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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

                       ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ                       

 

Национален празник:  3 октомври, Ден на германското единство 

Разположение:    Централна Европа 

Площ:     357 114 km² 

Население:    81,916 млн. 

Гъстота на населението:   229 жители на km² 

Вероизповедание: християни 66 %, (католици 33 %, протестанти 33 %); мюсюлмани 3 

%; евреи 0,1 %  

Етнически групи: германци 91,5%, турци 2,4%, други 6,1% (гърци, италианци, 

поляци, руснаци, сърбо хървати, испанци) 

Столица:    Берлин 

Часови пояс:    средно-европейско време, европ. лятно време 

Телефон код:    +49 

Гранични държави: Австрия, Белгия, Дания, Люксембург, Полша, Франция, Чехия, 

Швейцария 

Климат:     умерена климатична зона 

     средна годишна температура  9 °C 

Най-висок връх:    Zugspitze 2962 m 

Най-дълги реки (плаваеми) Rhein 865 km, Elbe 700 km, Donau 647 km, Main 524 km, Weser 440 
km, Saale 427 km, Ems 371 km, Neckar 367 km, Havel 343 km, Werra 
292 km, Mosel 242 km, Fulda 218 km, Elde 208 km, Oder 162 km, 

Spree 150 km 

Най-големи езера: Bodensee 572 km², Müritz 110 km², Chiemsee 80 km², Schweriner 

See 61 km², Starnberger See 56 km² 

Суровини: каменна сол, калиеви соли, кафяви и каменни въглища 
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Политическа система 

държавна форма: Демократична парламентарна федерална република от 1949 

година 

Конституция:    Grundgesetz (GG) от 1949 (с промени) 

Държавен глава:   федерален президент Йоахим Гаук 

Парламент:    Бундестаг (620 члена) и Бундесрат (69 члена) 

     Президент на Бундестага Норберт Ламерт 

     Президент на Бундесрата Хорст Зеехофер 

Глава на правителството:  федерален канцлер д-р Ангела Меркел.  

Административно деление:  16 федерални провинции – лендери 
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Административно деление: 

 

Икономика 

Валута:     1 Euro = 100 Cent 

Брутна добавена стойност 2012:  2 363,9 мрд. Euro 

БВП (BIP) 2012:    2 645,0 мрд. Euro 

Ръст на БВП 2012:   +0,7 % 

БВП на глава от насел. 2012:  32 289 Euro 

Структура на БВП: услуги 68 %, производство без строителство  26 %, строителство 

(5%), селско стопанство 1 % 

Износ 2012:    1368,1 мрд. Euro (+4,1%) 

Внос 2012:    1216,2 мрд. Euro (+2,3%) 

Най-важни експортни стоки: автомобили и авточасти, машини, химически продукти, 

ИТ/електрически и оптични изделия, електрооборудване, 

метали, фармацевтика  

Най-важни импортни стоки: петрол и газ, ИТ/електрически и оптични изделия, автомобили и 

авточасти, химически продукти, машини, метали, 

електрооборудване, фармацевтика  

Транспорт 

Пътна мрежа: 230 800 km; аутобани 11 800 km, федерални пътища 41 200 km, 

провинциални пътища 86 800 km, окръжни пътища 91 000 km 

Железопътна мрежа:   44 400 km 

Речно корабоплаване: 7500 km; по-важни речни пристанища: Duisburg и Magdeburg 

По-важни морски пристанища: Hamburg, Wilhelmshaven, Bremen, Rostock и Lübeck 

Въздушен транспорт: 18 международни летища, най-голямо летище Frankfurt a.M. 

Велосипедни пътища:   40 000 km  
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ЕНЕРГИЕН ПРОФИЛ НА ГЕРМАНИЯ (2011) 

Обща консумация на енергия 

456,4 Mio. t SKE 

Консумация на енергия на глава от населението 

5,6 t SKE на година 

Ефективно използване на енергията 

178 kg SKE на 1.000 € Брутен вътрешен продукт 

Покриване на потребностите от енергия 

• Местно производство 40% 
Общо местен добив на енергия (181,5 млн. t SKE) 

въглища 66,7 млн. t SKE респ. 37 % от общия местен добив на енергия  
  кафяви въглища 54,4 млн. t SKE  

каменни въглища 12,3 млн. t SKE 
ядрена енергия  40,2 млн. t SKE 
земен газ 13,1 млн. t SKE 
петрол 3,9 млн. t SKE 
възобновяеми енергии 49,6 млн. t SKE 
други енергийни носители 8,1 млн. t SKE. 

• Внос 60% 
Основни вносители: Русия (газ, петрол, каменни въглища - една трета от вноса 
на енергия), Норвегия (петрол и газ), Холандия (газ), Великобритания (петрол 
и газ), Казахстан (петрол), Колумбия (въглища) 
Нетна стойност на вноса 95,5 млрд. € (петрол 65,4 млрд. €, газ 24,6 млрд. €, 
въглища 6,0 млрд. €, за уран и електричество експортно салдо  –0,5 млрд. €. 

Петрол 

• Местният добив покрива едва 3% от консумацията 
• Внос на 90,5 Mio. t суров петрол и 32,8 млн. t петролни продукти.Суровият 

петрол се доставя от Westund Средна Европа (Северно море) 24%, Източна 
Европа/Азия 51%, Африка 17%, Близкия Изток 5%, Америка 3%. Делът на 
OPEC е 18%. 

• В Германия има 13 рафинерии за преработка на суров петрол и полуготови 
продукти. В петрохимическата индустрия са обработени 90,85 млн. t вносен 
петрол, 2,59 млн. t петрол местно производство и 11,23 млн. t полуготови 
продукти (89,9% от производствените капацитети).  

• Консумация на петролни продукти в Германия (вкл. биогориво 3,6 млн. t) е 
102,96 млн. t. : бензин  19,6 млн. t и дизелово гориво 32,96 млн. t (използвани 
предимно в транспорта), лека нафта 17,97 млн. t (за отопление), суров бензин 
15,7 млн. t (за нуждите на химическата промишленост), самолетно гориво 8,2 
млн. t и тежка нафта 5,2 млн. t (за отопление). 

• Дялово разпределение на консумацията на петролни продукти: 
  Транспорт      57-58% 
  Домакинства и малки потребители  18-19% 
  Индустрия     23% 
  Централи на електродоставчиците 1%. 

• Петролни резерви 276 million bbl (1 януари 2011 est.) 
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Земен газ 
  

• Доставени количества 1.062 TWh 
• Местен добив (вкл. биогаз) 11% 
• Внос 89%: Русия 31%, Норвежко Северно море 28%, Холандия 21%, 

Великобритания, Дания и др. 9%. 
• Износ в Европа 200 TWh 
• Газопреносна мрежа в страната 450 000 км, интегрирана в Европейската 

траспортна мрежа. 
• Множество подземни хранилища с общ максимален капацитет 21 млрд. m3 
• Консумация на земен газ 842 TWh. 
• Дялово разпределение на консумацията на земен газ: 

  Домакинства и малки потребители  44% 
  (49% от всички жилища са газифицирани) 
  Индустрия     42% 
  Електро- и топлоцентрали   14% 

• Газови резерви 175.6 млрд m3 (1 януари 2011 est.) 
 
