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ΘΔΜΑ:  Ανάλςζη ηηρ «οικονομίαρ ηος ςδπογόνος» ζηη Γεπμανία: Σελεςηαίερ εξελίξειρ – 

Ππώηη διεθνήρ πποκήπςξη ππομήθειαρ από εκηόρ ΔΔ σώπερ 

 

Με ηδηαίηεξε ηαρχηεηα ηξέρνπλ νη εμειίμεηο ζηε Γεξκαλία ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

«νηθνλνκίαο ηνπ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ» κε αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, αλάιεςε 

πνιηηηθψλ θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ, αιιά θαη έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ φινπ πιαηζίνπ θαη ησλ 

ηειεπηαίσλ ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ, επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: 

Η ζεκαζία ηνπ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ γηα ηε γ/νηθνλνκία 

Τν πξάζηλν πδξνγφλν, πνπ παξάγεηαη ρσξίο εθπνκπέο άλζξαθα απφ αηνιηθή ή ειηαθή ελέξγεηα 

κέζσ ειεθηξφιπζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ελεξγνβφξεο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο ζην 

πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε ζεσξεί ην 

πξάζηλν πδξνγφλν «θιεηδί» γηα ηελ απαλζξαθνπνίεζε ζεκαληηθψλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ, 

φπσο απηψλ ηεο παξαζθεπήο / επεμεξγαζίαο ράιπβα θαη ρεκηθψλ.  

Τν πξφβιεκα γηα ηε Γεξκαλία έγθεηηαη ζην φηη (ιφγσ ησλ δπζκελψλ θιηκαηνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ ζηε ρψξα) ε εγρψξηα παξαγσγή δελ ζα κπνξεί λα θαιχπηεη πάλσ απφ ην 30% ησλ 

εθηηκψκελσλ εγρψξησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. Μάιηζηα, ε Γεξκαληθή Αθαδεκία Επηζηεκψλ 

(Acatech) θαη ην ίδξπκα DECHEMA πξνρσξνχλ ζε δπζκελέζηεξεο πξνβιέςεηο: Βάζεη ηεο έσο 

ηψξα πνξείαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ειεθηξφιπζεο, ε Γεξκαλία ζα ππνιείπεηαη θαηά 5,7 gw, 

ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ζέζεη ε Κπβέξλεζε ε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηεο ρψξαο ην 

2030 λα αλέξρεηαη ζηα 10 GW πδξνγφλνπ (βι. δηάγξακκα 1). Παξά, δειαδή, ηε ζηαδηαθή 

αχμεζε ησλ έξγσλ ειεθηξφιπζεο ζηε Γεξκαλία (βι. δηάγξακκα 2), ν πνιηηηθφο ζηφρνο πνπ 

εηέζε ην 2021 δελ απνδεηθλχεηαη ξεαιηζηηθφο θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε Γεξκαλία έρεη αλάγθε 

απφ ζεκαληηθέο εηζαγσγέο πξάζηλνπ πδξνγφλνπ, γηα λα θαιχςεη ηηο εγρψξηεο αλάγθεο ηεο θαη 

λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θιηκαηηθήο νπδεηεξφηεηαο. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Γιάγπαμμα 1                                                            Γιάγπαμμα 2 

Γςναηόηηηερ ηλεκηπόλςζηρ ζηη Γεπμανία ηο 2030             Έπγα ηλεκηπόλςζηρ ζηη Γεπμανία 

Δκηιμώμενη απόκλιζη από ηεθένηερ πολιηικούρ ζηόσοςρ 

 
Πεγή: Acatech - DECHEMA 

 

Γεξκαληθή Σηξαηεγηθή γηα ην Υδξνγφλν θαη θεληξηθνί άμνλεο απηήο 

H Γεξκαλία πηνζέηεζε ηελ Εζληθή Σηξαηεγηθή ηεο γηα ην Υδξνγφλν ηνλ Θνχλην ηνπ 2020, 

ζέηνληαο έλαλ δηηηφ ζηφρν: Να αμηνπνηεζνχλ νη ηερλνινγίεο πδξνγφλνπ γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα ζηε βηνκεραλία, ηηο κεηαθνξέο θαη ηελ ελέξγεηα, αιιά θαη λα θαηαζηεί ε 

Γεξκαλία παγθφζκηνο εγέηεο ηεο αγνξάο θαη ησλ ηερλνινγηψλ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ. Έθηνηε ε 

