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Az energiahordozók és nyersanyagárak
változásainak hatásai

Igazodási kényszer

A

hulladékfeldolgozó ipar, annak szereplői számára komoly kihívás az, hogy gyorsan és rugalmasan legyenek képesek alkalmazkodni a
változásokhoz – szögezte le beszélgetésünk
alatt többször is interjúalanyunk, Némethné Pál Katalin,
a GKI Gazdaságkutató Zrt. kutatásvezetője, akit elsősorban
a nyersanyagárak változásainak a szakmára gyakorolt hatásairól kérdeztük. Elcsépeltnek tűnhet persze az alkalmazkodási kényszer felemlegetése, s valóban, vannak olyan
kihívások szép számmal, amelyekre a fennmaradásra alkalmas cégeknek – hogy úgy ne mondjuk – normális reakcióként automatikus alkalmazkodással kell válaszolniuk. Ilyen
az alapanyagok világpiaci árának változása, a kereslet-kínálat ingadozása, a globális gazdasági
helyzet és annak begyűrűzése a magyar gazdaságba, vagy éppen a technológiai fejlődés, ami
sokszor teljes egészében felülírja az aktuális normákat, elvárásokat, terveket. Mondhatni, a működés nem más, mint akadályfutás – de hát ezzel a cégtulajdonosok, -vezetők (nem igazán tisztelet
a kivételnek) tisztában is vannak.
Ám vannak olyan esetek, amikor az akadályfutás extra akadályokkal van tarkítva, amikor nem
szerves fejlődés vagy természetes okok miatt bekövetkező változásokhoz kell igazítani a cégek
működését. Amikor olyan jogszabályi változások születnek és lépnek hatályba, amelyek mozgatórugója az érintett piaci szféra számára nem feltétlenül érthető, illetve, még ha érthető is, nem
feltétlenül elfogadott, s még kevésbé üdvözölt.
A hulladékgazdálkodási szakmának az elmúlt jó pár évben többször is vizsgáznia kellett az
alkalmazkodási képességből. Kijutott a változásokból bőven; objektív okokból bekövetkező gyökeres változások a gazdálkodásban éppen úgy, mint szubjektív – azaz kormányzati szinten koncepcionális elmozdulások miatt bekövetkező – elemekre visszavezethető változások egyaránt
tarkították ezeket az esztendőket.
Most megint (vagy pontosabban még mindig?) ilyen időszakot él a szakma.
E sorok írása idején még nem tudható, hogyan fog ténylegesen működni az új, országosan egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer, élén az állami holdinggal. Mindenesetre a
felkészülésre nem volt sok lehetőség, hiszen – bár a koncepció már régebb óta ismert volt, de – de
az utolsó utáni napig kellett várni arra, hogy egyáltalán megjelenjen maga a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) működését szabályozó kormányrendelet.
A holding ismét fenekestül felforgatta azt a rendszert, amelyhez pár év alatt a szféra igyekezett
alkalmazkodni – s a hírek szerint a felülről indukált változások sora nem áll meg itt. Elég, ha csak
visszalapozzuk a ZIP Magazin idei első számát, és átfutjuk az igazán illetékessel, Szabó Zsolttal,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkárával készített interjúnkat. Ott is szóba kerülnek más változások
(például az OHT módosítása, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv, részstratégiák egyes anyagáramokra, stb.), és kérdés, mi jön még.

N. Vadász Zsuzsa
főszerkesztő
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