Каменни въглища 
 

• Местен добив 12,3 млн. t SKE, от тях 71,1%  в Рурската, 11,7% в Заарската и 
16,6 в Ибенбуренерската области. 

• Вносът покрива 79% от потребностите на страната. 95% от целия внос се 
осъществява от Русия, Колумбия, Полша, Австралия, Южна Африка и Канада. 

• Общият обем на пазара на каменни въглища в Германия е 57,5 млн. t SKE. 
• Разпределение на консумацията на каменни въглища: 

  Централи      44% 
  (49% от всички жилища са газифицирани) 
  Индустрия     42% 
  Електро- и топлоцентрали   14% 

• Консумацията на каменни въглища се разпределя какато следва: 39,0 млн. t 
SKE на централите, 17,1 млн. t SKE на стоманодобивната промишленост, 1,4 
млн. t SKE за пазара на топлоенергия. 

 
Кафяви въглища 
 

• Местен добив 176,5 млн. t , съотв. 54,4 млн. t SKE (99%), предимно в открити 
рудници в Рейнския регион на запад от Кьолн 54,2 %, Лаузитцския регион 
североизточно от Дрезден 33,9 %, Средногерманския регион в околностите на 
Лайпциг 11,0 % и Хелмщедския регион в Долна Саксония 0,9 %. 

• Внос 0,1 млн. t SKE.  
• Приложение предимно за производство на електроенергия (за поддържане на 

основното натоварване). През годината са използвани за централите 160 млн. 
t, с които са произведени 153,0 TWh ток. Това отговаря на 24,9 % от общото 
брутно производство на електроенергия в Германия. Общата инсталирана 
мощност на централите на база кафяви въглища към 31.12.2011 е 21.759 MW. 

• 15,5 Mio. t кафяви въглища се използват за производство на брикети, въглищен 
прах, кокс и др. Четири пети от произведените продукти от въглища в 
Германия са за местна употреба.  

• Облагородени продукти от кафяви въглища се използват все повече и в 
индустрията. 

 
Електрическа енергия 
 

• Брутно производство на електроенергия 614,5 TWh. От тях 91 %са от централи 
на електроснабдителите (вкл. експлоатирани от трети лица съоръжения) и 9 % 
от индустриални централи. 
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• Собствената консумация на електроенергия на централите е 35,2 TWh.  
• Нетното производство на електроенергия е  579,3 TWh.  
• Структура на електропроизводството: 

Ядрена енергия   17,6 % 
Кафяви въглища   24,3 % 
Каменни въглища   18,1 % 
Природен газ   14,1 % 
Възобновяеми енергии 20,7 % 
Нафта за отопление и др. 5,2 %  

• Максимална мощност на инсталациите за производство на електричество към 
31.12.2011 е 167.820 MW: 

Възобновяеми енергии 64.965 MW 
Каменни въглища   27.590 MW 
Ядрена енергия  12.068 MW 
Кафяви въглища  19.977 MW 
Земен газ   25.810 MW 
Други енергии   17.410 MW 

• Внос на електроенергия 50,0 TWh (2010: 42,2 TWh), ръст 18,5%. 
• Износ на електроенергия 56,0 TWh (2010: 59,9 TWh), ръст -6,5%.  
• Брутна консумация на електроенергия 608,5 TWh 
• Загуби по мрежата 4 % от брутната консумация. 
• Структура на нетната консумация на електроенергия (без загубите по мрежата 

и използваната от централите електроенергия за собствени нужди) 540,8 TWh  
Индустрия    47 % 
Частни домакинства  26 % 
търговия, занаяти,  
обществени сгради и 
селско стопанство   24 % 
Транспорт   3%. 

• Нетна консумация на електроенергия 210 kWh на 1.000 € брутен вътрешен 
продукт. 

 
Възобновяеми енергии 
 

• Възобновяемите енергии покриват 10,9 % от първичната консумация на 
енергия. Основно им приложение е електропроизводството. 

• Производство 122,0 TWh електрическа енергия (brutto) от възобновяеми 
енергии (20% от цялото производство в Германия) 

Вятърна енергия  46,5 TWh 
Водна енергия  19,5 TWh 
Биомаса   32,0 TWh 
Отпадъци   5,0 TWh 
Фотоволтаика  19,0 TWh. 

• Нетна мощност на всички инсталирани съоръжения към 31.12.2011 е 64.965 
MW, което е 38,5% от общата инсталирана мощност на централи в Германия.  

Вятърни инсталации 29.075 MW 
Фотоволтаика  24.990 MW 
Водни централи  
(без помпени хранилища) 5.545 MW 
Биомаса   5.345 MW 
Геотермика   10 MW. 

• Заплатена възобновяема енергия съгласно Закона за възобновяеми енергии 
16,442 Mrd. €. При включена в мрежата възобновяема енергия в размер на 
91,127 TWh средната цена е била 18,0 ct/kWh. Не се дотира съгласно закона 
възобновяема енергия от водни централи над 5 MW и регенеративния ток от 
отпадъци. 

• Принос на възобновяемите източници за производство на топлоенергия 
127,5TWh (9,4% пазарен дял при производството на топлина) 
  Биоенергия    114,8 TWh 
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Соларна термика   5,6 TWh 
Геотермика    7,1 TWh. 

• Производството на биогорива е паднало на 33,9 TWh (5,5 % пазарен дял при 
горивата за превозни средства. 

Биодизел    72 % 
Растително масло   1 % 
Биоетанол    27 % 
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ОЦЕНКА НА ФЕДЕРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕФОРМАТА 

Германия твърдо е решена да преустрои, и то до основи, своето енергоснабдяване. 

„Енергийната концепция“ на федералното правителство поставя нови мащаби на 
сигурно, ценово приемливо и екологосъобразно снабдяване с енергия. До 2050 година 

нуждите от електрическа енергия ще се покриват от възобновяеми енергии, като 
същевременно ще се консумира два пъти по-малко енергия от тази, употребявана 

през 2008 година. До 2022 и последната атомна централа ще бъде извадена от 
мрежата. 

Енергийната реформа (Energiewende) е обща задача, която касае цялото общество. 
По-голямата част от него е за сигурна и на поносима цена екологосъобразна енергия. 

И този проект може да се осъществи само съвместно – от политиката, икономиката и 
обществото. 

Стъпка по стъпка федералното правителство изпълнява решенията от септември 2010 

и юни 2011. Отчита се напредък в преустройството на енергоснабдяването. В 
икономиката и обществото вече съществува консенсус по отношение на смисъла на 

успешната енергийна реформа. ЕС в своя „Енергиен план 2050“ също отбелязва 
необходимостта от бързота развитие  разпространение на възобновяемите енергии. 

ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИИ НАПРЕДВАТ 

 

Entnommen aus: BMWi/BMU (Hrsg.): Erster Monitoring-Bericht „Energie der Zukunft“, 
Berlin 2012, Seite 34 

Още сега една четвърт от добивания в Германия ток е от вятър, слънце, биомаса и 

вода. Между 2010 и 2012 делът на възобновяемите енергии в брутното производство 
на електрическа енергия нараства от 17 на 23 % (2011: 20,5 %). Ако се запази това 

темпо още през 2016 ще се изпълни поставената цел за 2020, т.е. най-малко 35% от 
използваната енергия да бъде от възобновяеми източници. Нарастнали са дяловете в 

общата консумация на енергия и топлина. 

