnyel, mivel a melegebb levegő Celsius-fokonként

közel 7%-kal több vízmolekula megkötésére

képes, emiatt a páratartalom kulcsfontosságú a

hőség emberi egészségre és jólétre gyakorolt

hatásainak felismerésében. „Eddig a globális

felmelegedést csak a hőmérsékletben mértük. De

ha hozzáadjuk a páratartalomból származó

energiát is, akkor a hőhullámok, esőzések és az

egyéb szélsőségek más mérőszámai sokkal jobban

korrelálnak egymással” – nyilatkozta a tanulmány

egyik szerzője.



KÖZLEKEDÉS
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Az Európai Beruházási Bank (EBB) éghajlati

felméréséből kiderült, hogy a magyar lakosság

szívesen lecserélni a fosszilis tüzelőanyaggal

üzemelő járművét, amennyiben anyagi lehetősége

lenne rá. A korosztály szerinti megoszlás több

érdekességet mutat, a 65 éves és idősebb

korcsoport 54 százaléka választana olcsó

üzemeltetésű elektromos autót, és csak 8

százalékuk benzines vagy dízeljárművet. A 30–64

év közöttiek közül a legtöbben a nagyobb

távolság bejárására alkalmasabb hibrid autót

preferálják (40%), de magas a konvencionális

meghajtást választók aránya is (38%).

Összességében a teljes lakosság 72 százaléka

válaszolta azt, hogy hibrid (37%) vagy elektromos

(35%) járművet választana következő autóként. A

benzines vagy dízeljárművek támogatottsága 28

százalék volt. A magyarok 68 százaléka felelte

azt, hogy nyaralása helyszínének

megválasztásakor figyelembe veszi az

éghajlatváltozást. Ez a megfontolás még

erőteljesebben van jelen a 30 évnél fiatalabbak

körében (70 százalék), ugyanakkor a fiatalok 34

százaléka ellentmondásban ezzel 2022-ben

repülővel szeretne elutazni nyaralni. A magyarok

79 százaléka érzi úgy, hogy mindennapi életében

minden tőle telhetőt megtesz az éghajlatváltozás

elleni küzdelem érdekében, ugyanakkor a többség

szerint honfitársaikról nem mondható el ugyanez,

derült ki a felmérésből.

Év elején már második alkalommal hirdették meg

a Carbon Removal ClimAccelerator elnevezésű

startup programot, amely üzleti, szakmai és

anyagi támogatással segíti a karbonelnyelésre

megoldást kínáló startup vállalkozásokat. Az

Európában egyedülálló kezdeményezést a holland

TU Delft, a zürichi műegyetem (ETH) és a magyar

Klímainnovációs Közösség hozta létre, többek

között az EIT Climate-KIC támogatásával.

 A tizenkét hónapos, három fázisból álló hibrid

programban a résztvevők ötleteik

továbbfejlesztésében, üzleti modelljük

validálásában, vállakozásuk fejlesztésében,

valamint a befektetésszerzésben kapnak

segítséget. Az egy éves programot teljesítő

résztvevők annak végén összesen 25 000 eurós

támogatást nyerhetnek el.

