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I. VEZETŐI
ÖSSZEFOGLALÓ

3. OLDAL

2022. év egészéről kijelenthetjük, hogy az
európai energiaválság éve lesz. A korábban
elképzelhetetlen energiaárak hatását
súlyosbította, hogy a Föld északi féltekét
évtizedek óta nem látott aszály terhelte,
Magyarországon számos területen teljes
egészében megsemmisült a termés.
Kukoricából várhatóan importra szorulunk,
hogy a belső fogyasztást fedezni tudjuk, ami
példa nélküli a történelem során. Európa
eközben képtelen pótolni az orosz szankciók
miatt kieső földgáz szükségletét, így Európa
legfejlettebb régióiban sorra jelentik be a
gyárbezárásokat, aminek gazdasági hatása
egyenlőre felbecsülhetetlen. Az inflációs
nyomás hatására a fenntarthatósági
beruházások megtorpanása várható, annak
ellenére, hogy az energiaárak drágulása
miatt a lakosság jelentős
energiahatékonysági beruházásokba
kezdett. 



4.OLDAL

Orbán Balázs, Orbán Viktor miniszterelnök

politikai igazgatója a közösségi oldalán

megosztott bejegyzésben hívta fel a

figyelmet a Nemzetközi Valutaalap (IMF)

augusztusi elemzésére, amely alapján

Európában Magyarországon a

legalacsonyabb a lakosságot sújtó infláció.

A miniszterelnök tanácsadója kiemelte,

hogy „a rezsicsökkentés megóvásával

pedig biztosítottuk, hogy az átlag alatt

fogyasztóknak ezután se kelljen egekig

érő fűtésszámlát fizetniük a téli

hónapokban". Magyarországon a minden

háztartás, amely nem lépi túl az

átlagfogyasztást, továbbra is a

rezsicsökkentett áron kapja a villamos

energiát és a gázt, ami azt jelenti, hogy

ők semmilyen változást nem fognak

érzékelni a számlák befizetésekor. Az

átlag felett elhasznált energia ára ugyan

már magasabb, de még mindig

kedvezményes. Emellett a hőszivattyút

használók továbbra is tudják az ingatlant

mennyiségi megkötés nélkül

rezsicsökkentett áron fűteni.

Az Magyar Energetikai és Közmű-

Szabályozási Hivatal bejelentette, hogy a

beépített fotovoltaikus kapacitás nyárra

meghaladta a 3200 MW-ot, ezzel hazánk

jelentősen túlteljesítette a Nemzeti

Energiastratégiában foglaltakat, és halad

tovább a klíma semlegesség felé vezető

úton. 

II. ENERGIAPOLITIKA, ENERGIAVÁLSÁG

A napenergia hasznosítása mellett

felélénkült ismételten a szakmai vita,

hogy a technikai fejlődésnek és a

megemelkedett energiaköltségek miatt

Magyarországon már megérheti a

szélenergia hasznosítása is. A Bizottság

által rendelt tanulmány alapján az ország

9%-a potenciálisan alkalmas szélturbinák

telepítésére, főleg a Dunántúl, azon belül

is a Dél- és Közép-Dunántúli Régió. Ezen a

területen a turbinák

kapacitáskihasználtsága eléri, vagy

meghaladja a 20%-ot. Elméletben 42 GW

kapacitás építhető be, éves szinten pedig

86 TWh villamosenergia termelhető, ami

kb. 2000 óra megfelelő szelet

valószínűsít. Az alkalmas területeket

térképen megjelenítve látszik, hogy csak

egy szűk sávban van igazán hasznosítható

szélenergia Magyarországon, ami több

védett területtel is átfedésben van. A

2010-2016 közötti időszakban a beépített

szélerőművek kapacitáskihasználtságának

súlyozott átlaga 23,3% volt, az EU átlag

pedig 22,1%. A jobb eredmény

legvalószínűbb magyarázata az, hogy

Magyarországon a kevés szélerőművet a

lehető legjobb helyekre telepítették. A

MAVIR adatait elemezve jól látható, hogy

Magyarországon a szélenergia a leginkább

kiszámíthatatlan megújuló energiaforrás,

emiatt drágább a kiegyensúlyozása is. 
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Megoldást jelenthet a technológia fejlődése,

mivel 200 méter magasságban sokkal

kedvezőbbek a szélsebességi adatok, mint a

most elterjedt 100 méter magas erőművek

esetén. Azt sem szabad elfelejteni, hogy

tengerpartok, hegyszurdokok sokkal

ideálisabbak a szélerőművek számára, így

regionális szinten továbbra is kifizetődőbb

lehet kihasználni a komparatív előnyöket,

ezzel a szélerőmű termelést meghagyni

szomszédos országoknak, és

Magyarországnak pedig továbbra is a

napenergiát preferálni. 

