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TÖRTÉNETI
VISSZATEKINTÉS
Az 2020-as európai energiaválság
eredendő okait vizsgálva egészen az
1990-es évekig kell visszamennünk. Ekkor
az Európai Unió és tagállamai úgy
határoztak, hogy a villamos-energia- és a
földgázpiacot
liberalizálják,
és
fokozatosan megnyitják a verseny előtt.
1996-ban (villamosenergia), illetve 1998ban (földgáz) fogadták el az első
energiacsomagot, 2003-ban a másodikat,
és 2009-ban a harmadikat. A három
csomag nem burkolt célja a piacra jutási
akadályok csökkentése, az átláthatóság
növelése, a fogyasztóvédelem erősítése, a
tagállami rendszerek összekapcsolása.
Ezen
intézkedéseknek
egy
versenyképesebb,
fogyasztóorientált,
rugalmas és megkülönböztetéstől mentes
uniós villamosenergia- és földgázpiacot
kellett volna kialakítaniuk, piaci alapú
eladási árakkal. Az Unió azt várta, hogy
majd erősödik és bővülnek az egyéni
fogyasztók és energiaközösségek jogai,
továbbá ezek az intézkedések kezelik az
energiaszegénység
problémáját,
tisztázzák a piac résztvevőinek és
szabályozóinak szerepét és felelősségi
körét.
A liberalizált piac koncepciója nem csak a
számtalan kereskedő megjelenésében és
versenypiaci árakban jelent meg a
Bizottság elképzelése szerint,

hanem a hosszútávú kereskedelmi
szerződések leépülésében is, remélve,
hogy az amerikai LNG-többlet eladók
közötti versenyt eredményez, ami
csökkenti az árakat, illetve járulékos
haszonként nő az energiaszuverenitás,
vagyis
csökken
az
orosz
energiahordozóknak való kitettség.
A koncepció hibája, hogy a gázellátási
piacon duopolium uralkodik, hiszen
Norvégia és Oroszország adja az EU
gázszükségletének
több,
mint
kétharmadát, a villamosenergia piac
árazása pedig közvetve kapcsolódik a
földgáz árához. Vagyis olyan piacokon
sikerült szabadpiaci árazást bevezetni
védő mechanizmusok nélkül, ahol a szabad
verseny megteremtésének előfeltételei
teljesen
hiányoznak.
Míg
Ázsia
földgázimportjának csupán kb. harmadát
vásárolta azonnali piacokon, addig
Európában ez az érték elérte a
négyötödös szintet is.
A 2019-ban elfogadott, immár negyedik
„Téli
Energiacsomag”
a
megújuló
energiaforrások európai elterjesztését
ösztönözte.
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A csomag új villamosenergia-piaci
szabályokat vezetett be a megújuló
energiaforrások igényeinek kielégítése és
a beruházások vonzása érdekében.
Ösztönzőket biztosított a fogyasztók
számára, és új korlátot vezetett be arra
vonatkozóan,
hogy
az
erőművek
kapacitásmechanizmusként támogatásra
jogosultak legyenek.
A Párizsi Megállapodást követően az
Európai Unió egyértelműen állást foglalt a
fosszilis energiahordozók kivezetése
mellett. Az ötödik energiacsomagot „Az
Európai Zöld Megállapodás megvalósítása”
címmel 2021. július 14-én hozták
nyilvánosságra azzal a céllal, hogy az EU
energetikai célkitűzéseit összhangba
hozza a 2030-ra (55%-os csökkentés) és
2050-re
(teljes
klímasemlegesség)
vonatkozó új európai éghajlat-politikai
célkitűzésekkel.
Ez azzal a következménnyel is járt, hogy a
befektetők menekültek a várhatóan soha
meg nem térülő, fosszilis alapú
beruházásoktól, így kontinentális szinten
a
hagyományos
földgáz
tüzelésű
erőművek építése, új tároló kapacitások
kiépítése megtorpant.
A Bizottság „Fit for 55” nevű, az Európai
Parlament által 2022. június elején
elutasított koncepciója tovább drágítaná a
fosszilis energiahordozók használatát, és
a
költségeket
jelentős
részben
ráterhelnék a lakosságra.