Bár sokan nyilatkozták, hogy 2022-ben repülővel

szeretnének elutazni nyaralni, újra

megsokasodtak a szellemjáratok. A koronavírus

világjárvány előtti éveiben a légiközlekedési

ágazat volt az egyik leggyorsabban növekvő

iparág, egyben a járvány hatásaira

legérzékenyebb üzletág. A járvány megfékezése

érdekében bevezetett korlátozások 65,9

százalékos forgalomcsökkenést eredményeztek

ezen a területen, és 2020-ra 2,7 milliárd fővel

csökkentették az utasok számát, miközben a

mérsékeltebb utasigény miatt a repülőgépflotta

nagy része a földön maradt. A járattörlések

száma még magasabb lett volna, ha például a

Lufthansa nem üzemeltet 18 ezer felesleges,

extra járatot, csak hogy biztosítsa a le- és

felszállási jogokat. Ha bizonyos ideig egy

légitársaság ugyanis szüneteltet egy adott

járatot, azt már el sem tudja indítani, mert a

repülőtér inkább kiadja az adott helyet egy másik

vállalatnak. Ezt a szabályt a repülőterek a

koronavírus járvány alatt ideiglenesen

felfüggesztették, de már fokozatosan kezdik

visszavezetni. Az üres járatok elindítása egyrészt

a vállalat oldaláról nézve anyagi veszteségekkel

jár, másrészről óriási környezetterhelést jelent a

légkörbe feleslegesen kibocsátott szén-dioxid

mennyisége miatt. A globális szén-dioxid-

kibocsátás 2,5%-ért a légiközlekedés felelős, de a

felmelegedésre gyakorolt hatása valójában sokkal

nagyobb a nagy magasságban kibocsátott egyéb

gázok és részecskék miatt. 
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Az ágazat szerint a karbonsemlegesség

eléréséhez vezető leggyorsabb út a repülőgép-

üzemanyagot megújuló erőforrásokból való

beszerzése. A fenntartható repülőgép-

üzemanyaggal - annak előállítási módjától

függően - mintegy 80%-kal csökkenthető a

repülésből származó károsanyag-kibocsátás.

Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója a

CNBC-nek adott interjújában arról beszélt, hogy

az Airbus törekszik rá, hogy a repülőgépek

kevesebb üzemanyagot égessenek el, és

kevesebb szén-dioxidot bocsátsanak ki. A

repülőikbe már 50 százalékban fenntartható

repülőgép-üzemanyagot tankolnak. A jövőbeli

tervekkel kapcsolatban a vezérigazgató

ismertette, hogy az Airbus szerint a hidrogén fog

kulcsszerepet játszani a dekarbonizációs

folyamatban, ennek megfelelően a cégcsoport

prioritása a hidrogéncellás repülőgép

prototípusának legyártása.



III. HÁTTÉRELEMZÉS
ENERGIAVÁLSÁG
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A Párizsi Megállapodást követően, az Európai

Unió egyértelműen állást foglalt a fosszilis

energiahordozók kivezetése mellett. Ez azzal a

következménnyel is járt, hogy a befektetők

menekültek a várhatóan soha meg nem térülő

beruházásoktól, így kontinentális szinten

megtorpant a hagyományos földgáz tüzelésű

erőművek építése, új tároló kapacitások kiépítése.

Valószínű, hogy erős gazdasági sokk nélkül az új

fenntartható kapacitások telepítésével

elkerülhettük volna az energiakrízist, olyannyira,

hogy a Bizottság „Fit for 55” néven még olyan

koncepciót tett le az asztalra, ami tovább

drágítaná a fosszilis energiahordozók használatát.

Azonban a végletekig feszített, recsegő-ropogó

rendszert a covid járvány, a kedvezőtlen időjárási

viszonyok, és rossz szakértői előrejelzések 2021-

ben bedöntötték. 2020-ban a pandémia miatt

bezuhant ipari termelés rekordmélységekbe lökte

az energiahordozók árait. A termelők és

exportőrök olykor határköltségen, vagy azalatt

voltak kénytelenek értékesíteni a készleteiket, és

mindenki arra számított, hogy a tartósan alacsony

árak megmaradnak. Ebben a piaci környezetben

szinte mindenki egyszerre kezdett neki az évek

óta húzódó nélkülözhetetlen karbantartásoknak a

gázvezetékeken és kapcsolódó infrastruktúrákon,

a kutatás-termelési beruházások, amerikai LNG

projektek a kedvezőtlen ár-környezet miatt pedig

sorra halasztást szenvedtek.

2021 január-augusztusa között 12,5 milliárd m3-

rel csökkent a kontinensen a gázkitermelés a

2019-es szinthez képest. 2021 nyarára az európai

országok sorra oldották fel a járványügyi

korlátozásokat, ám ekkorra a legtöbb termékből

hiány alakult ki, és az újrainduló iparnak hírtelen 

hatalmas energiaéhsége támadt, amit nem

lehetett az elérhető készletekből kielégíteni,

miközben átlag alatti volt a nap- és szélerőművek

termelése is.  A földgáz és helyettesítő

termékeként a szén és olaj árát tovább emelte,

ahogy a Gazprom halogatta a tulajdonában lévő

ausztriai és németországi tárolók feltöltését,

válaszul az Északi Áramlat 2 vezeték

engedélyezése körüli amerikai

nyomásgyakorlásra.