Az orosz-ukrán háború kitörése kapcsán az

Európai Unió egyértelműen állást foglalt

Ukrajna támogatása mellett. A tagállamok

humanitárius segítséget nyújtanak

Ukrajnának, segítik az ukrán gazdaság

életben tartását, mérsékelni próbálják az

ukrán emberek szenvedéseit és az orosz

gazdaságra mért szankciókkal igyekeznek

megfékezni az orosz offenzívát. A tagállamok

egy részének tiltakozása ellenére a szankciók

az energiaszektorra is kiterjedtek: az Európai

Bizottság nyomására az ötödik szankciós

csomagban az orosz szén embargója, a

hatodikban pedig a tengeri úton szállított

orosz olajra vonatkozó embargója is

megjelent. Ez utóbbi ráadásul azt követően

került be az Oroszországgal szemben

alkalmazott szankciók körébe, hogy a március

10-11-én Versailles-ben tartott állam- és

kormányfői találkozón az országok egy sze

egyértelműen jelezte, hogy az energiaszektor

szankcionálása elfogadhatatlan - fogalmazta

meg Litkei Máté a Klímapolitikai Intézet

igazgatója a Világgazdaság hasábjain.  

Hiába jelezték gazdasági és iparági

szakértők, hogy az intézkedés súlyos

ellátásbiztonsági problémához vezethet,

hosszas huzavona után végül az Európai

Unió Tanácsa megszavazta az

Oroszország elleni 6. szankciós csomagot,

mely értelmében az orosz olajszállítások

kétharmadát azonnal embargóval sújtja az

Európai Unió, az év végével pedig ez az

arány 90 százalékra fog növekedni.

Mindeközben természetesen a kőolaj,

illetve a kőolaj termékek felhasználása

továbbra is szükséges a társadalmaink

működétetéséhez, emiatt felmerült a

kérdés: ha nem Oroszországtól, akkor

honnan vásároljuk az olajat?

Az olasz Eni SpA és a spanyol Repsol SA

olajvállalat megkezdheti a venezuelai olaj

szállítását Európába. Nem csak

Olaszország és Spanyolország csapott le

az olcsó venezuelai olajra, az amerikai

kormánya ideiglenesen feloldva a korábbi

tilalmát, felhatalmazta a Chevron

olajvállalatot, hogy tárgyalásokat kezdjen

Maduro kormányával. Az európábai

szállításoknak inkább szimbolikus

jelentősége van, melynek célja, hogy

Venezuela kínai olaj szállításának egy

része ezentúl Európába irányuljon. A

Venezuela ki is használta Európa szorult

helyzetét, és bejelentette, hogy a nyers

olajért cserébe finomított termékeket

szeretne. A korábbi washingtoni

szankciók hatására ugyanis a venezuelai

olajexport elsődleges fogadó piaca Kína

lett, a hazai olajipar pedig a szankciók

megfojtották.



Peking távol maradt az oroszországi

szankcióktól, így a jövőben nem csak a

venezuelai olaj 70 százalékát, de a

moszkvai olaj egyre nagyobb arányát is

olcsón vásárolhatja meg. Vagyis a korábbi

szankciós intézkedésekkel annyit értek el,

hogy a nem-demokratikus Venezuela

belekényszerült abba a helyzetbe, hogy

szorosabbra fűzze Kínával a kereskedelmi

kapcsolatait. Kína segített fenntartani a

szankcionált ország gazdaságát és

Venezuela pedig fűtötte a távol-keleti

gazdasági óriás növekedését, majd a

korábban szankcionált nem-demokratikus

Venezuela szankcióit részben feloldják,

hogy Oroszországot szankcionálják, aki

így szorosabbra fűzi a kereskedelmi

kapcsolatait Kínával, fenntartva saját

gazdaságát és tovább fűtve a kínai

gazdasági növekedést. Nem tűnik

logikusnak.

Egyébként az Európai Unió, illetve annak

tagállamai nem minden esetben olyan

finnyásak, amikor az emberi jogokat

lábbal tipró országokkal kell kereskedni.