A koncepció annak ellenére már a
benyújtásakor nagy vihart kavart, hogy
2020-ban az energiahordozók terén
túlkínálat alakult ki, miután a járvány
miatt bezuhant az ipari termelés, ezzel
rekordmélységekbe
lökve
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 kutatástermelési beruházások, amerikai LNG
projektek a kedvezőtlen ár-környezet
miatt pedig sorra halasztást szenvedtek.
2020 január-augusztusa között mintegy
12 milliárd m3-rel csökkent az Európai
Unióban a gázkitermelés a 2019-es
szinthez képest, jelentősen csökkent a
kőolajkitermelés és az áramfogyasztás is,
de még így is energiatúltermelési válság
alakult ki.
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MEGÉRKEZÉS AZ ENERGIAVÁLSÁG ÉVTIZEDÉBE
2021 nyarára az európai országok sorra
oldották fel a járványügyi korlátozásokat,
ám ekkorra a korábbi korlátozások miatt
a legtöbb termékből hiány alakult ki. Az
újrainduló és egyből csúcsra járatott
iparnak hirtelen hatalmas energiaéhsége
támadt, amit nem lehetett az elérhető
készletekből kielégíteni, miközben például
Nyugat-Európában átlag alatti volt a
szeles és napsütéses órák száma. A
Magyar
Energetikai
és
Közműszabályozási
Hivatal
(MEKH)
piacmonitoring riportja szerint 2021
nyarán az európai földgázpiacon egy év
alatt megnégyszereződtek az árak, a spot
piacokon egyetlen hónap alatt több, mint
8 €/MWh volt az áremelkedés. A földgáz
és helyettesítő termékeként a szén és
olaj árát tovább emelte, hogy a Gazprom
halogatta a tulajdonában lévő ausztriai és
németországi tárolók feltöltését, valamint
a szerződéses kötelezettségeit sem volt
hajlandó jelentősen túlteljesíteni, válaszul
az
Északi
Áramlat
2
vezeték
engedélyezése
körüli
amerikai
nyomásgyakorlásra. A korábbi hibás
energiapolitika ekkor bosszulta meg
magát, mert az alternatív beszerzési
források kapacitásait az ázsiai vevők
hosszútávú szállítási szerződésekkel előre
lekötötték, aminek teljesítését nem
kockáztatják a termelők az éppen változó
európai széljárás miatt.

A járvány utáni energiaválságnak még
esélye sem volt enyhülni, mikor
februárban kirobbant az orosz-ukrán
háború, amely tovább súlyosbította az
Európa energiaellátásával kapcsolatos
problémákat. Már a szankciók lebegtetése
is súlyos következményekkel járt a
fogyasztókra nézve. Március 2-án
jelentek meg az első komolyabb EU-s
szankciók, és jelentették be a vezető
európai politikusok, hogy egyre szigorúbb
szankciók váratók a jövőben. Ennek
hatására a holland TTF tőzsdei földgázár
96,57 euróról 162,78 euróra nőtt, majd az
Európai Bizottság bejelentette, hogy új
energiabiztonsági avaslatokat fogalmaz
meg, amelyek célja Európa orosz fosszilis
tüzelőanyagoktól való függőségének
megszüntetése, ezzel egyidőben az ötödik
szankciós csomag az orosz szén európai
importjával is leszámolt. Ezeknek a
lépéseknek betudhatóan 2022. március 7re már 217,29 euróra növekedett a
földgáz ára. Ekkor az európai vezetők
elkezdték nyugtatni a piacot. Például Olaf
Scholz német kancellár közölte: „Európa
szándékosan
mentesítette
az
Oroszországból származó energiaellátást
a szankciók alól”, aminek eredményeként
a következő körös szankciókra 124,82
euróra, majd 102,25 euróra esett vissza a
földgázár.
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A korábbi német megnyilatkozások
ellenére a hatodik szankciós csomag már
magába foglalta az orosz kőolajimportot
is, ami kiszolgáltatott helyzetbe hozta
volna a közép-kelet-európai országokat. A
magyar
kormány
közbelépésének
köszönhetően a kőolajembargó végül nem
terjedt ki a vezetékes szállításokra. Az
intézkedés első körben a tengeren
szállított olajra vonatkozott, amelyet
Oroszország könnyen át tud hidalni
árujának az ázsiai piacra történő
átirányításával. Becslések szerint az év
végére az az Európai Unióba irányuló
orosz olajkereskedelem a kezdeti
hétharmadot meghaladó szintről mintegy
90 százalékkal fog csökkenni, miután
Németország és Lengyelország önként
vállalta, hogy leválik a Barátság
kőolajvezetékről. A vezeték déli ágán
keresztül Magyarországra, Szlovákiába és
Csehországba érkezik az orosz olaj, ez az
ág és a három érintett ország egyelőre
mentességet kap. Az egyik legfontosabb
kérdés, hogy Magyarország (és a Mol)
mennyi ideig mentesülhet az embargó
alól. Erről még nem született döntés, de
már vannak olyan brüsszeli hírek, hogy a
vezetékes orosz olaj vámszabásán
keresztül lehetetlenítik el a további
vásárlást, hiszen ehhez a módszerhez
nem szükséges egyhangú tagállami
döntés.
A
szomszédunkban
zajló
katonai
konfliktus és az erre válaszként
alkalmazott Oroszországgal szemben az