Az ellátási bizonytalanságot tovább növelte, hogy

a 2000-es évek eleje óta az EU gázpolitikájának

célja a liberalizált gázpiac megteremtése volt,

hogy csökkenjen az orosz kínálattól való függés

és az orosz árképzés. Ennek érdekében az EU a

hosszú távú kereskedelmi szerződésekről a rövid

távú kereskedési piacokra tért át, remélve, hogy

az amerikai LNG-többlet az eladók közötti

versenyt eredményez, ami csökkenti az árakat. A

koncepció hibája, hogy a gázellátási piacon

duopolium uralkodik, hiszen Norvégia és

Oroszország adja az EU gázszükségletének

háromnegyedét, más exportőrök pedig priorizálva

a hosszútávú szerződéseket, főleg ázsiai

importőröknél kötötték le a kapacitásaikat. Míg

Ázsia földgázimportjának csupán kb. harmadát

vásárolja azonnali piacokon, addig Európában ez

az érték elérte a négyötödös szintet. Vagyis egy

olyan piacon sikerült szabadpiaci árazást

bevezetni, ahol a szabad verseny

megteremtésének előfeltételei teljesen

hiányoznak.

A járvány utáni energiaválságnak még esélye sem

volt enyhülni, mikor kirobbant februárban az

orosz-ukrán háború, amely tovább súlyosbíthatja

az Európa energiaellátásával kapcsolatos

problémákat.
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Elemzések szerint, ha az orosz-ukrán katonai

konfliktus nem lesz kihatással az európai

energiaszállításokra, akkor a következő télre

biztosított lehet a kontinens gázellátása. Azonban

számításba kell vennünk a legrosszabbat is: a

szomszédunkban zajló katonai konfliktus és az

erre válaszként alkalmazott, Oroszországgal

szembeni európai gazdasági szankciók sajnos

felvetik annak lehetőségét, hogy felfüggesztik az

orosz energiahordozók szállítását Európába. A

barátságtalan országokkal szemben bevezetett

szankció, hogy ezentúl rubelben kell fizetni a

számlát a Gazprom felé, végül egy elszámolási

trükké szelídült, azonban egyre több világpolitikai

szereplő követeli az energiahordozók embargóját.

Az orosz Gazprom 2020-ban mintegy 153 milliárd

m3 (12,75 milliárd m3/hó) gázt exportált az EU-

ba, ami az uniós teljes import 38%-át tette ki.

Oroszország a földgáz mellett egyben az egyik

legnagyobb európai olaj és szén exportőr is.

Amennyiben leállnának az orosz szállítások, az

Unió a földgázigényét rövid-középtávon

egyértelműen nem tudná kielégíteni más

forrásból.

A katariak a 2022. február 22-én rendezett dohai

gázkonferencián elmondták, hogy a teljes

kitermelési kapacitásuk döntő része hosszú távú

szerződésekkel van lefedve, ezért nem tudnák

kielégíteni a megnövekedett európai igényeket.

Bár az Európai Unió és az Egyesült Államok

hosszútávú gázpiaci megállapodást kötött

egymással az orosz fosszilis energiahordozókról

való leválás és az európai energiabiztonság

fenntartása érdekében, nem valószínű, hogy ez

megoldást nyújt a kiszolgáltatott országok

számára. A megállapodás lényege, hogy az

Egyesült Államok már idén további 15 milliárd

köbméter cseppfolyósított földgázt küld

Európába a gáztárolók minél magasabb szintű

feltöltése érdekében. 2030-ig pedig fokozatosan

évi 50 milliárd köbméterre növelik az amerikai

LNG-szállításokat. 

A politikai megállapodás szövege szerint

Washington „nemzetközi partnerekkel

együttműködve” akarja biztosítani a gázt,

miközben az LNG-import növelése limitált,

legfeljebb 10-20 milliárd köbmétert lehet

kisajtolni a rendszerből, például a norvég és

azerbajdzsáni termelés növelésével.