Развитие и ефекти на възобновяемите енергии 2012  
• 12,6 % от общата консумация на енергия – ток, топлина и горива (2011: 

12,1 %)  
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• 22,9 % от брутно произведения ток (2011: 20,5 %)  
• 10,4 % от крайното използване на енергия за отопление (2011: 10,4 %)  

• 5,5 % от консумацията на гориво (2011: 5,5 %)  
• Предотвратяване на 146 млн. тона парникови емисии в Германия (2011: 

134 млн. т.), от които 81 млн. в резултат на  произведения ток от 
възобновяеми енергии.  

• През 2011 Германия е внесла по-малко фосилни горива  от 2010 година: 
суров петрол – 3%, петролни продукти – 8%, газ – 3%, камненни въглища + 

7%. 
 
Ръстът на регенеративните източници, специално при производството на 

електрически ток, става преди всичко възможен в реултат на Закона за възобновяеми 
енергии (das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)). Той гарантира преференциално 

включване в мрежата на еко-електричеството при фиксирани тарифи. Технологичните 
и производствени разходи за съоръжения за възобновяеми енергии в течение на 

годините намалява непрекъснато.  В съответствие с това федералното правителство 
намалява цените за закупуване на еко-тока  и с това поставя основите на 

постепенното интегриране на инсталациите за еко-ток на пазара на електроенергия. 
За целта законът (EEG) е актуализиран през 2011 и 2012 години. Чувствително са 

намалени цените на тока от слънчева енергия. Ако например през 2008 заплащането 
на тока от нови малки соларни инсталаци е било 47 Cent на киловатчас (kWh), сега 

цената е между 11 и 16 Cent, в зависимост от големината на инсталацията.  
По-нататъшното динамично развитие на възобновяемите енергии следва да продължи. 

Същевременно то трябва да бъде ценово поносимо и насърчаването не бива да 
надхвърля поносимите граници на финансово натоваране на крайните потребители. 
Поради това федералното правителство взима решение през есента на 2012 година за 

основно реформиране на EEG.  Целта е преди всичко интегрирането на 
възобновяемите енергии на пазара и системата за електроснабдяване. Развитието на 

възобновемите енергии трябва да бъде по-добре синхронизирано с развитието на 
мрежите. Федералното правителство следва тази линия и изработва позициите си 

между другото и чрез „Платформа за възобновяеми енергии“ и EEG - диалози 
съвместно с експерти. 

Федералнотоправителство направи опити за разтоварване на крайните клиенти още 
през 2014 година чрез провеждането на краткосрочна реформа , но същата не 

стартира поради непостигнато съгласие между отделните федерални првинции. 
 

Отопление от възобновяеми енергии  
Решаващият инструмент за насърчаване използването на възобновяеми енергии за 

отопление е законът за отопление от възобновяеми енергии / das Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz. Основният принцип е насърчавай и изисквай: ноите сгради 

трябва най-малкото част от отоплението да се поеме от възобновяеми източници – 
слънчева и геотермална енергия, екологична топлина (топлинни помпи), биомаса или 
биогас. В резултат на разпоредбите на закона всички нови постройки от 2009 до 2011 

консумират на година 2,4 тераватчаса  (TWh) по-малко фосилни горива и 
предотвратяват годишно отделянето на 640.000 тона парникови газове. 

Федралното правителство насърчава не само инсталирането на системи за 

възобновяеми енергии в нови сгради, но и за прустройств на отоплението на стари 
сгради. За целта е разработена и се реализира програма за пазарни стимули. 

Финансово се подпомагат соларнотермични инстаалции и инсталации за биомаса, 
както и за ефективни топлинни помпи за едно-, дву- и многофамилни къщи и 

обществени и индустриални сгради. Насърчават се и мрежи и хранилища на базата на 
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възобновяеми енергии. От 2006 броят на соларните инсталации за отопление се е 
удвоил на 1,8 милиона. 

 
ХРАНИЛИЩА ЗА ЕНЕРГИЯ  
С възобновяеми енергии в определени периоди се произвежда повече ток, отколкото 
се използва. За да не се загуби тази енергия са необходими мощни инсталации за 

съхраняването й. Федералното правителство насърчава развитието на нови и 
модернизирани помпено акумилиращи съоръжения, които от почти 20 години са 

освободебни от такси за включване в мрежата.  За да се разтоварят локалните токови 
мрежи от 1.05.2013 правителството насърчава инсталирането на акумулаторни 
съоръжения за малки и средни фотоволтаични централи (PV-съоръжения) в 

жилищата.  
За да се постигне всеобхватно прилагане на технологиите за съхраняване на енергия 

съяествува все още голяма потребност от изследване и развития в тази област. В този 
аспект правитеството дава важни импулси чрез предоставянето  

На съответна финансова подкрепа, като например през следващите години за 
програмата „Енергийни хранилища“ са заделени около 200 млн. €.  

 
ПЛАНЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА Е ГОТОВ 
На 19.12.2012 федералното правителство дава нов тласък за реализирането на 
енергийната реформа, като приема Плана за развитие на мрежата (Bundesbedarfsplan 

2012), за да се усъвършенства и пригоди към новото развитие дългата 35.000 км 
електропреносна мрежа на страната.  

Този план определя къде е необходимо през следващите 10 години да се преустрои 
мрежата за пренос на електрическа енергия. Съгласно него до 2022 трябва да се 
изградят 2800 км нови и да се адаптират 2900 км съществуващи електропроводи по 

налични трасета.  Фиксирани са началните и крайни точки на бъдещите 
елктропроводи за високо напрежение. С влизането в сила на закона за прилагане на 

плана за развитие на (Bundesbedarfsplangesetz) федералната агенция за мрежите и 
съответните служби в отделните федерални провинции ще могат да започнат 

детайлното планиране. 
Досега по правило са минавали десет години до приключването на процедурата по 

получаване на всички разрешения за изграждане на електропровод. Целта на новата 
правна рамка е процесът на планиране да се сведе до 4 години. За трасетата в 

граничните преходи между отделните федерални провинции и със съседните страни 
планирането се поема от федералната агенция за мрежите. 

Нов момент е и това, че на първа и последна инстанция по жалби, касещи 
изграждането на мрежата, решения ще взима федералния административен съд. 

При развитието и изграждането на преносната мрежа ще бъдат засегнати много хора. 
По тази причина федералното правителство е предвидило за изграждане на мрежата 

тристепенна процедура за участие. Подобно решение в такава дълбочина досега не е 
имало при реализацията на други инвестиционни проекти. При консултациите за 
подготовка на Плана за развитие на мрежите 2012 са получени 5000 становища. 

Подобни консултации ще се правят ежегодно при актуализацичта на плана. 
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Техническо, финансово и логистично предизвикателство с особена специфика 

еподвключването към мрежата на офшорните вятърни паркове. И в тази област 
правителството е взело необходимите мерки за по-добра координация и ускоряване 

на процедурите. 
Подготвен е специален план за развитие на офшорната мрежа („Netzentwicklungsplan 
Offshore“, който в бъдеще трябва да съгласува изграждането на съоръжения за 

производство на електроенергия от офшорни вятърни централи. С това ще се 
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постигне по-голяма планова сигурност и предвидимост за операторите на мрежите, 
офшорните вятърни централи и доставчиците на машини и съоръжения. 