Az EU nem csak Venezuela esetén tesz

kivételt, a 2005 és 2019 között importált

közel 3,1 billió euró értékű olaj jött a

Freedom House által nem szabad

besorolással ellátott országokból. Az öt

legfontosabb forrás a következő volt: 1,3

billió euró, mintegy 42%-a származott

Oroszországból, 343 milliárd euró, vagyis

11% érkezett Szaúd-Arábiából, több mint 
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305 milliárd euró, azaz 9,9% származott

Líbiából, közel 267 milliárd euró, azaz

8,7% érkezett Kazahsztánból, végül közel

192 milliárd euró, azaz 6,2% érkezett

Irakból. Ugyanezen időszak alatt a

részben szabad országokból importált

közel 411 milliárd eurónyi olajból 282

milliárd euró, azaz 69%-a származott

Nigériából, több mint 66 milliárd euró,

vagyis 16% érkezett Mexikóból és több

mint 42 milliárd euró, azaz 10% érkezett

Kuvaitból. A nem szabad országokból

2019-ben importált több mint 2,5 milliárd

hordóból több mint 1,5 milliárd hordót,

azaz közel 59 százalékát mindössze öt

ország importálta: Olaszország 404 millió

hordót (26,1 milliárd euró), Németország

374 millió hordót, Spanyolország 277

millió hordót, Franciaország 254 millió

hordót és Hollandia 194 millió hordót (12,6

milliárd euró).

Hasonló paradox helyzetet szült az is,

amikor Németország energetikai

partnerségről állapodott meg azzal a

Katarral, amely nem épp a demokrácia

fellegváraként ismert. Olaf Scholz

kancellár május 20-án Berlinben

találkozott Tamim bin Hamad al-Thani

emír sejkkel. A jelenlegi árakon a hat

Öböl-állam 3,5 milliárd dollárt kereshet a

Nyugaton a következő öt évben. Az olaj-

és gázpiacon részesedése az európai

importból a mai 10% alattiról 20% fölé

emelkedhet. Az Öböl-menti államok

Közel-Keleten belüli gazdasági súlya 1981

óta a legmagasabb, a regionális GDP 60%-

a, és tovább fog növekedni. 
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Ahogy az orosz kibocsátás kelet felé

áramlik, az Öböl egyre nagyobb

beszállítóvá válik a Nyugatnak. Al-Thani

megerősítette, hogy Katar azt tervezi,

hogy 2024-ben megkezdi a

cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását

Németországba. Az LNG-vel nem csak az

a gond, hogy honnan jön, hanem az is,

hogy drágább, mint a vezetéken érkező

földgáz és jelentősen nagyobb

üvegházhatású gáz kibocsátással is jár.

Szintén ellentmondásos a helyzet a

hosszú távú gázszállítási szerződésekkel

kapcsolatban. Az Európai Bizottság

szerint a hosszú távú szerződések

akadályozhatják a gáz szabad áramlását

Európában. Az EU döntéshozói az egyedi

szereplőkre reagálva – például

Oroszország kihasználhatja erőfölényét –

ösztönözték a szerződéses kapcsolatok

helyett az azonnali kereskedelmet. A

bizottsági elképzelés szerint ezzel azt is

elkerülik, hogy az ügyfeleket a fosszilis

tüzelőanyagok használatába

kényszerítsék, mivel az EU 2050-re nulla

nettó kibocsátás elérésére törekszik. Az

Európai Bizottság tavaly év végén

kijelentette, hogy a hosszú távú

gázszerződések nem szólhatnak 2049

után, és nem akadályozhatják a megújuló

és alacsony szén-dioxid-kibocsátású

gázok piacra lépését. A termelő országok

azonban gyakran azt mondják, hogy az

azonnali kereskedelem súlyosbította az

árak ingadozását, különösen a COVID-19

világjárványt követő gazdasági

fellendüléssel járó szűkös ellátási

körülmények között.

