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1.1 Nagyobb energiahatékonyság kibővített 

energetikai és közüzemi szolgáltatásokkal
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Az EU szándéka szerint az energiaszolgáltató társaságok (Energy 

Service Companies – Esocs) meghatározó szerepet fognak játszani ab-
ban, hogy a brüsszeli takarékossági célok megvalósuljanak. Eszerint 
évente kereken 1%-kal csökkentendő az EU energiafogyasztása, ami 
Németország számára 5 TWh/év megtakarítását jelenti. Jelenleg előké-
születben van egy irányelv, amely egyrészt nyomatékot ad ennek a cél-
kitűzésnek, másrészt definiálja a szolgáltató vállalatok feladatait. Az 
irányelv tartalmáról 2003 májusában, Milánóban eszmecserét rendeztek 
a politika, az ipar, az energiaellátók és vállalati tanácsadók mintegy 200 
fős részvételével. 

Az energiaszolgáltatások európai piacának értéke a 2000. évben 
150 M euró volt, de ezt az értéket mára Németország egymaga elérte. 
Az Esocs teljes szektorában pedig évi 5–10 Mrd euróra becsülik a for-
galmi értéket. 

Német energiaszolgáltatók 

Az energiaszolgáltató piac Németországban, ahol az ipar évi 512 
TWh fogyasztásával, a világ 5 legnagyobb áramfelhasználójának egyike, 
a többi EU-országénál sokkal fejlettebb. 500 körüli szolgáltató évente 3 
Mrd eurós forgalmat bonyolít le 120 000 ipari berendezéshez nyújtott 
szervizszolgáltatással. Ez azonban csak 9%-a a becsült potenciálnak. 
Az összes energiaipari beruházások értéke meghaladja az 5 Mrd eurót, 
benne többek között 46 GW hő- és 8 GW áramtermelő kapacitással. 

Infrastruktúra-menedzsment 

Ipari vállalatok növekedő számban nyújtanak különféle energetikai 
vonzatú szolgáltatásokat (outsourcing, contracting, automatizálás és ta-

 



 

nácsadás), amelyeket az „infrastruktúra-menedzsment” fogalmában le-
het összevonni. Az e téren nemcsak Németországban, de egész Euró-
pában is piacvezető frankfurti RWE Solutions a közelmúltban átvette a 
Llanwern Steelwork és a globálisan tevékenykedő acéltermelő Corus 
Strip Products (Newport, Nagy-Britannia) infrastruktúra-menedzsmentjét. 
A szerződés keretében az RWE Solutions gondoskodik az acélmű gőz- 
és üzemivíz-ellátásáról, amihez mindössze 20 hét alatt felépített egy víz-
kezelő (demineralizáló) berendezést és egy gőzkazánt, mintegy 5 M eu-
ró beruházási költséggel. 

Termelőfolyamatok energiahatékonysági elemzése 

Az RWE Solutions innovatív modelljét alkalmazva pontosan kiszá-
mítható az egy-egy termelőfolyamathoz felhasznált energia költsége. Ez 
a modell (amely először a Kölni Ford Műveknél kerül alkalmazásra) lehe-
tővé teszi különböző vállalati telephelyek átlátható energiahatékonysági 
összehasonlítását akár komponensekre (pl. hengerfejekre) lebontva. 

Az emelkedő energiaadók és az élesedő globális verseny hatására 
várhatóan növekedni fog a kereslet a jobb energiakihasználást ígérő 
szolgáltatások és szerződéses kapcsolatok iránt. De hangot kap az a 
fenntartás is, hogy csak kevés vállalat tud szavatolni tényleges energia-
megtakarítást, hiszen az energiafelhasználás csökkentésében nem fel-
tétlenül érdekeltek a termelő részegységek. Ezen kíván változtatni irány-
elvével az EU.  

A program realitásáról tanúskodik az RWE Solutions szövetsége, 
amelyet a Londoni Diageo plc.-vel, italok (pl. a Johnnie Walker) gyártójá-
val és forgalmazójával kötött. Átvette a cég egyik termelő telephelyének 
ellátását árammal, gázzal, vízzel, gőzzel, sűrített levegővel, szén-
dioxiddal, nitrogénnel és hűtéssel valamint szennyvízelvezető rendszer-
rel. A 15 évre kötött szerződésben az RWE Solutions ezen kívül kötelezi 
magát a fajlagos energiafelhasználás 200-ról 110 MJ/hl-re, azaz csak-
nem felére való csökkentésére, a londoni mellett egy írországi telephelyű 
egységben is. 
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