С това Германия ще стане първата страна, разполагаща със систематично планиране 
на мрежите за офшорните вятърни централи. 

Важни подобрения в рамковите условия са и ясните правила при забавяния и аварии 
при свързването към офшорната електропреносна мрежа. Операторите на тази мрежа 

ще заплащат обезщетения, ако допуснат несвоевременно включване на офшорните 
вятърни паркове. Отговорността им е ограничена, като тежестта се разпределя с 

крайните потребители чрез включване към сметките им на съответна добавка, която 
не може да надхвърля 0,25 Cent на киловатчас. Освен това е допусната възможността 
няколко офшорни вятърни паркове да се подкачат към мрежата чрез един свързващ 

електропровод (клъстерно свързване). 
Към момента разрешения за експлоатация имат 29 офшорни вятърни паркове с около 

3000 отделни съоръжения и 10 Giga-watt-мощност. До 2015 година ще бъдат пуснати 
в експлоатация съоръжения с обща мощност 3 GW. Чрез Кредитната банка за 

възстановяване (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) се предоставя кредитна рамка в 
размер на 5 млрд €. 

 
СИГУРНОСТ НА ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТЕ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНАТА РЕФОРМА  
Страната с население от 82 млн. жители е с икономика, базирана на високи 
технологии, която следва да гарантира сигурно и ценово поносимо 

електроснабдяване. В пикови моменти консумацията на електроенергия достига 85 
GW.  

Сигурното електроснабдяване по съществуващите стандарти в Германия означава 
развити  електроснабдителни мрежи и осигурена мощност от електроценталите. За 
целта и в бъдеще следва да се изпълнят важни задачи в двете насоки. Така например 

на отделни места делът на „зелената“ енергия нараства по-бързо от скоростта, с която 
може да се изгражда електрическата мрежа. Това предизвиква все по-чести критични 

ситуации в мрежата при подаването на „зелена“ електроенергия към нея. Освен това 
производството на електроенергия от възобновяеми източници варира, в зависимост 

от интензивността на слънцегреене и вятъра. Всичко това налага прецизно 
изравняване чрез гъвкаво настройващи се централи с фосилно гориво. Операторите 

на тези централи обаче, поставят под съмнение икономическия аспект на тяхната 
експлоатация и бъдещите инвестиции в тях.  

За да се гарантира електроснабдяването, особено зимните месеци, когато 
консумацията е висока, за зимата 2012-2013 операторите са договорили със 

съгласието на федералната агенция за мрежите предоставянето на резервни 
мощности.  

За гарантиране сигурността на електроснабдяването през следващата зима 
федералното правителство е въвело следните допълнителни правила: 

• Операторите на електроцентрали са задължени да депозират във федералната 
агенция за мрежите и операторите на преносната мрежа своите планове за закриване 
на мощности 12 месеца предварително. 

• Системно релевантните централи могат да бъдат при застрашаване на 
сигурността на електроснабдяване да бъдат оставени в експлоатация като мрежов 

резерв. 
• В отделни случаи по изключение могат да се вземат решения за ограничено 

изграждане на нови мощности на базата на фосилни резервни капацитети. 
• Операторите на електро- и газопреносните мрежи се задължават да 

осъществяват по-интезивен информационен обмен помежду си. 
Мерките са ограничени до 2017 година. Чрез „Форума за електроцентралите“ на 

федералното министерство на икономиката и технологиите федералното правителство 
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търси средно- и дългосрочни решения. В синхрон с промените в закона за 
възобновяеми източници (EEG) се цели електроснабдяването и при по-висок дял на 

възобновяемите енергии да бъде сигурно, ценово приемливо и екологосъобразно. 
 
Модерни централи  
Много от ценралите са от дълго време в мрежата. Независимо, че може да се 

произвежда все повече ток и топлина от вятър, слънце и биомаса, ценралите на база 
въглища и газ и в бъдеще ще изпълняват функциите на „байпас“ на възобновяемите 

енергии. Поради тази причина федералното правителство подкрепя изграждането на 
най-модерни и ефективни централи. Финансовото насърчаване развитието на 
технологията за високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия (Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)) е удължено и повишено. В 
резултат на тази технология се пести почти една трета от първичната енергия и 

същевременно се намаляват CO2-емисиите. От 2012 година са предоставени 
финансови средства за насърчаване развитието на системите за съхраняване на 

енергия, топлинните мрежи и модернизиране на съществуващите KWK инсталации. 
 
БЪДЕЩЕ ЧРЕЗ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
Провеждането на енергийната реформа е мащабен трансформационен процес. 

Нейният успех в значителна степен зависи и от прилагането на най-модерни техники. 
Поради това федералното правителство разработва и приема през август 2011 година 

нова Програма за енергийни изследвания. Отделеният за изпълнението й финансов 
ресурс е 3,5 миларда €. Акцентите в изследванията са възобновяемите енергии, 

енергийната ефективност, съхраняването на енергия, мрежова техника, интеграция 
на възобновяемите енергии и взаимодействието между тези технологии. 
За приоритетните теми „Подготвени за бъдещето електромрежи“ и „Съхраняване на 

енергия“ в рамките на 6. Програма за енергийни изследвания има две инициативи за 
насърчаване. Така например в рамките на Инициативата за съхранение на енергия 

около 160 проекта от три до 5 години ще получат общо 200 милиона €. Едни от най-
перспективните проекти са в областта на комбинираното производство „вятър – 

водород“ и акумулаторите в разпределителната мрежа. 
 
ЕНЕРГИЙНА РЕФОРМА A+++: ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ КАТО КЛЮЧОВ 
ЕЛЕМЕНТ  
Пестенето на енергия и ефективно й използване е третият централен комплекс в 
енергийната реформа. Германия вече е сред малкото страни, чиято икономика расте 

при намаляване на консумацията на енергия. От 2008 до 2012 крайната енергийна 
продуктивност расте средно с 1,8%. Така страната разкъсва взаимообвързаността на 

икономическото развитие и консумацията на енергия. Независимо от това, се поставят 
редица амбициозни цели в изпълнение на Енергийната концепция.  

Енергия се използва във всички сфери на живота и в съответствие с това 
набелязаните от федералното правителство мерки за по-висока енергийна 
ефективност касаят многообразни области в икономиката и бита. 

Автоматично да се консумира по-малко: Хладилниците, телевизорите и другите 
електронни уреди за ежедневна употреба от 2011 година се произвеждат сугласно 
съгласно строгите предписания на Директивата за екодизайн. Тя задължава 

производителите да оптимират уредите с оглед намаляване на консумацията на 
енергия. 

Информацията за съответствието на продукта на тези изисквания се намира на 
съответните етикети с маркирано в зелено A+++ върху него. От 2011 година  за все 



ЕНРГИЙНИЯТ ПАЗАР И  ЕНЕРГИЙНАТА РЕФОРМА В ГЕРМАНИЯ 

Посолство на Р България в Германия, Веселин Горнишки, май-юни 2013 Page 19 

 

повече уреди спазването на тези изисквания става задължително. Междувременно 
подобни етилети се поставят вече и при автомобилите и на автомобилните гуми. 

