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Το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

στη Βαυαρία ανήλθε σε 52,3% 

 

Όπως προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία της βαυαρικής Στατιστικής υπηρεσίας, το 

μερίδιο της ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας στη Βαυαρία ανήλθε το 2020 σε 52,3%, ήτοι 39.572 GWh (+2,4% έναντι 2019), 

ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από τον γερμανικό μέσο όρο 43,9%. 

Η συνολική ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βαυαρία αυξήθηκε το 

2020 σε 75.664 GWh, +716 GWh σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σε εθνικό επίπεδο, 

ωστόσο, θα παραχθεί 6,2% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, κυρίως λόγω της χαμηλότερης 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και λιθάνθρακα, καθώς και από πυρηνική 

ενέργεια, ως συνέπεια της χαμηλότερης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της 

πανδημίας. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο είχε τη μεγαλύτερη αύξηση, 

μεταξύ των επί μέρους πηγών ενέργειας, από 9.828 GWh το 2019 σε 12.036 GWh το 2020 – 

(+22,5%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην πυρηνική ενέργεια: 1.598 GWh (-

7,1%), η οποία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο 27,5% στις συμβατικές πηγές ενέργειας. 

Αναλυτικότερα, ως προς τις μεταβολές της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) έναντι 2019, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

βιομάζα αυξήθηκε κατά 917 GWh (+10,0%) και από φωτοβολταϊκά κατά 904 GWh (+7,5%), 

ενώ μείωση καταγράφηκε στην παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια κατά 796 GWh (-

6,7%) και από αιολική ενέργεια κατά 117 GWh (2,3%). 

Όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα, τα φωτοβολταϊκά είχαν τη 

μεγαλύτερη συμβολή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με 12.968 GWh, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί η υδροηλεκτρική ενέργεια με 

11.129 GWh, και στην τρίτη θέση η βιομάζα με 10.116 GWh. 



Σελ.: 2 από 2 
 

 

Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βαυαρία (%) 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών της στατιστικής Υπηρεσίας του κρατιδίου της 

Βαυαρίας, οι εκπομπές CO2 που οφείλονται στην ηλεκτρική ενέργεια θα συνεχίσουν να 

αυξάνονται, ακόμα και αν η ιδιαίτερα εντατική σε CO2, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από λιθάνθρακα μειωθεί περαιτέρω. Η ανωτέρω εξέλιξη, αποδίδεται, εν πολλοίς, στην 

αντικατάσταση του σημαντικού μεριδίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την 

ουδέτερη για το κλίμα, ως προς τις εκπομπές CO2, πυρηνική ενέργεια με μονάδες φυσικού 

αερίου. 
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