Egyes nagy LNG-termelők, például Katar,

és a hosszú távú szerződésekkel

rendelkező energiavállalatok szerint

Európának kevésbé kellene az azonnali

szerződésekre, és inkább a hosszú távú

szerződésekre hagyatkoznia

energiaszükségleteinek kielégítése

érdekében. A becslések szerint a globális

LNG-kereskedelem hozzávetőlegesen

70%-át hosszú távú szerződések útján

értékesítik, de Európában az azonnali és

rövid távú szerződéseknek csupán 45-

50%-át teszik ki. Az energiaválság, az ezt

súlyosbító orosz-ukrán háborús helyzet és

az erre adott európai politikai válaszok

által okozott áremelkedések és ellátási

problémák enyhítése céljából az Európai

Unió saját korábbi céljait figyelmen kívül

hagyva március 25-én az Egyesült

Államokkal kötött hosszú távú gázpiaci

megállapodást. Oroszországból négy

vezetékes szállítási útvonalon érkezik a

földgáz Európába. Ukrajnán keresztül a

Testvériség vezetéken,

Fehéroroszországon és Lengyelországon

keresztül a Yamal vezetéken, a Balti-

tenger alatt húzódó Északi Áramlaton és

a déli irányú Törökáramlaton. Jelenleg a

négy útvonal közül az első hármon ellátási

probléma van, így főleg Németországba,

Csehországba és Ausztriába irányuló

orosz földgázszállításoknak csak töredéke

érkezik meg. 
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Az energiaválságra válaszul az Egyesült
Királyság kormánya csütörtökön
hivatalosan is feloldotta az angliai
palagáz-repesztés tilalmát, az Ukrajna
elleni orosz háborúra és az „energia
fegyverkezésére” hivatkozva, mint
indoklást az energiabiztonság elérésének
„minden útjának” feltárására. Angliában
2019 óta moratórium van érvényben a
palagáz-termelésre a kiváltott kisebb
földrengések miatt. Jacob Rees-Mogg
üzleti miniszter elmondta, hogy a
kormány célja, hogy 2040-re az Egyesült
Királyság energia exportőr legyen. Az
Egyesült Királyság azon célkitűzése, hogy
2050-re nettó nullára csökkentse a szén-
dioxid-kibocsátást mára szintén lekerült a
napirendről.

Frans Timmermans már egyenesen arról
beszélt, ha a negyven százaléknál is
kevesebb gáz érkezik az unióba, akár
zavargások is kitörhetnek. Sajnos ez, a
legrosszabb forgatókönyv látszik
megvalósulni. Ráadásul azóta az Északi
Áramlaton is teljesen leállt a szállítás,
egyedüli megbízható útvonal a Török
Áramlat. A gázváltásra válaszul Szijjártó
Péter külügyminiszter nemrégiben
jelentette be, hogy a 4,5 Mrd. köbméteren
felül, amit hosszútávú szerződés
keretében veszünk, sikerült további
700.000 millió köbméter vezetékes gáz
szállításáról megállapodni a Gazprommal,
ami a Török Áramlaton keresztül érkezik
meg. z Európai Bizottság július 20-án
szerdán mutatta be azt az új jogalkotási
eszközt, valamint európai gázkereslet-
csökkentési tervét, amely jövő tavaszig
15%-kal csökkentené Európa
gázfelhasználást. 

A korlátozás kiterjed minden fogyasztóra:
közigazgatásra, háztartásokra,
középületek tulajdonosára és az ipari
szereplőkre.

Az uniós riasztás akkor indítható el, ha
súlyos gázhiány vagy rendkívül magas
gázigény jelentős veszélye áll fenn. Az
uniós riasztás elrendelését követően a
15%-os csökkentés végrehajtása
kötelezővé válik. A rendelet ellen
Magyarország nemmel szavazott, ezzel
kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a
magyar kormány a spórolással egyetért,
annak kötelező volta elleni tiltakozásul
szavaz nemmel. Szerinte azok az
országok erőltetik rá akaratukat a
közösségre, akik a szankciós politika
hevében még azt hangoztatták, hogy
függetleníteni tudják magukat az orosz
energiahordozóktól. 