Fentiek után már kérdéses, hogy rendben zajlik-e

majd a földgáz betárolása a következő télre. A

Bizottság új javaslata idénre 80, 2023-tól pedig

90 százalékos kötelező uniós gáztartalékot

vezetne be, amit az adott év november 1-ig kell

elérni a tározóknak, ennek betartása érdekében

Németország a Gazprom Germaniát állami

felügyelet alá vonta. Olaf Scholz német kancellár

már korábban bejelentette, hogy két

cseppfolyósított földgáz terminált építenek az

orosz gázfüggőség csökkentése érdekében,

ennek ellenére már a legrosszabbra készülnek. A

német vészforgatókönyv azzal számol, hogy ha

leállnak az orosz szállítások, az ipari szereplőket

ki kellene zárni az ellátásból annak érdekében,

hogy norvég, észak-afrikai és azeri gázvezeték-

kapacitások jelenleginél jobb kihasználásával,

valamint a megnövelt LNG szállítmányokkal a

lakosságot el lehessen látni. Sőt, már ott

tartanak, hogy nem csak szakértők, hanem német

kormánypolitikusok is nyíltan állást foglaltak a

megmaradt három német atomerőmű hosszabb

távú üzemben tartása mellett, ami végül a belga

reaktorokkal szemben mégsem valósul meg.

Robert Habeck német gazdasági miniszter a

Közel-keltre utazott, győzködni az arab

országokat, hogy hosszútávú szerződés

keretében szállítsanak gázt Németországnak. Az

Egyesült Arab Emírségek Katar után a miniszter

közel-keleti útjának második állomása.

Németországban az importszén 50 százalékát, a

kőolaj 35 százalékát Oroszországból importálják.

Németországba eddig főleg az olcsó oroszországi

vezetékes gázra támaszkodott, jelenleg a

szomszédos országokban található terminálokon

keresztül tud LNG-t importálnia.

https://www.cnbc.com/2021/10/07/europe-is-now-a-hostage-to-russia-over-energy.html
https://www.cnbc.com/2021/10/07/europe-is-now-a-hostage-to-russia-over-energy.html


15. OLDAL

A német gazdasági minisztérium szerint a

wilhelmshaveni úszó terminál két év alatt

valósulhat meg, míg a brunsbutteli projekt 3-3,5

évet igényel, amivel 2025-ben kezdené meg a

működését. A gazdasági tárca reményei szerint

az ország már őszre függetlenné válhat az orosz

széntől, és az év végére csaknem teljesen

megszűnhet a függősége az orosz kőolajtól is,

azonban az orosz földgáztól a legjobb esetben is

csak 2027-re tudnak függetlenedni. Habeck

számára ez az utazás nem lehetett könnyű,

miután liberálisként az oroszországi gázt egy

emberi jogokat rendszeresen megsétő

autokratikus Emirátusé váltaná fel.

Versailles-i nyilatkozatban megszületett az

európai vezetők döntése, miszerint az orosz

gázról, olajról, szénről minél előbb, lehetőleg

2027-ig le kell válni, amelynek részletes terveit

májusban mutatja be az Európai Bizottság.

Egyelőre kétséges, hogy valóban megvalósítható

öt éven belül az EU teljes oroszgázmentesítése.

Miközben a fosszilis energiahordozók beszerzése

egyre bizonytalanabb, tovább nyílik az olló a hazai

és a többi uniós tagállamban tapasztalható áram-

és gázárak között. Már több ország szorgalmazza

a magyarországihoz hasonló intézkedések

bevezetését. A visegrádi térségben a

legmeredekebb áremelkedést a lengyel

fogyasztók voltak kénytelenek elszenvedni (a

villanyszámlák átlagosan 24, a gázszámlák pedig

54 százalékkal növekedtek január 1-től).

Januártól Szlovákiában is jócskán megemelkednek

a háztartások rezsiköltségei. Az országban az

elektromos áram és a földgáz piacait nem

liberalizálták teljesen, így a lakosság által fizetett

árakat a kormány szabályozza, ami

összességében 24 százalékkal növekedtek. A

lakossági elektromos energia ára pedig átlagosan

15 százalékkal emelkedett januártól.