európai
szankciók
felvetik
annak
lehetőségét,
hogy
az
oroszok
felfüggesztik az orosz földgáz szállítását
Európába. Oroszország 2020-ban mintegy
141,5 milliárd köbméter (11,8 milliárd
m3/hó) gázt exportált az EU-ba, ami az
uniós teljes import 43,4 százalékát tette
ki. Amennyiben leállnának az orosz
gázszállítások, az Unió a földgázigényét
rövid-középtávon egyértelműen nem
tudná kielégíteni más forrásból. A legtöbb
klímavédelmi intézkedést fel kellene
adnunk, felfutna a lignit-, szén- és
hulladéktüzelés.
Támogatni kellene a lakosság alternatív
szilárd tüzelési módra való átállását,
aminek épp a visszaszorítása érdekében
kellene
harcolni.
A
német
vészforgatókönyv azzal számol, hogy az
ipari szereplőket ki kellene zárni az
ellátásból annak érdekében, hogy norvég,
észak-afrikai és azeri gázvezetékkapacitások
jelenleginél
jobb
kihasználásával, valamint a megnövelt
LNG szállítmányokkal a lakosságot el
lehessen látni. Sőt, már nem csak
szakértők,
hanem
német
kormánypolitikusok is nyíltan állást
foglaltak a megmaradt három német
atomerőmű hosszabb távú üzemben
tartása mellett, ami végül a belga
reaktorok
kivezetésével
szemben
mégsem valósul meg.
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Egyes nagy LNG-termelők, például Katar,
és a hosszú távú szerződésekkel
rendelkező energiavállalatok szerint
Európának kevésbé kellene az azonnali
szerződésekre hagyatkoznia, és inkább a
hosszú távú szerződésekkel kellene
fedeznie az energiaszükségletét. Erre
hajlik is az Európai Unió, ami azért pikáns,
mert
korábban
kifejezetten
nem
támogatták ezeket a kontraktustípusokat, és Magyarország esetében is
ferde
szemmel
nézték,
hogy
Oroszországgal
ilyen
típusú
megállapodásunk van. A becslések szerint
a
globális
LNG-kereskedelem
hozzávetőlegesen 70 százalékát hosszú
távú szerződések útján értékesítik, de az
európai LNG piacon a hosszú távú
szerződések
a
szerződésállomány
mindössze felét teszik ki. 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 tudják kiszolgálni a
megnövekedett európai igényeket, annak
ellenére, hogy Oroszország és Irán után
Katar rendelkezik a világ legnagyobb
földgáztartalékával,
valamint
a
szállításhoz szükséges cseppfolyósító
infrastruktúrával.
Az S&P Global Commodity Insights adatai
szerint
Katar
már
most
is
kulcsfontosságú LNG-szállító az európai
piacon, 2021-ben összesen mintegy 23

