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Według statystyk przedstawionych przez niemiecki instytut Fraunhofer ISE, w ubiegłym
miesi cu tylko niemieckie elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne wyprodukowały w sumie 11,7
TWh energii elektrycznej. W osi gni ciu tego wyniku pomogła rekordowa – jak na lipiec –
produkcja energii w wiatru. Rekordu nie pobiła natomiast fotowoltaika, z której generacja w
Niemczech była wy sza w lipcu 2013 r.
Dzienny rekord produkcji zielonej energii Niemcy pobili kilka dni temu, 25 lipca. W tym dniu
generacji z OZE sprzyjały wietrzne warunki pogodowe w północnej cz ci Niemiec, gdzie
wyst puje najwi ksze zag szczenie farm wiatrowych, a ponadto znaczenie zaczyna mie
generacja z niemieckich farm wiatrowych na morzu. Pobicie rekordu było ponadto mo liwe
dzi ki słonecznej pogodzie na południu Niemiec zdominowanym przez elektrownie
fotowoltaiczne.
Dzi ki dogodnym warunkom pogodowym, udział OZE w niemieckim miksie energetycznym
tego dnia wyniósł a 78%, bij c poprzedni rekord wynosz cy 74%, który ustanowiono w maju
ubiegłego roku.
Znaczenie miał te fakt, e 25 lipca był dniem wolnym od pracy, a wi c zapotrzebowanie na
energi w Niemczech było tego dnia mniejsze ni w dni robocze.
W całym ubiegłym roku udział OZE w konsumpcji energii elektrycznej w Niemczech wyniósł
27,3%. W 2014 r. najwi cej energii z OZE Niemcy wyprodukowali z wiatru - 52,4 TWh (8,6% w
niemieckim miksie energetycznym), z biomasy i odpadów - 48,9 TWh (8%), a nast pnie z
fotowoltaiki - 35,2 TWh (5,8%) i hydroenergii - 20,9 TWh (3,4%).
W sumie z OZE Niemcy wyprodukowali w ubiegłym roku 157,4 TWh energii elektrycznej - o
ponad 50 TWh wi cej ni w roku 2010 i o 120 TWh wi cej ni w roku 2000.
Obecnie niemiecki potencjał farm wiatrowych na l dzie wynosi ponad 37 GW, farm
wiatrowych na morzu - ponad 1,5 GW, a elektrowni fotowoltaicznych - ponad 39 GW.
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