Idén februárban már Szlovákia is a lakossági

áramárak befagyasztása mellett döntött, erre a

legnagyobb áramtermelő vállalattal kötött

megállapodás adott lehetőséget. A

rezsicsökkentés fedezetét hazánkhoz hasonlóan

az atomenergia nyeresége biztosítja. A

megállapodás értelmében a kormány vállalta,

hogy a következő években nem változtatja meg

az cég üzleti környezetét, valamint már nincs

veszélyben a mohi atomerőmű 3. és 4. blokkjának

tervezett átadása sem.

Románia október végén az energiahordozók

árának öt hónapos befagyasztása mellett döntött,

és az áram és a gáz áfakulcsait 5-5 százalékra

csökkentette. Az elfogadott jogszabály emellett

energiaár-kompenzációt is biztosít a romániai

fogyasztóknak. Romániában április elsejétől

további egy évig korlátozzák az energiaárakat a

lakossági fogyasztók és kisvállalkozók számára, a

gázszolgáltatókat tartalékolásra kötelezik, a

villamosenergia-termelők többletnyereségére

pedig 80 százalékos adót vetnek ki.

Franciaországban októberben jelentette be Jean

Castex miniszterelnök, hogy befagyasztják a

földgáz- és áramköltségeket a fogyasztók

számára, az üzemanyagárak adójának emelése

miatt kirobbant sárgamellényes tüntetések

kezdetének harmadik évfordulóján pedig a francia

kormány 100 eurós „inflációs kártérítést” adott

az átlagbérnél kevesebbet keresőknek.

Franciaország mellett Németország is él a

kompenzáció fizetés módszerével, a német

adófizetők fejenként bruttó 300 euró

energiaköltség-támogatás nevű juttatás kapnak.
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Spanyolország és Portugália pedig az EU csúcson

javasolta azt, hogy az Európai Unióban 180 euróra

korlátozzák a nagykereskedelmi villamosenergia-

árakat megawattóránként (MWh), hogy

megbirkózzanak az energiaárak rekordmértékű

ugrásával. Mivel az egész EU számára

lehetetlennek bizonyult végleges megoldás

megtalálása, Madrid és Lisszabon ideiglenes

engedélyt kapott az áramárakra nehezedő

nyomás enyhítésére. 

A villamosenergia és földgáz ára mellett a közúti

közlekedés költségei is elszálltak. Erre a

termékre is igaz, hogy a Bizottság ki szerette

volna rá terjeszteni az ETS rendszert, hogy a

költségek növelésével versenyképessé tegye az

elektromos autóvásárlást. Most viszont azzal

szembesülhettünk, hogy Ukrajna orosz inváziója

Európa-szerte rekordmagasságra döntötte az

üzemanyagárakat, például Németországban egy

év alatt 58%-os volt a drágulás. Számos európai

ország az üzemanyagot terhelő adók

csökkentésével és hatósági árral lép fel azok

megsegítése érdekében, akik az autóhasználat és

fuvarozás költségének ugrásszerű megugrásától

szenvednek.

Magyarországon miután 2021. novemberében 480

Ft-ban maximálta a kormány a benzin és dízel

kiskereskedelmi árát, most az Innovációs és

Technológiai Minisztérium közleményében

jelentette be, hogy a kormány már az

üzemanyagok nagykereskedelmi árát is 480

forintban rögzíti. Emellett a benzin és gázoljak

jövedéki adóját literenként 5-5 forinttal

csökkentették és júniusig elengedték a

literenként 4 Ft-os Magyar Szénhidrogén

Készletező Szövetség részére fizetendő tagi

hozzájárulást.

Németország, Belgium, Hollandia és

Svédországban az üzemanyagadóját

csökkentette, Franciaországban az üzemanyag

literenkénti 0,15 eurós visszatérítését tervezik

bevezetni. Lengyelország az üzemanyagok

jövedéki adójának korábbi csökkentése után

legutóbb hat hónapra nyolc százalékra

csökkentette az üzemanyagok áfáját, bár az

engedélyt erre a Bizottságtól nem kapták meg. A

Szlovénia, Horvátország és Szerbia hozzánk

hasonlóan az üzemanyagok árának rögzítése

mellett döntött.