milliárd köbmétert szállítottak, ami a
teljes európai fogyasztás körülbelül 5
százalékát tette ki. Legnagyobb piaca:
Olaszország (6,6 Mrd m3), az Egyesült
Királyság (6,2 Mrd m3), Belgium (3 Mrd
m3), Spanyolország (2,7 Mrd m3) és
Lengyelország (2,4 Mrd m3) volt. Kisebb
mennyiségben
Görögországba,
Törökországba,
Horvátországba,
Hollandiába,
Franciaországba
és
Portugáliába is szállítottak. Ázsia Katar
legnagyobb LNG-szállítási piaca, összesen
78,5 milliárd köbmétert szállítottak a
kontinensre 2021-ben. A legnagyobb
vásárlók: India, Dél-Korea, Kína és Japán.
Katar célul tűzte ki, hogy 5 év alatt az
LNG-termelését 77 millió tonna/évről
(106 milliárd köbméter/év) 126 millió
tonna/évre tornázza fel.
Az energiaválság és az ezt súlyosbító
orosz-ukrán háborús helyzet eljuttatta az
Európai Uniót oda, hogy a korábbi céljait
figyelmen kívül hagyva március 25-én az
Egyesült Államokkal hosszútávú gázpiaci
megállapodást kötött. 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, ami
az orosz import harmadát pótolná
drágább és klímarombolóbb alternatívával.
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AZ EU ÚJ ENERGIASTRATÉGIÁJA, A
NÖVEKVŐ KLÍMAROMBOLÁS

Az European Electricity Review 2022-es
jelentése szerint a fosszilis tüzelőanyagok
2021-ben
még
mindig
az
EU
villamosenergia-termelés 37 százalékét
tették ki. A földgáz részesedése 19
százalék, a széné pedig 15 százalék volt,
annak ellenére, hogy 2019 óta a földgáz
4,5 százalékot, a szén 5,7 százalékot
csökkent. Ezek az adatok bizakodásra
adhatnának okot, ha a korábbi javuló
tendencia az energiaválság kezdetével
nem
fordult
volna
meg.
A
szénfelhasználás abszolút értékben 2021ban 15,6 százalékkal növekedett az előző
évhez képest, és 2022-ben is további
növekedésre lehet számítani, hiszen
többek közt a lengyelek és a németek is
részben a sokkal környezetterhelőbb
szénkészlet
felhasználásával
tudják
kiváltani az orosz gázimportot.
Az LNG, mint a vezetékes orosz földgáz
szénnél kedvezőbb alternatívájaként
jelenik meg az európai döntéshozók
tálalásában, ami megteremti Európa
energiafüggetlenségét,
miközben
a
készletek túlnyomó részét az Egyesült
Államok és az arab világ birtokolja. Az
LNG, magyarul cseppfolyósított földgáz
(liquefied natural gas) a légnemű földgáz
tisztított és legalább 161,5°C-ra lehűtött
változata, amely 625-szoros