Γεξκαλία αλέπηπμε ηελ ηερλνγλσζία ηεο κε εληππσζηαθνχο ξπζκνχο θαη πηνζέηεζε κηα 

ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζεο δπλεηηθψλ παξαγσγψλ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ αλά ηνλ θφζκν. Καη ζηηο 

δχν απηέο θαηεπζχλζεηο ε ζηξαηεγηθή ηεο ζεσξείηαη έσο ηψξα πεηπρεκέλε θαη βξίζθεη 

κηκεηέο, πνπ έζησ θαζπζηεξεκέλα αθνινπζνχλ ην βεκαηηζκφ ηεο.  

Ακέζσο κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο Σηξαηεγηθήο, ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε ζπγθξφηεζε ην Εζληθφ 

Σπκβνχιην γηα ην Υδξνγφλν, πνπ θαηαζέηεη πξνηάζεηο γηα ηελ ηαρχηεξε πινπνίεζε ηεο 

Σηξαηεγηθήο θαη απνηειείηαη απφ 26 πςειφβαζκνπο εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηνπο ρψξνπο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Τα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ 

δηαζέηνπλ ηερλνγλσζία ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο 

απαλζξαθνπνίεζεο ηεο βηνκεραλίαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ππνδνκψλ, ηεο ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο / ζέξκαλζεο θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ γηα ην θιίκα 

θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Θεζκηθή ζηήξημε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ πδξνγφλνπ 

Σηελ πινπνίεζε ηεο γεξκαληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ην Υδξνγφλν εκπιέθνληαη 5 Υπνπξγεία αιιά 

θαη ε ίδηα ε Καγθειαξία. Αλαιπηηθφηεξα: 

- Η νηθνλνκία ηνπ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ, εθηφο απφ ηα επηκέξνπο Υπνπξγεία, απαζρνιεί 

θαη ηελ ίδηα ηελ Καγθειαξία. Είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε παξαγσγή θαη ιεηηνπξγία 

ειεθηξνιπηψλ «σο βαζηθόο άμνλαο ηεο βηνκεραλίαο πδξνγόλνπ» ζηε Γεξκαλία ήηαλ έλα 

απφ ηα θεληξηθά δεηήκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, παξνπζία ηνπ Καγθειαξίνπ Scholz 

(SPD), θαηά ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε (08.12) ηνπ «Σπκβνπιίνπ γηα ην Μέιινλ» 

(Zukunftsrat). Τν ελ ιφγσ φξγαλν, ην νπνίν ζπγθξφηεζε ν θ. Scholz, εμεηάδεη ηηο λέεο 

εμειίμεηο θαη ηάζεηο ζην ρψξν ηεο θαηλνηνκίαο θαη αλαπηχζζεη πξνηάζεηο γηα ηελ 

ελίζρπζε θαη πξνζηαζία ησλ γεξκαληθψλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ζηνπο θιάδνπο 



ησλ θξίζηκσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο. Όπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε, «νη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηηο ηξέρνπζεο 

πξσηνβνπιίεο ηεο Κπβέξλεζεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ 

πδξνγόλνπ ζηε Γεξκαλία ζην πιαίζην ησλ ζπκθσλεζέλησλ θιηκαηηθώλ ζηόρσλ θαη 

ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ εμαξηήζεσλ από πξώηεο ύιεο θαη ησλ γεσπνιηηηθώλ 

πξνθιήζεσλ. Τα ελαπνκείλαληα πξνβιήκαηα, όπσο ηα ξπζκηζηηθά εκπόδηα γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνιπηώλ ή ην δήηεκα ηνπ ηξόπνπ ηαρείαο θιηκάθσζεο 

ηεο παξαγσγηθήο δπλαηόηεηαο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ γξήγνξα, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζε αληαγσληζηηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ ζηε Γεξκαλία.»  

- Κεληξηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηνπ γ/ζρεδηαζκνχ ζρεηηθά κε ην πξάζηλν πδξνγφλν έρεη 

ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο. Τν ελ ιφγσ Υπνπξγείν πξνσζεί 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε θαη αλαιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ, 

ζπλάπηνληαο δηκεξείο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο θαη ζηεξίδνληαο έξγα ζε ρψξεο, φπνπ 

εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ πξννπηηθέο παξαγσγήο πδξνγφλνπ αμηφινγεο πνζφηεηαο θαη 

ρακεινχ θφζηνπο. Η Γεξκαλία επηδηψθεη λα πξνκεζεχεηαη πξάζηλν πδξνγφλν απφ 

ηνπιάρηζηνλ δέθα θξάηε έσο ην 2030, ψζηε λα απνθχγεη λέεο ελεξγεηαθέο εμαξηήζεηο. 