 

Да се пестят енергия и данъци: Предприятията от производството получават 
„пиково изравняване“ – данъчно облекчение по отношение на данъка за електрически 

ток и енергия само ако икономическото им развитие като цяло показва подобрена 
енергийна ефективност. Потенциал за пестене на енергия се разкрива чрез 
внедряването на т.н. системи за енергийно управление, които предприятията следва 

да въведат. 
Да се пестят разходи за енергия: Финансираната от федералното правителство 
„Инициатива за МСП Енергийна реформа“ подкрепя малките и средни предприятия да 
използват съществуващия потециал при тях за пестене на енергия. Чрез тази 

инициатива се предоставят грантове за допълнително покриване на оперативните 
разходи в размер на 80% (за първа консултация) и 60% (детайлно консултиране). 

Средствата се управляват от Кредитната банка за възстановяване. 
През октомври 2012 стартира нова програма, с която федералното правителство 

насърчава предприятията да подменят старите си и неефективни мотори, помпи и 
системи с въздух под налягане. Насърчава се пестенето на енергия и чрез 

въвеждането на енергийно ефективни климатични инсталации за охлаждане и 
отопление. 

Как да се спести енергия?  
Федералното правителство разширява обхвата на пакета от предлагани на 

домакинствата информации и консултации. Само от 2010 до 2012 за целта са 
използвани 55 млн. €. Въведени са безплатни телефонни линии и специализирани 
сайтове по интернет със съвети. Консултациите в Централите на ппотребителите са 

безплатни. 
При консултации у дома потребителят може да избира между различни 

„Energiechecks“: тестове по отношение на консумация на електрическа енергия, 
правилно отопление на жилището или цялостна проверка на сградата. Финансова 
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подкрепа за консултации по отношение на консумацията на енергия за сградите се 
получава от федералната служба за икономика и експортен контрол (Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)). Федералната служба за енергийна 
ефективност пък предоставя кионсултанти на място, например за саниране на 

сградите, за издаване на „енергийни паспорти“ или енергиен одит. 
Намиране на информация за тарифите на ток и газ:  
Консултантите по енергийни въпроси в Потребителските централи предоставят 
информация за условията и начина за смяна на доставчиците на енергия. Агенцията 

Stiftung Warentest предоставя възможност за директно изчисляване на цените на тока 
по интернет.  
По-добро ориентиране на пазара на бензин:  
По-добра ориентация по отношение на цените на бензин и дизел се получава чрез 
съответната служба за пазарна прозрачност. 

Повече защита на климата на място:  
Националната инициатива за защита на климата насърчава проекти в общините, 

икономиката, при потребителите, в училищата и други образователни институции. От 
2008 са финансирани повече от 3.000 проекти за опазване на климата на обща 

стойност 200 млн. €. С това е постигнато предотвратяване на отделянето на 1,4 млн. 
тона CO2. 

Пестене от данъци:  
Който си купи електромобил е освбоден 10 години от плащането на данъка за 

автомобил. При облагането с данък на служебен автомобил по-високата списъчна 
цена на електромобила се изравнява с тази на конвенционалните автомобили. 

Разрешена е използването на един регистрационен номер за два автомобила 
От 2012 е възможно два автомобила от еднакъв клас да бъдат допуснати в 
експлоатация с един регистрационен номер. Това е атрактивно особено при 

закупуването на електромобил. 
 
ЕНЕРГИЙНАТА РЕФОРМА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ЧЕТИРИ СТЕНИ 
Около 40% от енергийната консумация и с това почти една трета от общите CO2-

емисии в Германия се предизвикват от използването на енергия в домовете. Поради 
тази причина на този аспект се отрежда важна роля при енергийната реформа. Голяма 

част от енергията в дома се използва за отопление, а през лятото за охлаждане. 
Затова в топлинната изолация на жилищата е заложен особено голям потенциал. По 

този начин може да се спестят до 70% от топлинната енергия в домовете. 
Федералното правителство съответно е стартирало мащабна програма за санирането 

на съществуващите сгради и техните инсталации за отопление. За енергетичното 
саниране на сградите от 2012 до 2014 годишно се предоставят чрез Кредитната банка 

за възстановяване 1,8 лрд. €, например за врати, прозорци и изолации. Само през 
последните три години са санирани енергетично или изградени 2,2 млн. енергийно 

ефективни жилищни единици. В резултат на това  делът на сградите в консумацията 
на енергия е намалял през последните години от 40 на 34%. Годишното отделяне на 
парниковия газ CO2 в резултат на мерките по програмата за саниране на сградите по 

отношение на отделяне на CO2 се намалява с 6 млн. тона годишно. 
Икономиката също получава подкрепа. От началото на програмата KfW е одобрила 3 

милиона € кредити и с това е стимулирала реализирането на инвестиции в тази област 
в размер на 130 милиарда €. 

За да се минимизират финансовите и правни несигурности при реализирането на 
мерки по енергетичното саниране федералното правителство предизвиква промени и 

в областта на правото за отдаване под наем. За периода от три години строителните 
дейности за санирането на жилището няма да доведат до намаляване на наема. 
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За да не се получи прекалено финансово натоварване на собствениците на сгради и 
жилища, за ремонти по съществуващия сграден фонд се запазват досегашните 

стандарти. При новото строителство положението обаче е различно. Енергетичните 
изисквания към тях растат с тенденция в бъдеще да се строят климатично неутрални 

сгради. Промяната в Наредбата за снабдяване с енергия, която е в процедура на 
обсъждане в парламента, се предвижда през 2014 и 2016 стандартите за ефективност 

последователно да нарастнат съответно с по 12,5%. Същевременно поетапно се 
повишават изискванията и за нови сгради, като при тях средното нарастване е 10%. 

Така от 2021 за всички нови сгради ще се прилага стандарта за минимална загуба на 
енергия (при обществените сгради това ще важи от 2019. 
По отношение на енергийно ефективния начин на живот федералното министерство 

на строителството развива в рамките на прогарама „Ефективен дом плюс“, пилотен 
проект, който е във фаза на тестване, и при който домът произвежда повече енергия 

отколкото консумира. С излишния ток може да се зарежда електромобила например. В 
резултат на експеримента в Берлин над 30 подобни проекти на строителни фирми ще 

бъдат реализирани с подкрепата на федералното министерство в рамките на 
програмата „Енергийно ефективно строителство“. 

 
СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ  
Реализацията на енергийната реформа е проект на няколко поколения и затова е 
дългосрочен. В много области подобни неща са абсолютна новост. Затова текущият 

контрол и актуализация на рамковите условия за   провеждане на енергийната 
реформа са неизбежни.  

 Ревизиране на Закона за възобновяеми енергии:  
 Кардинална реформа ще се направи в началото на следващия легислатурен 
период.  

 Преносна мрежа:  
 Развитието и разширяването на мрежата трябва да бъде ускорено и терябва да 

стартира непосредствено след влизането в сила на Закона за федералния план за 
потребностите от развитие и разширяване на мражата 2013.  

 Интелигентни мрежи за разпределение:  
 През 2013 година ще бъдат приключени множество проекти за разширяване, 

преустойство и модернизиране на разпределителната мрежа. Текат дейностите по 
определнето и прилагането на предписанията за сигурно внедряване на т.н. 