Augusztus 4-én leállt a kőolaj szállítás a
Barátság 2 kőolajvezetéken. Az eddigi
információk alapján a Transznyeft már
július 22-én előre átutalta az augusztusi
tranzitdíjat Gazprombankon keresztül
Ukrtransnaftának, az ukránok szerint
pedig nem teljesült az átutalás. Az ukrán
vállalat az olajszállítással kapcsolatos
szolgáltatásokat 100%-os előrefizetés
mellett nyújtja. A Transznyeft közleménye
szerint a Gazprombank hetedik szankciós
csomag hatályba lépése miatt nem
továbbította a pénzt, miközben a földgáz
ellenértékének fizetése fennakadás nélkül
lezajlik. Végül a MOL csoportba Slovnaft
kifizette a trancit díjat az orosz fél
helyett, így pár napon belül teljesen
helyreállt a szállítás.
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Kiszáradás fenyegeti Magyarországot a
következő évtizedekben, ha a mostani
kibocsátási trendek folytatódnak, írják az
ELTE klímakutatói a Másfélfok oldalon.
Tanulmányukban az éghajlatváltozás
fokozódó szélsőségei miatt a száraz
területek tovább terjedését valószínűsítik,
elsősorban az Alföld északi és középső
részein, a Kisalföldön és a Dunántúl
északkeleti részén. A folyamat évtizedek
óta tart, a hetvenes-nyolcvanas évekhez
képest már most 84 százalékról 68
százalékra csökkent a nedves területek
aránya a júniusi adatokat összevetve. Az
előrejelzés több lehetőséget vázol fel. A
legkedvezőtlenebb alapján a század
végére az Alföld teljes egészében száraz
terület lehet, és csak a nyugati
országrész marad csapadékosabb.
Elképzelhető, hogy Magyarországot
túlnyomórészt, akár 85 százaléknál is
nagyobb mértékben erdős sztyeppe
uralhatja az évszázad második felére,
ezzel együtt a bükkerdők teljesen
eltűnhetnek, és a tölgyesek is nagyon kis
területre szorulnak vissza.

Idén nyáron az ország egyes területein
egyáltalán nem volt termés. Kukoricából
és napraforgóból az Alföld egyes részein
az aszály miatt egyáltalán nincs mit
betakarítani – nyilatkozta az
agrárminiszter. A két éve tartó száraz
időszak és a június eleje óta tartó csak
néhány napot szünetelő forróság
rendkívüli mértékű pusztítást végzett a
mezőgazdaságban. 

A mostani extrém szárazságot

meteorológiai cirkulációs folyamatok

okozzák, nyilatkozta az Info Rádiónak és a

Portfoliónak a Klímapolitikai Intézet

kutatója, Dr. Kovács Erik. Bár a múltban is

voltak súlyos aszályok, és lesznek a

jövőben is, azonban a mostani azért

extrém és szokatlan, mert gyakorlatilag

az északi félteke jelentős részét érinti. A

jet stream lassulása, a La Nina szokatlan

aktivitása, és helyi, regionális makro- és

mezocirkulációs zavar is van a szárazság

hátterében, olvasható a Klímapolitikai

Intézet által júliusban publikált

tanulmányban.

Dr. Kovács Erik a Klímapolitikai Intézet

kutatója az RTL Klubnak és az Index.hu-

nak elmondta, hogy a klíma megváltozása

és az időjárás szélsőségei fogják

meghatározni a következő évtizedet a

mezőgazdasági ágazatban Európában és

Magyarországon is.

A mezőgazdasági termőterületek digitális

talaj- és vízgazdálkodási térképeinek

kifejlesztésében vesznek részt az ELKH

Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani

Intézetének (ATK TAKI) szakemberei egy

konzorcium keretében, amely segíthet az

egyes termőtalajok

aszályérzékenységének előrejelzésében, a

természetes vízvisszatartás

tervezésében.

9. OLDAL
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A digitális talaj- és vízgazdálkodási
térképek kifejlesztése várhatóan néhány
évig tart – nyilatkozta Hencz Éva, az
ELKH kommunikációs igazgatója. A
Pannon Egyetem vezette konzorcium
tagjai között van még a Balatoni
Limnológiai Kutatóintézet és az Ökológiai
Kutatóközpont is. A projekt a
Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti
Laboratórium égisze alatt valósul meg. Ez
egyike annak a 10 nemzeti
laboratóriumnak, amelyek az ELKH
kutatóinak részvételével, 60 milliárd
forintos támogatásra számíthatnak a
következő években.

Dr. Kovács Erik szerint megoldás lehet az
agráriumban, hogy a szántóföldi művelést
áthelyezik az aszályos régiókból a
kevésbé aszályosabba, pl. az Alföldről a
Kisalföldre vagy a Dunántúl síkvidékeire.
Dél-Európában és a Balkánon tömeges
mértékben hagynak fel a
gabonatermesztéssel, ugyanakkor Észak-
Európában, a Német-, a Lengyel-és a
Kelet-európai-síkvidék északi felén
növekszik a gabonatermesztésbe fogott
területek kiterjedése. Reneszánsza lehet
jelenlegi haszonnövényeink esetben a
kevésbé produktív, de stressztűrőbb,
rövid tenyészidejű fajták újból termelésbe
fogásának (pl. rövid tenyészidejű
szójafajták, tünkölybúza, stb.) Az idei és
tavalyi aszály felgyorsíthatják a kukorica
visszaszorulását Magyarországon, ma már
legalább 300-400 ezer hektáron nem
termelhető igazán eredményesen. 