Láthatjuk, hogy az európai államok többsége már

beavatkozik valamilyen módon a piaci árakba,

mert ilyen volumenű hírtelen áremelkedést sem a

gazdaság, sem a lakosság nem képes elviselni.

Miközben egyre több jel utal arra, hogy az eddigi

áremelkedés mellett súlyos probléma alakult ki a

gázolaj piacán, amelyen már az ukrajnai háború

kitörése előtt is felborult a kereslet-kínálat

egyensúly. A korábbi dízelüzemű személyautókat

preferáló európai célkitűzés következtében,

2019-ben a teljes közúti üzemanyag-

értékesítésnek közel háromnegyedét gázolaj

tette ki Európában, a személyautók közel 40

százaléka dízelüzemű volt, míg más kontinensen a

dízelüzem megmaradt a haszongépjárművek

számára. Ezzel az európai piaci sajátossággal nem

csak az a probléma, hogy a szén-dioxid

kibocsátáson kívül minden más környezeti

paraméterben rosszabb, mint a benzin, hanem a

kőolaj lepárlás során az olajfinomítók csak kis

mértékben tudják befolyásolni a kondenzátumok

arányát. Bár az orosz finomítókból még mindig

érkezik üzemanyag Európába, de egyre nehezebb

kereskedni ezekkel a termékekkel, ami azzal a

hatással jár, hogy az orosz finomítók csökkentik a

kibocsátásukat, ezzel párhuzamosan azonban az

európai finomítók kapacitásai rövid idő alatt nem

növelhetők tovább, így alternatív, és vélhetően

drágább helyettesítők jöhetnek szóba az orosz

volumenek pótlására.
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A BP 2020-as számai alapján Európa

olajimportjának 29, kőolajtermék-importjának

pedig 39 százaléka származott Oroszországból,

amelynek a nyersolaj- és kőolajtermék-exportja

az invázió kezdete óta napi 2-2,5 millió hordóval

csökkent. Az Oroszországhoz közelebb fekvő

országokban magas az orosz gázolajimport, így

2019-ben 50 százaléknál magasabb volt az

Oroszországból érkező gázolaj aránya

Bulgáriában, Romániában, Lengyelországban, de

Magyarországon is 30 százalék feletti volt ez az

arány. Németország gázolajimportjának közel

harmada, Franciaországénak közel negyede, az

Egyesült Királyságénak közel ötöde származik

Oroszországból.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai

szerint idén január végén 247,4 millió hordó

középdesztillátumot tároltak az európai országok.

Ez a mennyiség elegendő lenne körülbelül 40 napi

kereslet kielégítésére, ha a régió egyetlen

hordónyi extra üzemanyagot sem termelne vagy

importálna. Az egyes tagállamok között

üzemanyagkészletek nem egyenletesen oszlanak

el, míg Finnországban és Dániában a készletek

akár több mint hat hónapig elegendőek lehetnek,

addig Norvégia csupán alig több mint 30 napra

elegendő készlettel rendelkezik. Az orosz

nyersolajtól való nagyfokú függés a közép-

európai (a csehországi, a szlovákiai és a

magyarországi) finomítókat teszi leginkább

sebezhetővé. Az európai országok továbbra is

termelnek, és nem orosz forrásokból is

importálnak gázolajat, de az orosz források

pótlására is szükség van a kereslet

kielégítéséhez.

Iparági szereplők már komoly gázolajhiányt

vizionálnak, az elszabaduló gázolajáraknak pedig

komoly inflációgerjesztő és gazdasági növekedést

lassító hatása lehet. Azokban az országokban,

ahol nincs árplafon, a dízelautó tulajdonosok már

érzik a helyzet súlyosságát, a gázolaj ugyanis

több országban jóval drágább, mint a benzin.



A projekt megvalósításához a támogatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium
biztosította a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft.-n keresztül.


