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A globális gazdasági és

energetikai helyzet
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A GDP és az energiafogyasztás alakulása kiemelt 

országokban és régiókban, 2000-2014-ig, %
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Az energiafogyasztás gyorsan nő a

fejlődő országokban. Ezért a klímavédelmi

erőfeszítéseket Kínára, Indiára, a Közép-

Keletre stb. kell fókuszálni, nem a szuper 

fejlett EU-ra és USA-ra.

Forrás: IEA World Energy Outlook 2016

A GDP és az en.fogy. trendek tovább folytatódnak

A kínai és az indiai GDP és energia fogyasztás nőtt a leggyorsabban, 

míg az EU-ban a leglassúbb a GDP növekedése

GDP növekedés

Energia fogyasztás növekedés
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Globális energetikai összefoglalás
2017-2040

Az IEA Új Politika Szcenárió szerint a Föld primer 

energia felhasználása 25%-kal nő 2017-2040 

között. Az energiahatékonyság fejlesztése nélkül ez 

a növekedés kétszer akkora lenne. India energia 

fogyasztása megduplázódik 2040-ig, s India lesz a 

legnagyobb fogyasztó. Kína energia fogyasztása is 

nő, de lelassul a növekedés üteme. Az USA 

energiafogyasztása 2040-ig stagnálni fog, míg Japán 

és főképp az EU fogyasztása csökken. De az EU 

áramfogyasztása nőni fog.
4

Forrás: OECD IEA WEO-2018
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A teljes primer energia fogyasztás alakulása 
az Új Politika Szcenárió szerint, 2017-2040, Mtoe

A világ egy nagy változás tanúja, ahol a fogyasztás a fejlett országoktól

áttevődik a fejlődőkhöz. Indiában nő leggyorsabban az energiafogyasztás.

Forrás: OECD IEA WEO 2018

A GDP növekedés, a kereskedelem és az

energiafogyasztás központja ma már

Dél-Kelet Ázsia

Ez a hatalmas fogyasztás növekedés miatt a 

Párizsi klímacélok nem tudnak teljesülni
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Az áramfogyasztás/fő és a GDP/fő kapcsolata
néhány fejlett országban, 2000-2017, USD/fő
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Forrás: OECD IEA WEO-2018

Az USA-ban, Kanadában, Ausztráliában csökkenő  energia-

fogyasztással is nőtt a GDP/fő, másoknál (Németo., 

Franciao., Japán)  stagnál, Koreában gyorsan nő a fogyasztás/fő

Fejlődő országok

Forrás: OECD IEA WEO 2018

Fejlett országok
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Néhány ország GDP/fő értékei, USD/fő, 2018

Nominális és vásárlóerővel korrigált értékek

A német névleges GDP/fő 25%-kal elmarad az amerikai mögött, 

és ez az olló nyílik
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Az EU és Németország helyzete, 2015-2019 között
2019.ben az EU Eurózóna GDP-je 0,2%-on stagnál,

míg Németország GDP-je 2019 Q2-Q3-ban -0,1%-kal zsugorodott.

Ezalatt Kína 6, az USA 3%-kal nő.

Vagyis az EU és Németország egyre jobban leszakad.
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Euro Area GDP Growth Rate

https://www.bbc.com/news/business-49342012

https://tradingeconomics.com/euro-area/gdp-growth

A német Q2 is -0,1%

Recesszió van!
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https://www.bbc.com/news/business-49342012
https://tradingeconomics.com/euro-area/gdp-growth
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A „Tiszta energia csomag”

elemei
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Új megközelítés az EU-ban

Közös klímavédelmi és energetikai politika

Az energetika alárendelődik a klímavédelemnek

A Párizsi Klímacsúcs célkitűzései

• A Párizsi Klímacsúcson célul tűzték ki a globális átlagos 

hőmérséklet növekedésének 2 (ha lehet, 1,5) fok alatt tartását.

• A jelenlegi emisszió intenzitás 570 gCO2/kWh, a cél 50 

gCO2/kWh.