A hazai szántóföldi termőterület egyelőre

6-8 százalékát kitevő,

kukoricatermesztésre mindinkább

alkalmatlan terület várhatóan rohamosan

nőni fog a következő években a

klímaváltozás előrehaladtával. Az aszályra

hajlamos régiókban (pl. Homokhátság,

Kiskunság) a kukorica egyik legfőbb

alternatívája a cirok lehet, amelynek

sokkal jobb a hőstressz- és

aszálystressztűrő képessége. Az 1920-as,

1930-as évekig elterjedt volt hazánkban,

de az elmúlt 50-60 évben visszaszorult a

termőterülete. Egy nagyon fontos

adottságunkat ki kell használni már a

közeljövőben: Magyarországnak

világviszonylatban is egyedülálló növényi

génbankja van, egy világon egyedülálló

génbankrendszer (Nemzeti Biodiverzitás-

és Génmegőrzési Központ, Tápiószele -

https://www.nodik.org/), és folyamatosan

tudunk nemesíteni és fejleszteni a változó

klímához, illetve időjáráshoz alkalmazkodó

vetőmagokat.

Azonban önmagában a fajtaválasztás csak

részsiker Kovács Erik és az agrár

egyetem rektora, Dr. Gyuricza Csaba

szerint. Az egész technológiai rendszer

átalakítása szükséges a talajműveléstől,

az intelligens gazdálkodáson át a

növényvédelemig. A talaj ugyanis

mindennek a kulcsa, ha képes megtartani

a vizet, akkor a növények kisebb

károsodással vészelhetik át a

csapadékhiányos időszakokat. Hazánkban

jelenleg 4,3-4,4 millió hektár áll művelés

alatt, ebből alig több, mint 2 százalékot,

nagyjából 100 ezer hektárt öntöznek.
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A legambiciózusabb tervek az arányt két-

háromszorosára emelnék, ami 200-300

ezer hektárt jelent, ennél többet reálisan

nem is lehetne bevonni. Vagyis

termőföldjeink 94 százaléka, négymillió

hektár így is maradna

szárazgazdálkodásban, ami azt jelenti,

hogy vízigényéről a csapadék és a talajvíz

gondoskodik.

A KPI kutatója szerint, ha Magyarország

az elkövetkező évtizedekben is fenn

akarja tartani az önellátását és az

agrárgazdasági értelemben vett piaci

pozícióit, szem előtt kell tartani, hogy a

környezeti és klimatológiai feltételek a

mezőgazdaságban folyamatosan

változnak, de a termelési, művelési

folyamatok jelentős részében mégis van

választási lehetőség. A sikeres

mezőgazdaság jövője a digitalizáció és a

robotizáció, azaz a precíziós eszközök

használata. A precíziós eszközök

alkalmazása – a mezőgazdaság 4.0-ban is

említésre kerül – már a vetésnél

jelentősen befolyásolni tudja annak

hatékonyságát, illetve később az állomány

fejlődésének dinamikáját is.
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Az elszabadult energia- és földgáz árak több ágazat, mint az acél- és alumíniumipar, a

műtrágya- és égetett kerámiagyártás rákényszerített Európa szerte az árak emelésére,

amely mára olyan mértéket öltött, amit a vevők nem tudnak megfizetni, emiatt mára a

termelésük csökkentésére, valamint a gyárak bezárására került napirendre. Amennyiben

ezen a beszállítói lánc alján elhelyezkedő vállalatok nem fognak tudni termelni, annak

súlyos következményei lesznek az egész nemzetgazdaságra nézve.

A műtrágya hiánya nem feltétlenül idén okoz élelmiszer hiányt, hiszen már a betakarítási

időszakon túl vagyunk, de az idei árak megmaradását vetítik előre a 2023-as és 2024-

es évre is. A növény és gabonatermesztés termésátlagának romlása begyűrűzik mind az

állattartásra, mind az erjesztett italok gyártására, a sor pedig szinte végtelen. Jelenleg

az európai műtrágyagyárak 70%-a áll, még a tengerpartok közelében lévők is, amelyek

saját ammónialefejtővel rendelkeznek. A péti Nitrogénművek is leállította a termelést a

magas energiaárak miatt. Drágább lesz az élelmiszer, mivel a mezőgazdaság nem

fenntartható jelenleg műtrágya nélkül.