интелигентни електромери, работещи при различни тарифи и управление на 
мощностите. Паралелно изследователите проучват отношението цена-полза от 

цялостното внедряване на тези електромери в страната. 
 Централи:  
 За гарантиране на енергоснабдяването и в бъдеще ще има нужда от гъвкави и 
високоефективни конвенционални централи. Чрез Форума за електроцентрали, 

организиран от федералното министерство на икономиката и технологиите и 
провеждан съвместно с федералното министерство на околната среда, федералните 
провинции, федералната агенция за мрежите и предприятията, се обсъжда и 

разработва трайна регулативно политическа рамка под наслов – Дизайн на пазара на 
електроенергия.  

 С приемането на директивата на ЕС за енергийна ефективност са взети 
решения за регулиране на европейско ниво, които следва да се пренесат в 

националното законодателство до юни 2014.  
  

 Изследвания в областта на енергетиката  
 Федералното правителство ще изгради централна информационна система и 

подготвя и издава „Федерален доклад за изследванията в областта на енергетиката“. 
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 Транспорт:  
 Федералното министерство на транспорта подготвя в момента стратегия за 

мобилността и горивата за периодите 20120, 2030 и 2050. Тя трябва да даде 
ориентация как да се постигне устойчива мобилност. Централният въпрос тук е как да 

се пести енергия в транспорта и как в дългосрочен аспект да се премине от бензин и 
дизел към възобновяеми алтернативи. 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ  
Енергийната реформа е общонационален проект. Затова федералното яправителство 
точно е рапределило отговорностите, компетенциите и конкретните задачи на 
държавните институции.  

 

Източник:   май 2013 
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Status Quo и качествени показатели на енергийната реформа 

 2011 2020 2030 2040 2050 

Емисии  на парников газ      

Емисии  на парников газ (спрямо 1990) -26,4% -40% -55% -70% -80 до    
-95% 

Ефективност  

Първично потребление на енергия 

(спрямо 2008) 

-6,0% -20%  -50%  

Енергийна производителност  

(крайно потребление на енергия) 

2,0%/год 
(2008-
2011) 

2,1%/год 
(2008-2050) 

Брутно потребление на енергия  

(спрямо 2008) 

-2,1% -10% -25% 

Дял в производството на електроенергия 

на високоеф. комбинирано. производство 

15,4% 
(2010) 

25% - 

Сграден фонд  

Потребности от енергия Няма  
данни 

-20% - 

Първични потребности от енергия Няма  
данни 

- От порядъка на -80% 

Коефициент на саниране Около 
1%/год 

 Удвояване на 2%/год 

Транспорт  

Енергийно потребление (спрямо 2005) Около  
-0,5% 

-10% -40% 

Брой електромобили Прибл. 
6600 

1 млн. 6 млн. - 

Възобновяеми енергии  

Дял в брутното електропотребление 20,3% Мин.35% Мин.50% Мин.65% Мин.85% 

Дял в брутното крайно енергийно 

потребление 

12,1% 18% 30% 45% 60% 
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Развитие на първичното потребление на енергия по видове енергия 

 

� възобновяеми енергии   � петролни продукти   � каменни въглища  
� кафяви въглища   � земен газ    � ядрена енергия 
Цел обща консумация на енергия през 2020 -20% 

 
Развитие на потреблението на енергия по сектори и брутно крайно 
потребление на енергия 

 

� индустрия   � транспорт   � домакинства  
� занаяти, търговия, услуги  —•— брутно крайно потребление 
 

Консумация на енергия по групи потребители 
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Развитие на дяла на възобновяемите енергии в брутното крайно потребление 
на енергия (в %) 

  

Цел 18% възобновяеми енергии в брутното крайно потребление на енергия 

 
Развитие на дяла на възобновяемите енергии в брутното крайно потребление 
на електроенергия (в %) 

 

Цел 35% възобновяеми енергии в брутното крайно потребление на ектроенергия 
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Развитие на дяла на възобновяемите енергии в брутното крайно потребление 
на електроенергия (в %) 
 

 
 
� водна енергия   � вятърна енергия  � биомаса  � фотоволтаика 

Възобновяемите енергии в Германия 
Дялове в производството на електрическа енергия в %, от 2020 дялове в стойностите 
съгласно поставените от федеалното правителство цели 
 

източник: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, 2011; Erneuerbare-Energien-Gesetz 

Брутно производство на електроенергия 2012 

кафяви въглища 25,7 % 

ядрена енергия 16,0 % 

каменни въглища 19,1 % 

земен газ 11,3 % 

петролни продукти 1,6 % 

възобновяеми енергии 21,9 % 

други носители 4,4 % 
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Токовият микс в Германия – Нетно производство на електроенергия в 
Германия
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Брутно производство на електрическа енергия в Германия за 2010, 2011 и 
2012 
 

2010 20111 20121 
Енергийни носители 

млрд.kWh % млрд.kWh % млрд.kWh % 

1  Предварителни данни 
2 Поизводство от водни централи с течаща и акумулирана вода, както  производство от централи с изпомпана под 

налягане в земята. 
3 Само производство от биогенния дял на битовите отпадъци (приб. 50 %). 

 

Източник: Arbeitsgruppe Energiebilanzen (AGEB). 

Брутно производство на електроенергия 

общо 
628,6 100 608,8 100 617,0 100 

Кафяви въглища 145,9 23,2 150,1 24,6 158,0 25,7 

Ядрена енергия 140,6 22,4 108,0 17,7 99,0 16,0 

Каменни въглища 117,0 18,6 112,4 18,5 118,0 19,1 

Земен газ 86,8 13,8 82,5 13,6 70,0 11,3 

Петролни продукти 8,4 1,3 6,8 1,1 10,0 1,6 

Възобновяеми енергии 103,3 16,4 123,5 20,3 135,0 21,9 

Вода2 21,0 3,3 17,7 2,9 20,5 3,3 

Вятър 37,8 6,0 48,9 8,0 45,0 7,3 

Биомаса 28,1 4,5 32,8 5,4 36,0 5,8 

Фотоволтаика 11,7 1,9 19,3 3,2 28,5 4,6 

Геотермика 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Домашни отпадъци3 4,8 0,8 4,8 0,8 5,0 0,8 

Други енергийни носители 26,7 4,3 25,6 4,2 27,0 4,4 

 
Доказано колочество спестена енергия в различните области на прилагане на 
германската политика за енергийна ефективност (в PJ)  
 

   

© Prognos AG 2011 

Сгради и 
съоржения 
 
Уреди и 
осветление 
 

Индустрия и 
занаяти 
 
 

Транспорт и 
мобилност 
 

Обществен 
сектор 
 

Средно 
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Разпределние на капацитетите на централите по провинции 

 

 

� ядрена енергия   � фосилна енергия  � възобновяеми енергии 

Данните са за обща инсталирана мощност в GW 
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Централи и енергийна мрежа в Германия 
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Разходи за енергия 

Източник: Федерално министерство на икономиката за 2012 прогностично 

Домакинства 
 
Годишни разходи за енергия и дял на разходите за енергия в общите нетни доходи  
 
Средно едночленно семейство 
 
Разходи в €        дял в нетните доходи в % 

 