• A villamosenergia a globális CO2 emissziók 40%-áért 

felelős, és fontos szerepet fog játszani a jövőben is. A célok 

szerint a villamosenergia emissziókat globálisan 73 %-kal, 

az OECD államokban 85 %-kal kell csökkenteni.
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Az EU „Tiszta energia” vagy 4. energia csomag
A 4. csomag alapfilozófiája:

A Föld veszélyben van, bármi áron meg kell menteni

Hogy ez mibe kerül, azzal nem foglalkoznak

A 4. energia csomagban fontos új cél fogalmazódik meg: 

a tiszta energiára való áttérés.

A tiszta energiára történő áttérés alapvetően energia cserét 

jelent, pl. szénről, kőolaj termékről vagy földgázról a 

villamosenergiára, hidrogénre, biomasszára stb. történő 

átállást. Ennek során csökken a CO2 kibocsátás. Ezért ezt 

a technológiát dekarbonizációnak – széntelenítésnek –

hívjuk.

A jövőben a villamosenergia termelés fő forrása a 

megújuló energiák – főképp a szél és a napenergia – lesz.



Az EU jelenlegi energiapolitikájának

főbb sajátosságai

A német és az EU energiapolitika kidolgozói és irányítói 

rendkívüli optimizmussal állnak hozzá a megújuló energiák 

jelenlegi megoldatlan problémáihoz, és tovább folytatják az 

erőltetett ütemű szélturbina és szolár-panel telepítést. Ezzel 

párhuzamosan folytatódik az atomerőművek és a szenes 

erőművek leállítása, de pótlásként épülnek lignites, fekete 

szenes és földgáz erőművek. 

A tiszta energiához megkerülhetetlen az atomenergia, de ezt 

nem tartalmazza a 4. energia csomag.

A dekarbonizációi költségei kevés figyelmet kapnak.

Németország nem tudja teljesíteni 2020-as klíma-céljait.12



A 4. energia csomag 

megvalósításának technikai akadályai
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Az EU „Tiszta energiacsomag” 3 szcenáriója

80-90-95%-os dekarbonizációs célok 2050-ig
Célok a gazdaságra, szállításra-közlekedésre, építésre, iparra

14
Forrás: Decarbonization pathways: The roadmap towards a CO2 neutral Europe

Villanyautó

Villanyfűtés

Az e-mobilitás a kőolajat,

a villanyfűtés a földgázt

fogja knockoutolni

De ha ez így van, akkor 

miért építünk autógyárakat és 

rengeteg gázvezetéket?
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Az elektrifikáció nagy szerepet fog játszani az ipar

különböző területein a CO2 csökkentés érdekében
Dekarbonizációs technológiák

15Forrás: Decarbonization pathways: The roadmap towards a CO2 neutral Europe

Fogy. old.-i int. Energiahatékonys. Árammal term. hő. Hidrogén tüz.any.

Biomassza hőterm. CO2 tárol. s haszn. Egyéb innováció

Alapprobléma, hogy a felsorolt új,

innovatív megoldásoknak gyakran

még csak kezdeti stádiumban van a kutatása.

Ahol pedig lendületesen folyik a kutatás 

(pl. energiatárolás, Power to X), ott is az ipari-

kereskedelmi megvalósítástól nagyon messze 

vannak. Az árakról pedig senki sem beszél. Pedig 

ezek drága berendezések lesznek, ahol

30-40%-os hatásfokkal lehet áramból áramot 

előállítani.
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A hőfogyasztás energiaforrásainak becsült részaránya
a lakossági és a szolgáltatási szektorban, épületekben,

a világban és az EU-ban

16Forrás: Sven Werner: International review of district heating and cooling

(Energy 137 (2017) p.617-631)
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Az EU-ban a hőtermelés ~60%-a szénhidrogén! Kiváltása villannyal nehéz
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A „Tiszta energia” projekt haladásának helyzete
A Projekt kezdeti állapotban van, végrehajtásához

sok fejlesztésre és rengeteg pénzre van szükség

Forrás: IEA Tracking Clean Energy Progress

Jó úton   Több erőfeszítés kell  Nem indult   Megfigyelés kell 

A Projekt döntő része a „Több erőfeszítés kell”

illetve  a „Nem indult meg” fázisban van. 
Csupán a napenergia, a világítás és az adatközpontok

és hálózatok  terület van „Jó úton”, jele:          .