IV. KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG, INFLÁCIÓ,
RECESSZIÓ, IPARÁGAK HELYZETE

Energiaintenzív iparágak



13. OLDAL

Európa a cink- és alumíniumolvasztó
kapacitásának 50%-át veszítette el az
elmúlt évben, mert megfizethetetlenné
vált a villamosenergia-árak emelkedése
miatt a magas energiaintenzitású
termelés. A kapacitások még tovább
csökkenhetnek, ami mind az építőiparra,
mind az autógyártásra rányomja bélyegét.
A megújítási ráta visszaesése, valamint a
gépjárművek átlagéletkorának kényszerű
növekedése pedig veszélybe sodorják az
EU klímacéljait.

A Föld északi féltekének nagy részét
sújtó aszály miatti, valamint az orosz
szankciók és az ukrajnai export
nehézségek következtében élelmezési
válság alakult ki. Hivatalos közlés szerint
idén augusztus végéig feleannyi gabonát
exportált Ukrajna, mint a korábbi
években. A háborút megelőzően Ukrajna
eddig a világ ötödik legnagyobb
búzaexportőre volt, de jelentős
szereplőnek számított a kukorica és az
árpa világpiacán is. A KSH adatai szerint
az élelmiszerek ára 1 év alatt több, mint
30%-ot emelkedtek, ezen belül leginkább
a margarin (66,9%), a kenyér (64,3%), a
sajt (61,%), a száraztészta (57,9%), a
tejtermékek (54,7%), a vaj és vajkrém
(54,5%), a péksütemények (45,4%), a
tojás (42,%), a rizs (40,9%), a baromfihús
és az édesipari lisztesáru (40,4%) drágult

. A nyersanyagok drágulása, illetve a évek
óta húzódó chip hiány miatt az új
személygépkocsikért 19,9%-al kell
magasabb árat fizetni, illetve minimum 1-
2 éves várakozási időt kell várni. A hiány
megjelenik a használtautó piacon is, ahol
18,1%-kal kell többet fizetni. 

Az építőipar egyik energiaintenzív ágazat.

A vas- és acélgyártás, valamint a

szigetelőanyagok és égetett kerámia

termékek gyártás költségeinek

növekedése következtében jelentősen

drágultak a “zöld” beruházási programok

költségei is. A KSH szerint amíg az

általános infláció az év első felében éves

összevetésben 9,4 %-kal emelkedtek,

addig az építőalapanyag-iparban 20,4 %,

az építőipari termelői áraknál pedig 22,8

% áremelkedés volt mérhető. Az építési

termékek gyártási költségei között az

energia részaránya nagyjából 25%, de a

cement, az égetett kerámia, a tégla és

egyes szigetelőanyagok esetében ez az

arány magasabb. Az igazi árdrágulás

pedig csak ősszel várható, amikor az

európai piac energia hiánnyal néz szembe.

Egyedüli ágazat aminek kedvez a jelenlegi

inflációs környezet, az a körforgásos

gazdaság újratermelő szereplői. A

nyersanyaghiány és a magas beszerzési

árak miatt, javíthatja a

hulladékhasznosítók újrahasznosításának

kedvét, illetve a különböző elektronikai és

háztartási berendezések javítása is

fellendülhet, ami javíthatja a

hulladékgazdálkodási célok kitűzését. A

tartós fogyasztási cikkekért 14,8%-kal,

mint a konyha- és egyéb bútorokért

20,9%-kal, a szoba bútorokért 19,3%-kal

kell többet fizetni, mint egy éve.
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Az Európai Központi Bank
makrogazdasági prognózisa szerint
Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt
súlyosan sérült a bizalom, az energia- és
élelmiszerárak továbbra is meredeken
emelkednek, és – a világjárványhoz
kapcsolódó kínai fennakadásokkal
párosulva – tovább fokozódott az ellátási
láncokban fennálló nyomás. A magas olaj-
és gázárak, az ukrajnai háborúnak erősen
kitett élelmiszer jellegű nyersanyagárak,
valamint a gazdasági újranyitás és a
globális kínálati hiányok hatása miatt az
ároldali nyomás a közeljövőben továbbra
is rendkívül erőteljes marad. 

