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1.1 
1.6 Németország primerenergia-

felhasználásának alakulása 2002-ben 
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vízenergia; szélenergia. 

Bevezetés 
Németország primerenergia-felhasználása 2002-ben az első számítások 

szerint 488,5 M t SKE (feketeszén-egyenérték) (14 319 PJ), 1,9%-kal keve-
sebb a 2001. évi 497,8  M t SKE-nél (14 589 PJ).  

A csökkenés a gyenge konjunktúrára, valamint az előző évihez ké- 
pest egyértelműen enyhébb, magasabb átlaghőmérsékletű időjárásra vezet-
hető vissza. A magasabb hőmérséklet miatt a primer energia felhaszná- 
lása Németországban becslések szerint 0,6%-kal csökkent, ugyanakkor 
felhasználása a gazdaságban a konjunktúrának köszönhetően kismértékben 
(0,4%-kal) nőtt.  

Németország primerenergia-felhasználása az 1990-es évek elején az új 
szövetségi államokban bekövetkezett fogyasztáscsökkenés óta összességé-
ben stagnál. 

A primerenergia-felhasználás összetétele energiahordozók szerint 2001. 
óta csak kismértékben változott (1–3. ábrák). A vizsgált időszakban a legna-
gyobb mennyiségben felhasznált energiahordozó az ásványolaj, ezt követi a 
földgáz, a kőszén, az atomenergia, valamint a barnaszén. Közel 1% a megúju-
ló energiaforrások (vízenergia, szélenergia) felhasználásának részaránya. Az 
„egyéb” energiahordozók közé tartozik a biomassza (0,05%), a hulladékégetés 
során keletkező energia (0,025%) és a napenergia (0,02%). 2002-ben az 
energiatermelékenység a hőmérséklettől függetlenül 0,8%-kal nőtt, bár az elő-
ző évekkel ellentétben a termelékenység növekedése kismértékben csökkent. 
1991-től 2002-ig a hőmérsékletfüggetlen energiatermelékenység megfelelt a 
gazdasági növekedésnek. 

Németország jelentős energiaimportőr. 2002-ben az ország energia-
termelése 127 M t SKE (3 722 PJ) volt, 1%-kal több, mint 2001-ben 
(122,6 M t SKE, 3 592 PJ). Ezt a növekedést a nagyobb mértékű barnaszén-
felhasználás és a szélenergia elterjedése okozta. A hazai energiatermelés 
részaránya a teljes primerenergia-felhasználásban kismértékben (25,2%-ról 

 



25,9%-ra) növekedett. A legfontosabb hazai energiahordozók a barnaszén 
(45%), a kőszén (21%), a földgáz (18%) és az atomenergia (12,6%) volt, az 
„egyéb” energiahordozók szerepe alárendelt. 
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1. ábra A primerenergia-felhasználás alakulása Németországban 2000-ben 

az energiahordozók %-ában 
 

Az ásványolaj 
2002-ben az ásványolaj-felhasználás Németországban 125 M t volt 

(183,2 M t SKE, 5 369 PJ), 4%-kal volt kevesebb a 2001. évben felhasznált 
mennyiségnél (190,3 M t SKE, 5 577 PJ). 

Meghatározó jelentőségű volt a könnyűfűtőolaj-felhasználás csökke- 
nése 3,4 M t-val (11%, 5,1 M t SKE), a melegebb időjárás és a stratégiai tarta-
lékok csökkentése miatt. Az üzemanyagok iránti kereslet is kisebb volt, mint 
2001-ben.  
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2. ábra A primerenergia-felhasználás alakulása Németországban 2001-ben 
az energiahordozók %-ában 

 
A német légiközlekedés jelentősen nem csökkent, így az előző évhez ha-

sonlóan 6,8 M t (10,54 M t SKE) repülőgép-üzemanyagot használtak fel. Az 
Otto-üzemanyagok felhasználása 3,2%-kal, 27,1 M t-ra (43,1 M t SKE) csök-
kent, aminek feltételezhető oka, hogy az autóvezetők az elmúlt évben csök-
kentették a futásteljesítményüket. A dízelüzemanyag-felhasználás 27,1 M t 
(41,2 M t SKE) értéken állandósult, bár a dízelüzemanyaggal üzemelő sze-
mélygépjárművek állománya növekedett. A ténylegesen felhasznált üzem-
anyag-mennyiség azonban a szomszéd országokba irányuló tankolási turiz-
mus miatt bizonytalan.  

A tárolt mennyiség csökkenésével és az időjárás hatásának figyelembe-
vételével összességében az ásványolaj-felhasználás kismértékű növekedésé-
vel lehet számolni. 