Vill. Energia                    Épületek                       Közl., szállítás               Ipar                             Energetika    

17
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Az EU „Tiszta energia” vagy 4. energia csomag
A dekarbonizációs célok teljesítésének főbb feltételei

A megújuló energiák nem igényelnek többé fejlesztési, beruházási,

üzemeltetési és egyéb támogatást;

Az alábbi feladatok-problémák megoldódnak:

• A dekarbonizációhoz szükséges összes technikai fejlesztés;

• A gazdaságos, nagy volumenű energiatárolás;

• Az elektromos gépkocsi akkumulátorok gyors töltése és a 600 km 

feletti futásképesség;

• Az Északi Áramlat 2 gázvezeték megépül (a szabályozó 

energiához kell a földgáz);

• A nagy átviteli hálózatok mind megépülnek (pl. É-D N.o.-ban);

• A szabályozó erőművek (földgáz) nyereségesen tudnak működni;

• A Németországba menő francia atom-áram export folytatódik.

Nagyon fontos az atomerőművek megőrzése ill. fejlesztése.



A 4. energia csomag 

megvalósításának gazdasági akadályai

19



2020

A globális megújuló bázisú villamosenergia támogatás 

(Mrd USD) és a nem-hidro áram-termelés (TWh)
az IEA Új Politika Szcenárió szerint

20

Forrás: OECD IEA WEO 2018

A globális megújulós áramtermelés támogatása a mai 143 milliárd USD-ról

2040-re 280 milliárd USD-ra nő, miközben az áramtermelés 4-szeresre nő

Nap

Tengeri szél

Parti szél

Bioenerg.

Megújulók támogatása                           Áramtermelés víz nélkül

A sajtó a megújuló energiák árának folytonos csökkenését jelenti, 

ugyanakkor a szél- és a napenergiás áramtermelés 

gyorsan növekvő támogatást igényel.
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A német hagyományos és megújuló kapacitások 

és termelő-képességük, 2017-ben

A német villamosenergia fogyasztás 2017-ben 600 TWh volt 

61,7%
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Forrás: AGEB - Energie Bilanzen, a szerző ábrája

A megújuló energiák

nagyobb kapacitással

jóval kevesebb 

áramot termelnek
Kapacitás Kapacitás

Termelés

Termelés

Párhuzamos rendszerek épülnek fel, a költségek gyorsan nőnek!

A „Dunkelfaulte” miatt (Németországban 600 óra) a 

hagyományos kapacitásokat 100%-ban fenn kell tartani, 

mely jelentés többletköltséget jelent.



A dekarbonizáció néhány problémája

A dekarbonizáció alapeleme a szén, az olaj és a földgáz kiszorítása és 

helyettesítése főképp szél és napenergiával.

• De a szél és napenergia időjárás-függő energiát termel. A szél és nap 

erőművek kapacitásának kihasználtsága gyenge, szélnél 24%, napnál 

12%, szemben a szén és atomerőművek 90% feletti kihasználásával. 

Ha pl. 1000 MW nukleáris kapacitást akarunk kiváltani, akkor szél 

esetén ~ 4000 MW, nap esetén ~8000 MW-ot kell megépíteni, ha 

azonos mennyiségű villamosenergiát akarunk megtermelni. Azaz 

szélnél és napnál 4-szer ill. 8-szor nagyobb kapacitást megépíteni.

• Emellett azonban gondolni kell arra is, hogy szél és napenergia esetén 

előfordulhat, hogy egyidejűleg szélcsend van és a nap se süt. Ennek 

előfordulása német adatok szerint évenként kb. 600 óra. 

– Emiatt viszont tartalékként fenn kell tartani a teljes fosszilis VER-t;

– Gondoskodni kell a VER szabályozásáról, rendelkezésre álló, szabályozó 

erőművek segítségével. 22



Szél és napenergia - Rejtett költségek

A szél és napenergia áramtermelési költségei csökkennek, de főképp 

azért, mert a költségek jelentős része nem jelenik meg, rejtve marad.

Tekintsük át a rejtett költségeket:

• A szabályozó és tartalék erőművek költségei; Informatikai költségek; 

Szabályozási költségek; Energia tárolási költségek; K+F költségek; 

Barna prémium; Stb., stb.