Az infláció 2023-ban várhatóan 3,5%-ra,
2024-ben pedig 2,1%-ra csökken az
energiaárak és az élelmiszer jellegű
nyersanyagárak feltételezett
mérséklődését tükrözi. Az EKB
szakértőinek 2022. márciusi
prognózisával összehasonlítva az infláció
jelentősen felfelé módosult. Ennek okai: 
1.  nem várt friss adatok; 
2.  magasabb energiaárak és élelmiszer
jellegű nyersanyagárak; 
3.  az ellátási zavarokból eredő, tartósabb
felfelé irányuló nyomás; 
4.  erőteljesebb bérnövekedés; 
5.  az euró árfolyamának leértékelődése.

A Bizottság szerint háború okozta sokkok
visszafogják a növekedést, az ukrajnai
orosz invázió tovább fokozta az energia-
és élelmiszerárakra ható, felfelé irányuló
nyomást, amely a globális inflációt is
felfelé hajtja, csökkentve a háztartások
vásárlóerejét, és a korábban
feltételezettnél gyorsabb monetáris
politikai választ indokol.

Az EU gazdasága továbbra is különösen

érzékeny az energiapiacok alakulására,

mivel nagymértékben függ az orosz

fosszilis tüzelőanyagoktól, a globális

növekedés lassulása miatt gyengül a külső

kereslet. Összességében az EU gazdasága

várhatóan tovább bővül, de a 2022.

tavaszi előrejelzésben vártnál lényegesen

lassabb ütemben.
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A vízenergia közvetlen hasznosításában

Magyarország az EU sereghajtói közé

tartozik, ami nem meglepő, figyelembe

véve természeti adottságainkat. Egész

Európában egyedül Hollandiának

alacsonyabb az egy négyzetkilométerre

jutó vízenergia-potenciálja mint hazánknak.

Ennek ellenére folyik Magyarországon

vízenergia-termelés, ami évente 150-200

GWh körül alakul.

A folyók vizét számos fosszilis

energiahordozóval működő erőmű

blokkjainak hűtésére használják világszerte.

Magyarországon azonban a paksi

atomerőmű a legjelentősebb ebből a

szempontból. A négy blokk hűtésére

másodpercenként 100 köbméter vízre van

szükség, ami a valaha mért legalacsonyabb

vízállás esetén a Duna paksi vízhozamának

nyolcada. A folyó vizének hűtésre való

használatára természetvédelmi előírások

vonatkoznak, melyek kimondják, hogy „a

kibocsátási ponttól folyásirányban

számított 500 m-en lévő szelvény bármely

pontján a befogadó víz hőmérséklete nem

haladhatja meg a 30 °C-ot”. Ezt a

szabályozást figyelembe véve nehéz

helyzetbe kerülhet az erőmű. Az aszály és

az amiatti alacsony vízhozamok tehát

közvetve akár az ország energiaellátását is

megnehezíthetik.

V. VÍZGAZDÁLKODÁS
Nem csak azon országok energiaellátása

kerülhet veszélybe aszályos időszakban,

melyeknek energiamátrixában fontos

szerepet játszanak az atomerőművek, írja

Basa Márton a Klímapolitikai Intézet

kutatója. A hidraulikus kéregrepesztéshez

is elengedhetetlen a nagy mennyiségű víz

használata. Ennek komoly szerep jut a

földgáz és a palagáz kitermelésében. A

hidraulikus kéregrepesztés során

legtöbbször homokot tartalmazó vizet

fecskendeznek nagy nyomással a

fúrólyukakba, melynek hatására a mélyben

található kőzetréteg megreped, így

kiáramlik a földgáz. A vízben lévő homok

(vagy egyéb támasztóanyag), a hidraulikus

nyomást kialakító víz távozása után nyitva

tartja a repedéseket. A vízhiány egy ilyen

rendszerben is hasonló problémákat

eredményezhet, mint a kőolajfúrás esetén:

a kitermelés drágulását, így az árak

emelkedését az importőrök számára.

A víz energiáját talán régebben fogja

munkába az emberiség, mint bármely más

megújuló energiahordozóét, napjainkra

pedig energetikai felhasználása sokrétűbb,

mint valaha. Ebből kifolyólag felértékelődik

a szerepe és egyre okosabban kell vele

bánnunk, hiszen a vízhiány magában is

komoly problémája még összetettebb

nehézségekbe gyűrűzhet át. A

klímaváltozás felgyorsulásával valóssá

válhat a veszély, hogy a vízenergia

rendelkezésre állása is egyre inkább

időjárásfüggővé válik.
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