térfogatcsökkenést
szenved
el
a
folyadékká válás során. A folyékony
halmazállapotnak és a sűrű tömegnek
köszönhetően az LNG alkalmas arra, hogy
tartályhajókba
szivattyúzzák,
majd
fenntartva az alacsony hőmérsékletet,
elszállítsák a megrendelő által megjelölt
fogadó terminálokba, ahol újra gázosítják.
Ha belegondolunk, hogy az otthoni
fagyasztó mennyi energiát használ fel a
-20°C eléréséhez, és kézipumpával
mekkora erőfeszítés szükséges egy
személyautó kerekét 2-3 bár nyomásra
felfújni,
nem
meglepő,
hogy
a
cseppfolyósítás
borzasztóan
nagy
energiabefektetésével jár együtt. Az
Egyesült Királyság Üzleti, Energiaügyi és
Ipari Stratégiai Minisztériuma (UK
Department of Business, Energy, and
Industrial Strategy) szerint egy tonna
LNG szállítmány teljes életciklusa során
körülbelül 3,64 tonna szén-dioxid
kibocsátásával jár együtt, aminek
nagyából 75,8 százaléka az elégetésekor
kerül a légkörbe, 24,2 százaléka pedig a
szállítás
során,
pedig
ebben
a
számításban a viszonylag közeli orosz
LNG szállítmányok is benne vannak. A
norvég kontinentális talapzat mezőinek,
feldolgozó és szállító létesítményeinek
valós adatain alapulva a Journal
Economics of Energy & Environmental
Policy-ben
megjelent
tanulmány
összehasonlította több földgázszállítási
metódus karbonterhelését.
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Az összehasonlító vizsgálat eredményei
megerősítik más tanulmányok általános
megállapításait, miszerint a csővezetékes
szállítás környezeti szempontból jobban
teljesít, mint az LNG-alapú. A tanulmány
arra is felhívja a figyelmet, hogy az LNG
szállítási láncok esetén lényegesen több
metán jut a légkörbe.
A legnagyobb LNG előállító ország
jelenleg: Ausztrália, Katar és a palagáznak
köszönhetően az Egyesült Államok.
Jelentős piaci részesedéssel rendelkezik
még: Oroszország, Malajzia, Nigéria,
Indonézia, Algéria és Omán. Algériát
leszámítva
ezek
az
országok
mindegyikére jellemző, hogy messze
helyezkednek el Európától, ezért a
cseppfolyósítás mellett a szállítás is sok
energiát felemésztő folyamat. Ennek
ellenére jelenleg az EU az LNG
szállításokra történő átállásban látja a
megoldást. Például Olaf Scholz kancellár
2022. május 20-án, Berlinben energetikai
partnerségről állapodott meg Tamim bin
Hamad
al-Thani
emír
sejkkel.
Németország,
Európa
legnagyobb
gazdasága évente mintegy 100 milliárd
köbméter földgázt fogyaszt, ennek 55
százaléka Oroszországból érkezik az
Északi Áramlat I. vezetéken keresztül,
kisebb mennyiségben pedig Hollandiából
és Norvégiából importál gázt. Al-Thani
megerősítette, hogy Katar azt tervezi,
hogy
2024-ben
megkezdi
a
cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását
Németországba, ami jelentősen növelni
fogja
a
felhasznált
földgáz
klímalábnyomát

Amikor az orosz földgáz lecseréléséről
döntünk, a kitermelt földgáz eredete sem
mellékes
tényező.
Az
amerikai
konvencionális földgázmezők hozama már
megcsappant, olyannyira, hogy másfél
évtizede Amerika még 130 Mrd. köbméter
földgázimportra szorult. Azt, hogy az
Európai Unió és az Egyesült Államok
hosszútávú gázpiaci megállapodást tudott
kötni, a rétegrepesztés technológia
forradalmának köszönhető. A hidraulikus
repesztés leegyszerűsítve az a folyamat,
amikor egy hordozófolyadékot, általában
vizet és egyéb segédanyagokat nagy
nyomáson fecskendeznek be a kútba,
hogy ott a szűk palaképződményekben kis
repedéseket hozzon létre, ezzel utat
engedve
a
földgáz
és
kőolaj
felszabadításának.
A
technológia
hátulütője, hogy jelentősen drágább, mint
a hagyományos kitermelésé, ezért a
fejlesztésbe
öntött
befektetői
dollármilliárdok megtérülése a 2020-ig
jellemző nyomott földgáz árak mellett
már komoly kételyeket ébresztett a
hitelezőkben. Persze 2021 nyarától
elszálló energiaárak mellett már nem
kérdés a megtérülés, amit tovább
gerjesztett az Északi Áramlat II. vezeték
amerikai bojkottja. Az orosz-ukrán
háborúra megszületett európai válasz
pedig a következő évtizedre biztosan
garantálja
az
amerikai
palagázbefektetések megtérülését.
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Az
Energy
Policy-ben
megjelent
tanulmány
összehasonlított
három
fosszilis energiatermelési módot a globális
felmelegedési potenciáljuk alapján, a
kitermeléstől
egészen
az
energiaelőállításáig. A várakozásoknak
megfelelően a szén használata átlagosan
79 százalékkal nagyobb terhelést jelent a
klímára, mint a konvencionális földgáz,
míg a palagáz 9 százalékkal nagyobb
szén-dioxidegyenértékű kibocsátással jár
együtt, mint a hagyományos társa.
Gondolhatnánk, hogy a széntüzeléshez
képest a földgáz üzemű energiatermelés
tanulmány szerinti kb. 45 százalékkal
alacsonyabb értéke meggyőző érv az
európai, különösen a „zöld” politikusoknak
arra vonatkozóan, hogy minél hamarabb
mellőzzék a szenet az energiamixből,
azonban azt látjuk, hogy Európa-szerte
halasztják el a szénerőművek tervezett
bezárását, és helyette teljes kapacitású
üzemekben gondolkodnak. 2021 egészét
tekintve ez a folyamat már ekkor arra
vezetett, hogy a szénalapú termelés a
korábbi évhez képest 15,6 százalékkal
növekedett Európában. A németek még
azt a teljesen érthetetlen döntést is
meghozták, hogy a szénerőművek helyet
a karbonsemlegesen működő maradék
három atomerőművet is bezárják.
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AZ EURÓPAI REZSICSÖKKENTÉS
KORSZAKA