• De elsősorban a hálózati költségekre lehet utalni, hiszen a szél nem ott 

fúj, a nap nem ott süt, ahol a fogyasztók vagy a hagyományos 

erőművek lennének. Továbbá a fogyasztók egy része prosumer lesz. 

Ez az átviteli hálózatok és az elosztóhálózatok igen jelentős 

fejlesztését, átalakítását igényli. 

A rejtett költségeket a gazdaság szereplői és a lakosság fizeti, 

különféle pénzügyi eljárások (adók, járulékok stb.) révén. 23

Így a nap és szélenergia ára nem ad megbízható üzenetet 

ennek a technológiának tényleges költségeiről.

A sikeres dekarbonizációhoz először el kell végezni a 

legfontosabb technológiák fejlesztését, majd részletes

költség elemzés után meg kell határozni a fejlesztések irányait.

Eközben figyelembe kell venni az energia-ellátás biztonsági 

igényeit, és a fejlesztések-beruházások költségeit.

Célszerű lenne szerényebb klímavédelmi célokat kitűzni,

majd ezeket – ha lehet – túlteljesíteni.



A dekarbonizáció főbb pénzügyi akadályai

Az EU és főképp az Euró-zóna a 2008-2009-es válság óta nem tért 

magához, rendkívül eladósodott, éves növekedése csak tized %-os.

Az EU „motorja”, Németország évek óta stagnál, ma már nem tartozik a 

világ gazdasági elitjébe. Ennek főbb okai: az IT technológiákban 

történt leszakadása, az atomerőművek leállítása, a Willkommenskultur

(migránsok), a szél és napenergiás erőművek túlfejlesztése, a német

ipar – főképp az autóipar – meggyengítése a túl szigorú 

környezetvédelmi szabályozás által. 

A három másik nagy EU tagállamból Olaszország erősen eladósodott, 

kis növekedést képes csak elérni. Franciaországban sem sokkal jobb a 

helyzet. Az Egyesült Királyság pedig évek óta szeretné elhagyni az 

EU-t. Többi EU tagállam pedig politikai kérdéseken cívódik.

Bízzunk benne, hogy ilyen gazdasági helyzetben is képes lesz az EU 

teljesíteni szuper-ambiciózus, drága klímavédelmi célkitűzéseit.
24
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A sikeres dekarbonizáció útja

A jövőben az EU villamosenergia ellátásának 

dekarbonizációja csak az alábbi modellben lehet sikeres:

1. Az alaperőművi feladatokat atomerőművek látják el; az 

atomerőművek leállítását abba kell hagyni; új 

atomerőműveket kell építeni;

2. A megújuló energiákat óvatos tempóban kell fejleszteni; 

meg kell várni, amíg az új technológiákat (pl. energia 

tárolás) kifejlesztik;

3. A kiegyenlítő energiákat földgáz erőművek termelik meg.



Egy ellenvélemény
Október 18-án nyilvánosságra hozták 702 tudós és szakember EURÓPAI 

ÉGHAJLAT-NYILATKOZATÁT, amelyet az ENSZ-nek küldtek meg. A 

nyilatkozatot Magyarországról ketten írták alá:

• 1. Király József, Chemical Engineer and one of the authors of the Hungarian site

www. klimarealista.hu

• 2. Szarka László, Geophysicist, O.M., Hungary

500 tudós nyilatkozata:

Nem vagyunk klíma-vészhelyzetben. Így nincs okunk a pánikra és 

ijesztgetésre. Ezért nyomatékosan visszautasítjuk a káros és 

irreális CO2-2050-nulla-stratégia javaslatát.

26

Forrás: https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/10/European-Climate-Declaration-Oslo-18-October-2019.pdf

Egy rossz hír
Az Egyesült Államok megkezdte a párizsi klímaegyezményből való kilépésének 

hivatalos folyamatát – jelentette be Mike Pompeo külügyminiszter. 

Trump elnök szerint a globális felmelegedés egy blöff (hoax).

https://nemzeti.net/nem-vagyunk-klimaveszhelyzetben-14902376.html

https://nemzeti.net/nem-vagyunk-klimaveszhelyzetben-14902376.html
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Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket

The End


