A fejlesztés és a szabályozás egysége vagy harca
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Miért éppen Magyarország?

KEZDŐDÖTT?

Magyarország kukorica termelése és felhasználása –
adatok ezer tonnában
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Bioüzemanyag
Etanol

• A bioetanol tisztán égő, magas oktánszámú üzemanyag,
amely fenntarthatóan termesztett, magas keményítő
tartalmú alapanyagból készül.

• Szabályozott EU-s piac - RED (2009/28/EK Rendelet)
irányelv írja elő a megújuló energia alkalmazását –
lehetővé tette a Pannonia Ethanol megalapítását.
• Az etanol benzinhez vett bekeverési aránya jelenleg
4,7 %, az EU-28 átlagában.
• 65% üvegházhatású gázkibocsátás (ÜHG) megtakarítás a
fosszilis üzemanyagokhoz képest

2010-TŐL NAPJAINKIG

Fejlesztések lépcsői

2012

2013

2014

Július 8.

Március 26.

Október 1.

Január 20.

December 31.

Üzemépítés

A termelés
megkezdése

Kukoricaolaj
gyártás

Mini
kapacitás
bővítés

A kapacitás
bővítés
befejezése,

2010

Augusztus 16.

Alapkőletétel

Október 1.

Kapacitás
duplázás
elindítása

2015

Pannonia
Ethanol lett
Európa
legnagyobb
bioetanol
gyártója.

2016
1 millió tonna
kukorica
feldolgozása:
450 millió liter
Ethanol
375 ezer
tonna
fehérje
takarmány
12.000 tonna
kukoricaolaj

Pannonia Ethanol jelentősége

• Hazai kukorica feldolgozására és EU-s irányelvre épült beruházás piacvezetői státusz az EU által szabályozott belső piacon,
• EU-s szinten versenyképes magyarországi környezet a biofinomítói tevékenységhez
(alapanyag, szakemberek, logisztika, szabályozás)
• Munkahelyteremtés – 170 közvetlen és több, mint 1 000 közvetett munkahely,
• 1 millió t/év magyar kukoricafelvásárlás – piac stabilizálás, gazdáknak hosszú távú
tervezés,
• Fehérje takarmánytermelés és emellett folyamatos K+F+I tevékenység,
• Szoros kapcsolat a magyar gazdákkal és a helyi önkormányzattal, közösséggel

Szabályozás változása

2010 - 2020
• 10 %-os megújuló
energia részarány
2020-ra,
• Beruházási döntés a
10 éves irányelv
alapján
• Közlekedés esetében
bioüzemanyagok
bekeverése a
fosszilis
üzemanyagokba,

2013 - módosítás
• 7%-os felső korlát
bevezetése a
bioüzemanyagokra
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2020 - 2030
• Európai Bizottság
induló javaslata:
Gabona alapú
üzemanyagok
kivezetése

Következmények?
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Szabályozás következménye

• Veszélyezteti az európai és a magyar gazdák stabil, kiszámítható felvevő piacát –
Magyarország esetében több, mint évi 2 m tonna kukorica piaca kerülhet veszélybe,

• Ellehetetleníti a közlekedés ipari méretekben vett zöldítését 2030-ig,
• EU-s döntéshozatal: Tudományos tények, megállapítások figyelmen kívül hagyása
• K+F+I: Befektetői bizalom csökken, elmaradnak további befektetések.
- -

Lehetőségek?

Szabályozás - lehetőségek
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Termelők és feldolgozók összefogása
• Közös érdekek mentén közös érdekérvényesítés,
• Biofinomító koncepció: folyamatos K+F+I tevékenység a feldolgozói oldalon:
o Élelmiszer adalékok fejlesztése,
o Takarmányadalékok fejlesztése,
o Új technológiák bevezetése,
o Erre a célra az elmúlt 5 évben 3 mrd HUF került felhasználásra
• Szabályozáson keresztül lehetséges a magyar kukoricafelvásárlás és hazai
- - feldolgozás növelése  E10 üzemanyag bevezetése

Szabályozás – továbblépés
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E10 üzemanyag
• Magasabb bekeverési arány a benzin esetében: 10%-ban megújuló etanolt
tartalmazó üzemanyag,
• Több etanol, több kukorica  biztos piac a hazai gazdák számára,
• Ny-Európában 5 tagállamban már elérhető (Franciaország, Belgium, Németország,
Finnország, Hollandia)
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Szabályozás
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Szükséges lépések
• Magyar érdek érvényesítése az EU-s fórumokon:
o Határozott támogató álláspont a Magyar Kormányzat részéről,

• Iparági érdekképviselet – etanol esetében ePURE
• Nemzeti Agrárkamara és szakmai szervezetek
o gazdálkodók érdekeinek képviselete,
• Szakmai egyeztetések megkezdése az E10 üzemanyag hazai bevezetéséről,
• Számítunk a gazdálkodók támogatására, hogy növelhessük a hazai kukorica
hazai feldolgozását
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