� ток (1.900 kWh/година  � газ  (10.000 kWh/година) � бензин супер (7 л/100 км) 

Средно четиричленно семейство 
 
Разходи в €        дял в нетните доходи в % 

 

� ток (4.800 kWh/год. � газ  (21.500 kWh/год.) � дизелово гориво (13 000 км/год. с 7 л/100 км) 
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Средно едночленно семейство с ниски доходи 
 
Разходи в €        дял в нетните доходи в % 

 

� ток (1.615 kWh/год. � газ  (8.500 kWh/год.) � бензин супер (8 500 км/год. с 7 л/100 км) 

Средно четиричленно семейство с ниски доходи 

Разходи в €        дял в нетните доходи в % 

 

� ток (4.800 kWh/год. � газ  (21.500 kWh/год.) � дизелово гориво (13 000 км/год. с 7 л/100 км) 

Разходите за енергия в индустрията 
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� ток    � газ   � въглища/твърди горива  � нафта/петролни продукти 

Формиране на цената на тока за домакинствата 

 

За 2013 цената на тока се формира от следните съставни части: 

Производство,пренос, разпространение 
Прогностични стойности 14,67 - 14,39 ct/kWh 
Повечето оператори на мрежата увеличават таксата за нея през 2013 между 1% и 
27% (средно 10%) (Verivox дава 13%). Това отговаря средно на 0,5 ct/kWh. 
Добавка концесии (Konzessionsabgabe) 
Добавката се плаща на общините за покриване на разходи, свързани с придобиване 
на права за трасета, например за строителството и експлоатацията на 
електропроводи. 
Данък ток (наричан и еко данък) (Stromsteuer (Ökosteuer)) 
Данъкът е въведен през 1999 първоначално за постигане на климаполитчески цели. 
На практика приходите отиват в пенсионния фонд. 
Добавка за високоефективно комбинирано производство (KWK-Umlage) 
Добавката съществува от 2000 и се използва за насърчаването на високоефективното 
комбинирано производство.  
Такса съгласно закона възобновяеми енергии (EEG-Umlage) 
Таксата е предназначена за насърчаване на производството от възобновяеми енергии. 
Еко-токът се закупува от производителите по твърди, определени със закон цени. 
Тези цени са над пазарните. Разликата се заплаща от потебителите чрез таксата 
съгласно закона възобновяеми енергии. Стойността на таксата за 2013 е 5,277 
ct/kWh. 
Такса съгласно §19 алинея  на Наредбата за таксата за включване в мрежата 
(Umlage nach §19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung) 
Такса се заплаща от 2012. С тази „такса за специалните клиенти“ частните клиенти 
компенсират пропуснатите приходи вследствие на освобождаването на големите 
промишлени клиенти от заплащането на достъпа до мрежата. 
Размерът на таксата съгласно актуалния текст на §19 ал. 2 на наредбата StromNEV е 
0,39 ct/kWh и е увеличен спрямо 2012 два пъти (2012: 0,151 ct/kWh). 
Такса за покриване на рисковете от несвоевременно включване на офшорен 
ток в мрежата (Offshore-Haftungsumlage (nach dem Energiewirtschaftsgesetz 
EnWG, Novelle 2012) 
Тази съставна част на цената на тока се калкулира от януари 2013. С нея частните 
потребители покриват до голяма степен компенсирането на загубите при 
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несвоевременно включване на екотока от офшорните паркове към мрежата. В момента 
тази съставка е в размер на 0,25 ct/kWh. 
 
Данък добавена стойност (Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)) 
19%   цена тока (сумата от споменатите по-горе съставни части). 
 
Сценарии за изчисляване на цената на тока през 2013 година 
 

Сценарий 1 

Год Производство, 
разпространение 
(дял такса 
мрежа) 
Erzeugung, 
Vertrieb, 
(Anteil 
Netzentgelt) 

Такса 
концесия 
Konzession 
Abgabe 

Данък 
ток 
= еко 
данък 
Strom 
steuer 
= 
Öko- 
steuer 

Добавка 
ВКП 
KWK 
Umlage 

добавка 
§19 
Umlage 

Офшорна 
добавка 
Off- 
shore 
Umlage 

Добавка 
ВЕИ 
EEG 
Umlage 

ДДС. 
19% 

Цена 
на 
тока 
ct/kWh 

Дял 
данъци, 
добавки, 
такси 

2013 14,67 (6,54) 1,79 2,05 0,126* 0,33* 0,25* 5,28* 4,65 29,15 49,7 % 

Прогноза, данните са без гаранция.. 
* 
fix за 2013 (in ct/kWh): EEG-Umlage: 5,277, §19 Umlage: 0,329, KWK-Umlage: 0,126, Offshore-Haftungsumlage: 0,25 

 

Изчислението показва ръст на цената на тока с над 3,2 ct/kWh и цената стига 29,1 
ct/kWh brutto. При годишна консумация от 3500 kWh увеличение с почти 115 €.  

Сценарий 2 

Год Производство, 
разпространение 
(дял такса 
мрежа) 
Erzeugung, 
Vertrieb, 
(Anteil 
Netzentgelt) 

Такса 
концесия 
Konzession 
Abgabe 

Данък 
ток 
= еко 
данък 
Strom 
steuer 
= 
Öko- 
steuer 

Добавка 
ВКП 
KWK 
Umlage 

Добавка 
§19 
Umlage 

Офшорна 
добавка 
Off- 
shore 
Umlage 

Добавка 
ВЕИ 
EEG 
Umlage 

ДДС. 
19% 

Цена 
на 
тока 
ct/kWh 

Дял 
данъци, 
добавки, 
такси 

2013 14,39 1,79 2,05 0,126* 0,33* 0,25* 5,28* 4,6** 28,81 50,1 % 

Прогноза, данните са без гаранция.. 
* 
fix за 2013 (in ct/kWh): EEG-Umlage: 5,277, §19 Umlage: 0,329, KWK-Umlage: 0,126, Offshore-Haftungsumlage: 0,25 
**
 По оценка на BDEW 

 

Изчислението показва ръст на цената на тока с над 2,9 ct/kWh. При годишна 
консумация от 3500 kWh увеличение с почти 102 €.  
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Използване на първичните енергийни носители и съотношението на  
собственото задоволяване с енергия и дяла на вноса за периода 2000 und 
2010 в Германия  
(съгласно Ageb 2011, Lbeg 2011) 
 

 
 
 

петрол  земен газ каменни  кафяви  ядрено  възобновяеми 
    въглища въглища гориво  енергии 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Внос 
 
 
 
Местно производство 
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Доставчици на енергия 2011 

 

Quelle: H.-W. Schiffer (ermittelt auf Basis BAFA) 

� петрол  � земен газ  � каменни въглища 

Енергийната зависимост на Германия през 2011 

 

  петрол  газ        каменни    кафяви  възобновяеми  ядрена  
             въглища    въглища енергии  енергия 
 

� Домашно производство �      Нетен внос 
 

(процентните данни като дял от вътрешния добив в съответното първично потребление); 
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източник: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 02/2012
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    Добиване на енергия в Германия и импортна зависимост 
Първично добиване на енергия по видове носители в Petajoule (PJ) 

  енергоносители 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

   Каменни въглища 2.089   1.980   1.957   1.735   1.557   1.595   1.434   1.391   1.234   1.194   1.012   

