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Στασιμότητα στη γερμανική αγορά αιολικής ενέργειας 

Μικρότερη της αναμενόμενης ήταν η ανάπτυξη της αγοράς αιολικής ενέργειας το 2010 
στη Γερμανία. Με βάση τα στοιχεία του Γερμανικού Ινστιτούτου Αιολικής Ενέργειας DEWI το 
2010 εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία νέες μονάδες συνολικής ισχύος 1.551 MW, πτώση κατά 
περίπου 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (1.917 MW), σημειώνοντας έτσι τη χειρότερη 
επίδοση της τελευταίας δεκαετίας. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς έφθασε τα 27.214 μονάδες 
και ο αριθμός των μονάδων αιολικής ενέργειας τις 21.607. 

Η υποχώρηση αποδίδεται αφενός στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αφετέρου σε 
εκκρεμή ζητήματα της γερμανικής ενεργειακής αγοράς, με κυριότερο το ζήτημα της ανάπτυξης 
του δικτύου μεταφοράς. Από πλευράς του κλαδικού συνδέσμου αιολικής ενέργειας 
εγκαταστάσεις, ο περιορισμός της εγκατασταθείσας ισχύος το 2010 αποδίδεται επίσης στους 
περαιτέρω περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε ορισμένα ομοσπονδιακά κρατίδια, όσον αφορά 
στους χώρους όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων μονάδων (περιορισμοί ύψους και απόστασης 
μεταξύ των μονάδων). 

Θετικό σημείο το 2010 ήταν η πρόοδος σε ότι αφορά την αντικατάσταση παλαιών 
μονάδων, με νεότερες και ισχυρότερες. Συνολικά μέχρι το 2015 αναμένεται ότι 9.500 μονάδες θα 
χρειάζονται repowering – απαιτώντας επενδύσεις που υπολογίζονται σε 40 δις €.  

Επίσης, το 2010 συνεχίστηκε η ανάπτυξη της offshore αγοράς, που ξεπέρασε το όριο των 
100 MW, καθώς στα projects Baltic 1 και Bard 1 εγκαταστάθηκε συνολική ισχύς 108 MW. Για το 
2011 εκτιμάται ότι είναι πιθανό η ισχύς που θα εγκατασταθεί να φθάσει τα 300 MW. 
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