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Εθνικό Σχέδιο Γερμανίας για το Υδρογόνο - επιτάχυνση επενδυτικών προγραμμάτων 

 

Το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 10 Ιουνίου τ.έ. το εθνικό σχέδιο Γερμανίας για το 
υδρογόνο. Το σχέδιο αποτελεί ένα εργαλείο προώθησης/στήριξης της ενεργειακής πολιτικής της 
Γερμανίας για την απεξάρτηση της γερμανικής οικονομίας (κυρίως στους τομείς της βιομηχανικής 
παραγωγής και των μεταφορών) από τον άνθρακα, την επίτευξη των εθνικών στόχων για τη διείσδυση 
των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα και για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών 
CO2 καθώς και την ανάδειξη και εδραίωση τεχνολογίας/τεχνογνωσίας υδρογόνου σε πρωτεύοντα 
επιχειρηματικό πεδίο των γερμανικών εξαγωγών. 

Για τη συνεπή εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη ανωτέρω σχεδίου ιδρύθηκε το Εθνικό Συμβούλιο 
για το Υδρογόνο, ενώ παράλληλα ορίστηκαν και τα μέλη αυτού. Το Συμβούλιο θα συνδράμει τη 
γερμανική Κυβέρνηση, προκειμένου να επιτευχθεί ο διακηρυγμένος στόχος της να καταλάβει η Γερμανία, 
σε παγκόσμιο επίπεδο, την 1η θέση σχετικά με τις τεχνολογίες υδρογόνου. 

Στα πλαίσιο του ανωτέρω σχεδιασμού ενισχύονται τα σχετικά ερευνητικά προγράμματα με κονδύλια, 
όπως: 
(α) από το ¨Ταμείο για την Ενέργεια και το Κλίμα¨ με € 180 εκ. μέχρι το 2021 και συνολικά έως το 2023 
με € 310 εκ. 

(β) από την πρωτοβουλία ¨Reallabore der Energiewende“, η οποία αφορά στη δημιουργία 20 ερευνητικών 
εργαστηρίων σε υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες, π/υ ύψους € 600 εκ. 

(γ) από το εθνικό πρόγραμμα απεξάρτησης από τον άνθρακα με € 1 δις μέχρι το 2023. 

(δ) από το πλαίσιο υλοποίησης του αναπτυξιακού, οικονομικού προγράμματος (€130 δις) για την 
ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας, με € 9 δις. 

Στο επίκεντρο της έρευνας είναι κυρίως το ¨πράσινο¨ υδρογόνο (με έμφαση στις τεχνολογίες 
ηλεκτρόλυσης, τεχνολογίες κυψελών καυσίμου κ.λπ.), δηλαδή υδρογόνο με μηδενικό ανθρακικό 
αποτύπωμα κατά την παραγωγή του, αλλά επίσης και το επονομαζόμενο «γκρι» υδρογόνο (παράγεται 
από ορυκτά καύσιμα, όπως φυσικό αέριο, και κατά την παραγωγή εκλύονται σημαντικές ποσότητες CO2, 
ενώ στην περίπτωση που το εκλυόμενο CO2 δεσμεύεται και αποθηκεύεται, παράγεται το λεγόμενο ¨μπλε¨ 
υδρογόνο). Η έρευνα αφορά σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή και την αποθήκευση μέχρι τη 
μεταφορά και τη διανομή του υδρογόνου στον τελικό καταναλωτή. Ενδεικτικά αναφέρουμε τo 
εμβληματικό ερευνητικό πρόγραμμα «Kopernikus P2X», για τα προγράμματα του οποίου μπορείτε να 
λάβετε πληροφόρηση στην ιστοσελίδα: https://www.kopernikus-projekte.de/en.  

Επιπρόσθετα, συζητείται στη γερμανική Κάτω Βουλή (Bundestag) νομοσχέδιο για την πλήρη 
απεξάρτηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνθρακα, σταδιακά έως το 2038. Στο σχετικό 
νομοσχέδιο προβλέπεται τόσο η υλοποίηση αναπτυξιακών/διαρθρωτικών έργων, στις περιοχές που θα 
επηρεαστούν, ύψους € 40 δις, όσο και αποζημίωση στους ενεργειακούς ομίλους ύψους € 4,3 δις.  

Κατά συνέπεια, και σύμφωνα τόσο με το ανωτέρω σχέδιο, όσο και με σχετικές μελέτες που έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας, η ζήτηση για υδρογόνο στη Γερμανία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά, κατά 
αναλογία με την επιτευχθείσα μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του 
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θερμοκηπίου. Ειδικότερα, μια μείωση κατά 55% αντιστοιχεί σε ετήσια ζήτηση υδρογόνου 334TWh για το 
έτος 2030, ενώ κατά 80%/95% σε 536/643TWh για το έτος 2050. 

Όσον αφορά στα κόστη παραγωγής του υδρογόνου (πηγή: Greenpeace), για το ¨πράσινο υδρογόνο¨ 
υπολογίζεται ότι θα μειωθεί από τα 16,5 ct/KWh (έτος 2019) στα 6,0 ct/KWh (έτος 2050), ενώ από την 
άλλη πλευρά για το ¨γκρι υδρογόνο¨ θα αυξηθεί από τα 4,5 ct/KWh (έτος 2019) στα 8,4 ct/KWh (έτος 
2050). 

Δεδομένης της υψηλής συμμετοχής του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας στο συνολικό κόστος 
παραγωγής του ¨πράσινου υδρογόνου¨, χώρες οι οποίες διαθέτουν σημαντικό δυναμικό σε ΑΠΕ, όπως η 
Ελλάδα, διαθέτουν και ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής υδρογόνου. 