A német olajfinomítók kapacitása, termelése, kihasználása és a nyers-
olaj-felhasználás az alacsony olajértékesítés ellenére alig változik. Az ásvány-
olaj-termékek importja 16%-kal, az export csak kismértékben csökkent. Az im-
portegyenleg 27%-kal, 18,4 M t-ra csökkent. 
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3. ábra A primerenergia-felhasználás alakulása Németországban 2002-ben 

az energiahordozók %-ában 
 
A stagnáló olajimport mellett a beszállító országok szállításai különböző-

képpen alakultak. Megnőtt a beszállítás Norvégiából, Oroszországból, Ka-
zahsztánból és Dániából, ugyanakkor jelentősen – kb. 1/4-ével – csökkent a 
Nagy-Britanniából származó olajimport. 30%-os részarányával 2002-ben is 
Oroszország maradt Németország legnagyobb olajszállítója, ezt követte Nor-
végia (21,1%), Nagy-Britannia (11%) és Líbia (8,3%). Az OPEC tagállamok 
beszállítása 2002-ben 19,4%-ra csökkent.  

A nemzetközi nyersolajárak 2002-ben jelentős mértékben ingadoztak. A 
nyersolaj világpiaci ára 2001. utolsó negyedévében 20 USD/barrell alá csök-
kent, majd emelkedett és 2002. decemberére ismét elérte a 28,9 USD/barrell 
értéket. A korábbi év havi adataival összehasonlítva a növekedés 2002-ben 
55% volt. Az elmúlt hónapokban a világ olajpiacának alakulását az iraki hábo-
rús helyzettől való félelem jellemezte. 

 



Az euró árfolyamának növekedése miatt a nyersolajimport-árak Németor-
szágban a világpiaci árhoz képest kismértékben nőttek: 2002 decemberében 
1/3-dal voltak magasabbak, mint 2001 decemberében, míg január-november 
között az import nyersolaj közel 8%-kal olcsóbb lett. 

A nyersolajtermékek fogyasztói árai 2002-ben különbözőképpen alakul-
tak. 2002. év elejétől az év végéig az Otto- és a dízelmotorok üzemanyagá-
nak, valamint a fűtőolajnak az ára növekedett. 

A földgáz 
A kismértékű konjunktúra és a 2002. év enyhe időjárása miatt a földgáz 

felhasználása a 2001. évi 106,6 M t SKE-hez (3 124 PJ) képest 0,4%-kal, 
106,2 M t SKE-re (3 113 PJ) csökkent. A hőmérsékletfüggetlen felhasználás 
ugyanakkor 2,5%-kal növekedett. 

A háztartások, a kisüzemek, a kereskedelem és a szolgáltató vállalatok 
földgázfelhasználása kismértékben csökkent. A földgázzal fűtött lakások szá-
ma 300 000-el nőtt, ez a növekedés egyértelműen kisebb volt a 2001. évi 
400 000-es növekedésnél. 2002. év végén 17,1 M (46%, 2001-ben 45,3%) volt 
a földgázzal fűtött lakások száma. 

Az ipar földgázfelhasználása kismértékben nőtt.  
Az erőművek kevesebb földgázt használtak fel, a földgázalapú áramter-

melés 2002-ben 3%-kal csökkent, ezzel a földgáz részaránya az áramterme-
lésben 9%-kal tovább csökkent.  

A földgázfelhasználás szerkezete szektoronként 2001-hez képest csak 
jelentéktelen mértékben változott. A háztartások, a kisüzemek, a kereskede-
lem és a szolgáltató vállalatok a teljes földgázfelhasználás 48%-át adták. Az 
ipar földgázfelhasználása 25%, az áramtermelő erőműveké 13%. Az együttes 
földgázfelhasználás 14%-a az egyéb szektorokban történt.  

A földgázkészletek 5%-kal nőttek. A belső termelés a 2001. évi szinten 
maradt, ugyanakkor 7%-kal több földgázt importáltak külföldről. A földgázter-
melés szerkezete kismértékben eltolódott, az alábbiak szerint: 

2002-ben a földgáz 18%-ban (2001-ben 19%-ban) hazai termelésből, 
82%-ban importból származott. A legfontosabb importbeszállító továbbra is 
Oroszország maradt (3%, 2001-ben 33%), követte Norvégia (25%, 2001-ben 
22%) és Hollandia (19%, 2001-ben 20%). Egyéb országok beszállítása 7% 
(2001-ben 6%) volt. 

Az importföldgáz ára a nyersolajjal ellentétben 2002-ben alacsonyabb volt 
a 2001. évinél, bár a negyedik negyedévben növekvő tendenciát mutatott. 

A kőszén 
Az együttes kőszénfelhasználás 2002-ben 64,3 M t SKE (1 928 PJ), 

2,3%-kal kisebb a 2001. évinél (65,8 M t, 1 885 PJ), ami a villamosenergia-

 



gazdálkodás kisebb kőszénfelhasználására vezethető vissza. A stagnáló 
áramfelhasználás mellett az erőművek áram- és hőtermeléséhez 2002-ben 
45 M t SKE kőszenet használtak fel, 1,5 M t SKE-vel kevesebbet, mint 2001-
ben.  