   Кафяви въглища 3.142   2.462   2.129   1.939   1.830   1.711   1.661   1.573   1.485   1.453   1.528   

   Петрол 156   149   140   131   124   125   121   120   123   116   131   

   Природен газ 1) 575   569   578   576   603   621   671   660   643   687   649   

   Вода и вятър 2) 58   53   62   64   67   83   73   77   80   91   127   

   други 3) 203   147   147   167   189   191   197   267   299   312   346   

  общо 6.224   5.359   5.014   4.610   4.370   4.328   4.157   4.089   3.865   3.854   3.793   

 

  енергоносители 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

   Каменни въглища 825   790   777   784   756   641   651   521   415   387   361   

   Кафяви въглища 1.612   1.653   1.641   1.660   1.611   1.591   1.628   1.576   1.529   1.535   1.595   

   Петрол 140   152   158   151   153   151   146   131   119   107   114   

   Природен газ 1) 654   656   681   630   598   625   615   546   541   462   456   

   Вода и вятър 2) 124   145   132   166   173   191   230   236   231   254   311   

   други 3) 360   353   567   649   807   905   1.046   1.113   1.201   1.411   1.403   

  общо 3.714   3.750   3.955   4.040   4.099   4.103   4.315   4.123   4.036   4.155   4.241   

 
1) Земен газ, петролен газ и др. газове 

2) Включително фотоволтаика 

3) Дърво за гориво, торф за гориво, утайки, отпадъци и др. горива за добиване на ток или топлина 

4) Дял в сумата от вноса минус износа минус бункери при първичното енергийно потребление 
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    Добиване на енергия в Германия и импортна зависимост 
Нетен внос 4) в % 

  енергоносители 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

   Каменни въглища 

7,7 12,3   16,9   16,6   18,3   19,9   24,0   30,2   36,0   40,1   44,8   

   Кафяви въглища 

-1,0   0,8   1,5   1,6   1,5   1,4   1,5   1,5   1,5   1,6   1,2   

   Петрол 

95,0   96,5   98,1   95,5   96,5   95,3   96,5   96,5   100,2   94,6   94,8   

   Природен газ 1) 

75,6   75,3   77,4   77,8   79,4   79,0   80,0   81,2   77,8   80,5   79,1   

   Ядрена енергия 

96,3   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

  общо 
56,8   62,2   66,4   66,6   67,9   68,5   70,5   71,8   73,5   72,6   72,0   

 

  енергоносители 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

   Каменни въглища 

54,3   56,0   55,5   60,5   59,5   66,7   66,7   72,1   71,9   77,0   78,9   

   Кафяви въглища 

1,2   0,2   -0,6   -0,7   -0,9   -1,0   -1,0   -1,4   -1,4   -1,6   -1,8   

   Петрол 

97,4   94,8   97,6   96,7   98,7   98,8   96,2   97,8   97,5   97,8   96,3   

   Природен газ 1) 

77,3   79,5   78,0   82,6   79,3   82,1   78,1   82,1   85,9   81,3   86,1   

   Ядрена енергия 

100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

  общо 
73,8   72,8   72,2   72,9   72,1   73,0   68,6   71,4   71,0   69,8   68,7   

 
1) Земен газ, петролен газ и др. газове 

източник: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Statistik der Kohlenwirtschaft, Bundesverband Braunkohle, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Mineralölwirtschaftsverband 
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    Добиване на енергия в Германия и импортна зависимост 
Външнотърговско салдо по енергоносители в Petajoule (PJ)) 

  енергоносители 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

   Каменни въглища 177   287 372 355 393 410 501 623 742 790 906 

   Кафяви въглища -32   19   33   31   28   24   25   24   22   24   10   

   Петрол 4956   5333   5506   5475   5482  5421   5607   5554   5788   5296  5215   

   Природен газ 1) 1761   1851   1879   1995   2066  2220   2517  2441  2350  2433   2368   

   Електрическа енергия 3   -2   -19   3  8   17  -19  -8  -2  4   11  

   Ядрена енергия 1606 1609 1733 1675 1650 1682 1764 1859 1764 1855 1851 

   Възобновяеми енергии            

   Топлоенергия                    

  общо 8471   9096   9504   9535   9627   9775   10395   10493   10673  10402   10371   
 

  енергоносители 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

   Каменни въглища 1059  1080   1115 1155 1076 1310 1346 1298 1076   1321  1368   

   Кафяви въглища 19   3   -10   -12   -14   -15   -17   -22   -22   -25   -27   

   Петрол 5434   5129   5211   5048   5111   5041   4461   4797   4521   4578   4360   

   Природен газ 1) 2443   2489   2448   2645  2576   2744   2491   2651   2618   2587   2432   

   Електрическа енергия 10  2   -29   -26   -31   -71  -69  -81   -52   -64   -23   

   Ядрена енергия 1868 1798 1801 1822 1779 1826 1533 1623 1472 1533 1178 

   Възобновяеми енергии   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 -8,1 -0,6 

   Топлоенергия   -0,2  -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2   -0,2   -0,3   -0,2   

  общо 10833   10501   10535 10632   10496 10834 9745 10266  9606   9923   9288   
1) Земен газ, петролен газ и др. газове 

източник: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Statistik der Kohlenwirtschaft, Bundesverband Braunkohle, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Mineralölwirtschaftsverband 
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    Параметри на енергийното потребление в Германия 
 

   
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Външна търговия 
енергия 

% 46,0 51,2 54,3 54,9 56,2 56,7 58,5 59,1 61,4 59,7 59,1 

Дял на нетния внос в ППЕ 
(първизното потребление на 

енергия) 

 100,0 111,3 117,8 119,3 122,1 123,2 127,1 128,3 133,3 129,6 128,4 

      индекс(1990=100)  95,0 96,5 98,1 95,5 96,5 95,3 96,5 96,5 100,2 94,6 94,8 

Дял на нетния внос в ППЕ 
петрол 

% 75,6 75,3 77,4 77,8 79,4 79,0 80,0 81,2 77,8 80,5 79,1 

Дял на нетния внос в ППЕ 

газ 

% 7,7 12,3 16,9 16,6 18,3 19,9 24,0 30,2 36,0 40,1 44,8 

Дял на нетния внос в ППЕ 
каменни въглища 

% 0,8 -0,6 -5,3 0,8 2,3 4,8 -5,3 -2,4 -0,7 1,0 3,0 

Възобновяеми енергии             

Дял на възобновяемите 

енергии (ВЕИ) в ППЕ 

% 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,9 1,8 2,4 2,6 2,8 2,9 

Дял на възобновяемите 

енергии (ВЕИ) в брутното 
потребление на 

електричество 

% 4,0 3,2 3,8 4,0 4,3 4,5 4,1 4,3 4,7 5,4 6,4 

      индкес (1990=100)   100,0 81,1 96,2 100,4 108,3 112,0 102,7 107,8 117,8 133,9 160,5 

Брой на вятърните 
инсталации 

    806 1 211 1 797 2 617 3 655 4 326 5 193 6 205 7 879 9 359 

Инсталирана мощност на 

вятърните инсталации 

MW   106 174 326 618 1 121 1 549 2 089 2 877 4 435 6 097 
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