Miközben a fosszilis energiahordozók beszerzése egyre bizonytalanabb, illetve az európai
vezetők egy része hevesen ellenzi az ETS rendszer és az üzemanyagok kötelező bioösszetevőjének átmeneti felfüggesztését, tovább nyílik az olló a hazai és a többi uniós
tagállamban tapasztalható áram- és gázárak között. Míg az EU-nak a nagyfokú
importkitettsége miatt korlátozott befolyása van az energiaárakra, addig a kvótapiacot a
közösség bármikor befolyásolhatja a kibocsátott kvóták számának kiigazításával vagy az ETS
rendszer ideiglenes felfüggesztésével. Magyarország mellett Franciaország, Spanyolország,
Lengyelország, Csehország és Lettország is a kvótarendszer átalakítása vagy felfüggesztése
mellett érvel, hiszen ez hozzájárulna a fogyasztói árak mérsékléséhez. Németország, Ausztria
és Luxemburg azonban ellenez bármilyen reformot, még ha az csak ideiglenesen kerülne is
bevezetésre.

Az energiaárak alakulása 2008 óta

Forrás: EU COM/2021/660 közlemény alapján
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Az energiaárak az európai fővárosokban 2022.
márciusában (eurócent/kWh)

Forrás: MEKH

A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal által kiadott márciusi nemzetközi
energiaár-körkép alapján Amszterdamban a januári 30,06 eurócent/kWh-ról 53,27
eurócent/kWh-ra nőtt a villamos energia lakossági ára, ami csaknem 77,2 százalékos
növekedés. Ezzel szemben idehaza a rezsicsökkentésnek köszönhetően a lakossági
fogyasztók által Budapesten fizetendő áram átlagára 10,41 eurócent/kWh volt, amely a
vizsgált fővárosok listájában a második legkedvezőbb. Az Unió fővárosaiban az átlagos
villamos energiaár januárban 25,55 eurócent/kWh volt, azaz a magyar fogyasztók 60
százalékkal fizettek kevesebbet az áramért.
A Századvég elemzése szerint Magyarországon a rezsicsökkentésnek köszönhetően azoknak
a háztartásoknak az aránya, amelyek nem tudták kellő mértékben felfűteni az otthonaikat 15
százalékról 4,2 százalékra csökkent 2012 és 2020 között. Ezzel jelentősen megelőzzük az
európai uniós átlagot, ami 8,2 százalék.
A piaci tarifák esetén 18,5 százalékra emelné a fűtési nehézségekkel küzdők arányát, ami azt
jelentené, hogy az érintett háztartások száma a jelenlegi 172 ezerről 758 ezerre növekedne,
ami több mint 1,3 millió embert sodorna energiaszegénységbe.
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NÉMETORSZÁG
Németország
számos
átmeneti
intézkedést vezetett be, hogy segítsen a
fogyasztóknak megbirkózni az oroszukrán háború által tovább súlyosbított
magas
energiaköltségekkel.
Az
intézkedések közé tartozik az egyszeri
300 eurós energiaadó-kedvezmény, az
üzemanyagadó
három
hónapos
csökkentése (a benzin literenként 30, a
gázolaj literenként 14 centtel) és a
tömegközlekedési havijegyek árának
három hónapos csökkentése. A kormány
abban reménykedik, hogy enyhítheti az
emberek pénzügyi terheit, mert a
fogyasztók
nemcsak
a
magas
energiaárakkal, hanem a növekvő
inflációval is szembesülnek. Míg a 300
eurós bónuszt a bérükön keresztül fizetik
ki az embereknek, addig a szociális
segélyben
részesülők
100
eurós
kiegészítést kapnak. A gyermektartási
díjban részesülő családok egy egyszeri,
100 eurós gyermekenkénti kifizetésben
részesülnek.
A nehéz helyzetben lévő háztartások
segítése mellett a német kormány más
intézkedéseket is fontolgat, amelyek
célja, hogy biztosítsa a földgázellátást
idén és a jövőben is. A gazdasági
minisztérium elővigyázatosságból egy
úgynevezett digitális „szolidaritási