Az acélipar kőszénfelhasználása a nyersacéltermelés kismértékű növe-
kedése és a befúvatott szén, mint redukáló anyag egyidejű csökkenése miatt a 
2001. évihez képest változatlan maradt.  

A hazai és az import szénfelhasználás 2002-ben csökkent. A kőszén és a 
koksz importja meghaladta a belföldi kitermelést. 2002-ben az import kőszén 
ára csökkent: 2002 novemberében 34,79 euró/t volt, 25%-kal kisebb, mint az 
év elején (42,5 euró/t). 

A barnaszén 
A német barnaszénipar termelése 2002-ben ismét növekedett. A teljes 

barnaszén-felhasználás a 2001. évi 55,6 M t SKE-ről (1 630 PJ) a 2002. évben 
1,8%-kal, 56,6 M t SKE-re (1 659 PJ) emelkedett. 

A kitermelés 3,7%-kal, 182 M t-ra, a barnaszén részaránya a hazai pri-
merenergia-termelésben ezzel közel 45%-ra nőtt. 

Az új szövetségi államokban az erőművekbe irányuló megnövekedett 
szállítmányok miatt több barnaszenet termeltek ki, mint a megelőző évben. A 
német barnaszéntermelés 92%-át áramtermelésre használták. Az áramterme-
lő erőművek felhasználása 4%-kal, 168 M t-ra nőtt. 

A villamosenergia-gazdálkodás 
A német árampiac megnyitása óta (1998. évi energiagazdálkodási tör-

vény) a verseny intenzívebbé vált. Az időszakot vállalatok egyesülése, illetve 
számos új piaci szereplő megjelenése jellemzi.  

A lipcsei áramtőzsdének, amely a frankfurti és a lipcsei tőzsdék 2002. év 
közepén bekövetkezett egyesülésével jött létre, 120 tagja van, ebből 50 külföl-
di. A tőzsde kereskedelmi forgalma 2002-ben megháromszorozódott. 

A bruttó villamosenergia-termelés 2002-ben (581 Mrd kWh) az előző évi-
hez képest változatlan maradt. Az áramtermelés barnaszénből és megújuló 
energiahordozókból kismértékben csökkent. Az atomenergiából történő áram-
termelés a 2001. évi 171,3 Mrd kWh-ról 2002-re 164,8 Mrd kWh-ra – azaz 4%-
kal – csökkent, aminek okai a hosszabb leállási idők és két atomerőmű-
blokkban bekövetkezett üzemzavarok voltak. 10 atomerőműben a 2001. évhez 
képest nőttek a termelési eredmények. Kiemelkedő volt az Isar-2 atomerőmű-
ben előállított árammennyiség (12,17 Mrd kWh).  

A földgázból és a fűtőolajból való áramtermelés csökkent. Jelentősen nö-
vekedett ugyanakkor az áramtermelés szélenergiából: a berendezések száma 
a 2001. évi 11 438 darabról 2002. év végére 13 759 darabra, a telepített telje-

 



 

sítmény 8 754 MW-ról 12 000 MW-ra, a szélenergiából előállított elektromos 
energia pedig 10,5 Mrd kWh-ról 16,8 Mrd kWh-ra növekedett. 

2002-ben 28,4%-os részaránnyal továbbra is az atomenergia maradt az 
áramtermelés legfontosabb energiaforrása. Ezt követte a barnaszén (27,4%) 
és a kőszén (23,2%). A földgáz (9,3%) és a fűtőolaj (1,0%) részaránya válto-
zatlan maradt. A szélenergia részaránya elérte a 3%-ot, a vízenergiáé válto-
zatlan – 4% – maradt.  

A villamos energia importja jobban nőtt, mint az export: az áramimport 
egyenlege 0,7 Mrd kWh volt. 2001-ben ugyanakkor több áramot exportáltak, 
mint importáltak. A bruttó áramfelhasználás 2002-ben (582 Mrd kWh) 0,2%-kal 
volt nagyobb a 2001. évinél.  

A bruttó hazai termelés növekedését vizsgálva megállapítható, hogy az 
összgazdasági áramtermelés, amely 1991-2001. között éves átlagban 0,7%-
kal nőtt, tovább nem növekedett.  

Az árampiac liberalizációja után az áramárak részben jelentősen csök-
kentek. Ezen mindegyik fogyasztói csoport nyert, de különösen az ipari nagy-
fogyasztók (azaz a nagyfeszültséget felhasználók). 2001-ben az árak ismét 
növekedtek, ami 2002-ben folytatódott, de 2002. végén az árak az ipari nagy-
fogyasztók részére még mindig 15%-kal alacsonyabb voltak, mint a liberalizá-
ció indulásakor, 1998. elején. Kezdetben a háztartások számára is csökkent 
az áram ára, de a versenyfüggő árcsökkenés ellen különböző politikai intézke-
dések (ökoadók, a megújuló energiákat szabályozó törvény, a kapcsolt terme-
lés) hatnak. 

(Regősné Knoska Judit) 
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