platform” létrehozását tervezi, amelyen
keresztül egy esetleges földgáz-hiány esetén
a leginkább rászorulók rendelkezésére lehet
bocsátani.
Németország
szolidáris
gázellátásról szóló megállapodást írt alá
Ausztriával, amelyben egy gázellátási válság
esetén stratégiai támogatásról biztosítják
egymást. A jövőbeli gázválság elkerülése
érdekében a német kormány stratégiai
gáztartalékot is bevezetne (Németországban
van államilag szabályozott olajtartalék, de
gáztartalék nincs).

FRANCIAORSZÁG
Franciaországban
az
egyik
legalacsonyabbak
a
háztartási
villamosenergia-árak Nyugat-Európában.
Az Eurostat adatai szerint a francia
átlagos villamosenergia-ár 2021-ben
0,1913 EUR/kWh, ami 13 százalékkal
alacsonyabb az uniós átlagnál (0,2192
EUR/kWh). A francia kormány az elmúlt
hónapokban
több
intézkedést
is
foganatosított
az
energiaárak
emelkedésének
mérséklésére.
Franciaország 2021-ben 4 százalékban
maximálta
a
szabályozott
villamosenergia-árak emelkedését, és a
háztartások védelme érdekében a 44
százalékos
energiaár-emelkedés
költségeit áthárította a beszállítókra.
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A földgáz árának befagyasztása eredetileg
2022 áprilisáig szólt volna, de az oroszukrán háború kitörését követően az
gázárak befagyasztását az év végéig
meghosszabbították. A francia kormány
április 1-től négy héten keresztül
literenként 15 eurócentes kedvezményt
biztosít az autósoknak a benzinkutaknál az
üzemanyagárak folyamatos növekedése
miatt, és az állam a különbözetet megtéríti
a benzinkutaknak. Három évvel az
üzemanyagadó-emelés
miatti
sárgamellényes tüntetés után a francia
kormány bejelentette, hogy a lakosság fele
100 eurós „inflációs kompenzációt" kap az
energiaárak
emelkedésének
ellensúlyozására. Az összeget 2021
decemberétől a kormány automatikusan
utalja azoknak, akiknek a havi jövedelme
nem éri el a nettó 2000 eurót, ami a
jelenlegi franciaországi átlagbér. Az
intézkedés 38 millió munkavállalót
érintett. A miniszterelnöki hivatal ezt
követően jelezte, hogy a 100 eurós
kompenzációt a már adófizető vagy
ösztöndíjas diákok, valamint a nyugdíjasok
is megkapják.

SPANYOLORSZÁG
A villamosenergia-ellátást tekintve a
kormány biztosította, hogy a háztartások
2021-ben átlagosan ugyanazt az árat
fizessék, mint 2018-ban. A kormány 2021
októberében földgáz-árplafont vezetett
be. Emellett a madridi kormány 21

százalékról 10 százalékra csökkentette az
Áfa-t, a villamosenergia-adót 5,11
százalékról 0,5 százalékra, valamint a
rendszerhasználati
díjakat
is
96
százalékos mérséklésen estek át. A
szociális tarifa által a kiszolgáltatott
fogyasztóknak nyújtott villanyszámlakedvezményt
25
százalékról
60
százalékra, a súlyosan kiszolgáltatottak
esetében pedig 40 százalékról 70
százalékra emelték. Spanyolországban a
kormány a rekordmagas piaci árakból
profitáló villamosenergia-termelők és
gáztermelők számára rendkívüli adót
vezetett be, hogy segítsen alacsonyan
tartani a háztartások energiaszámláit.

OLASZORSZÁG
Az olasz kormány eltörölte az általános
díjakat és csökkentette a gázszámlák
Áfa-kulcsát 35 millió fogyasztó számára,
valamint növelte a szociális bónuszokat és
a nehéz helyzetben lévő családok számára
részletfizetési
lehetőséget
kínál.
Olaszország a gázár maximálását
szeretné elérni az Európai Unióban. A
kormány szerint meg kell határozni a gáz
árának felső határát, egy olyan árat,
amely nem terheli meg a piacot.
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EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
A kormány tavaly ősszel árplafont
vezetett be a lakossági energiaárakra, így
az energiaszolgáltatók korábban csak
korlátozott mértékben tudták áthárítani a
magas világpiaci árakat az ügyfelekre,
azonban áprilistól 54 százalékkal
megemelték az árplafont. A kormány
részéről
a
fogyasztókat
védő
intézkedések közé tartozik, hogy
októberétől minden háztartás számára
200 font kedvezményt biztosítanak az
áramszámlákra, amelyet öt év alatt kell
visszafizetni, valamint áprilistól az angliai
háztartások mintegy 80 százaléka
számára 150 font kedvezményt nyújtanak
a helyi adó számlákra, amelyet nem kell
visszafizetni. A kormány emellett 144
millió font diszkrecionális finanszírozást
biztosítana az alacsony jövedelműek
megsegítésére, akik vagy nem fizetnek
kommunális adót, vagy olyan ingatlanban
laknak,
amely
nem
részesül
a
kedvezményben.

LENGYELORSZÁG
A visegrádi térségben a legnagyobb
áremelkedés a lengyel fogyasztókat
sújtotta (január 1-től a villanyszámlák 24,
a gázszámlák 54 százalékkal növekedtek).
Ennek hatására Lengyelországban az
élelmiszerek, a földgáz és a műtrágya
Áfa-ja 2022 februárjától hat hónapra

nullára csökkent a kormány által
elfogadott második inflációellenes csomag
keretében. Az új csomag február 1-jétől
23 százalékról 8 százalékra csökkentette
az üzemanyag Áfa-ját. Emellett az
eredetileg januártól márciusig érvényes
intézkedést, amely a villamosenergia Áfaját 23 százalékról 5 százalékra
mérsékelte,
július
végéig
meghosszabbították. Az inflációellenes
csomag havonta mintegy 100 zlotyval
csökkenti a háztartások kiadásait,
beleértve
a
családok
élelmiszerszámlájának
45
zlotyval
történő
csökkentését.
Az
Áfa-csökkentés
összességében 15-20 milliárd zlotyba
kerülhet a 2022-es költségvetésnek. Az
első inflációellenes csomag, amely 2021.
november végén az üzemanyag-, energiaés gázárakat is csökkentette, több, mint
1,5 százalékkal mérsékelte az inflációt,
míg a most bejelentett új csomag további
1,5 százalékkal, az év második felére akár
8 százalékra is csökkentheti az inflációt.
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SZLOVÁKIA

Idén februárban már a pozsonyi kormány
is a lakossági áramárak befagyasztása
mellett döntött. Erre a legnagyobb
áramtermelő
vállalattal
kötött
megállapodás adott lehetőséget, miután 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
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
biztosított a romániai fogyasztóknak.
Romániában április elsejétől további egy
évig korlátozták az energiaárakat a
lakossági fogyasztók és kisvállalkozók
számára,
a
gázszolgáltatókat
tartalékolásra
kötelezik,
a
villamosenergia-termelők
többletnyereségére pedig 80 százalékos
adót vetettek ki.

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