Πξάζηλν πδξνγφλν ζρεδηάδεηαη λα εηζάγεηαη θαη απφ ρψξεο, απφ ηηο νπνίεο ε Γεξκαλία 

ιακβάλεη επί ηνπ παξφληνο νξπθηά θαχζηκα, φπσο ε Σ. Αξαβία θαη ηα ΗΑΕ.   Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ζπκβάιιεη θαη ην Υπνπξγείν Εμσηεξηθψλ κε ην δίθηπν «γξαθείσλ 

δηπισκαηίαο ηνπ πδξνγφλνπ», πνπ έρεη ζπζηήζεη ζε κηα ζεηξά ρσξψλ.
1
 

Σεκεηψλεηαη φηη ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο έρεη ζέζεη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ην Ίδξπκα H2 

Global θαη ην έρεη πξνηθνδνηήζεη πινπζηνπάξνρα κε έλαλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεο 

ησλ € 4,4 δηο. Τν ελ ιφγσ ίδξπκα αλαιακβάλεη κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ γηα «ηελ 

πξνώζεζε ηεο παξαγσγήο θαη ρξήζεο θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιισλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ 

εγρώξηα θαη δηεζλώο». Σεκαληηθή πηπρή ηεο δξάζεο ηνπ, ε νπνία ηψξα εγθαηληάδεηαη 

(βι. αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ), είλαη ε αγνξά θαη κεηαπψιεζε πξάζηλνπ πδξνγφλνπ ή 

παξαγψγσλ απηνχ πξνο ζηήξημε ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο. Απφδεημε ηεο ζεκαζίαο 

θαη ηεο επξείαο απνδνρήο πνπ ηπγράλεη ην H2 Global, είλαη φηη, πέξαλ ηεο κεγάιεο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηεξίδεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 57 

γ/επηρεηξήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Covestro, Daimler, Deutsche Bank, Eon, MAN, 

Linde, RWE, Salzgitter, Thyssen-Krupp θαη Uniper, αιιά θαη απφ άιιεο κεγάιεο 

επξσπατθέο – θαη φρη κφλν – εηαηξείεο, φπσο ε νιιαλδηθή Gasunie, ε γαιιηθή Total θαη 

ε απζηξαιηαλή Fortescue. Σην πιαίζην απηφ, ην H2 Global δηεθδηθεί θεληξηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε κηαο επξσπατθήο δνκήο εηζαγσγψλ πδξνγφλνπ. 

- Η Γεξκαληθή Τξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο (KfW) αλαθνίλσζε ζηα κέζα Ννεκβξίνπ η.έ., 

«ηελ πξώηε πξνσζεηηθή πιαηθόξκα ζηνλ θόζκν γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξάζηλνπ 

πδξνγόλνπ», ε νπνία αλακέλεηαη λα είλαη ιεηηνπξγηθή αξρέο 2023. Η PtX, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ € 550 εθ., ζα πξνζθέξεη ζηνπο επελδπηέο ζηνρεπκέλα θαη 

ζπλδπαζηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, φπσο ζπκκεηνρέο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 

δάλεηα θαη επηρνξεγήζεηο. Μέζσ ηεο πιαηθφξκαο, νη επελδπηέο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

                                                 
1 Επιςκόπηςη των διμερών εταιρικών ςχζςεων τησ Γερμανίασ ςτον τομζα του υδρογόνου είναι 
διαθζςιμη ςτην ηλ. διεφθυνςη: https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Wasserstoff/Internationale-
Wasserstoffzusammenarbeit/internationale-wasserstoffzusammenarbeit.html.  

https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Wasserstoff/Internationale-Wasserstoffzusammenarbeit/internationale-wasserstoffzusammenarbeit.html
https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Wasserstoff/Internationale-Wasserstoffzusammenarbeit/internationale-wasserstoffzusammenarbeit.html


δχν ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία: (α) Τν PtX Development Fund, πνπ ζα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο / αλαδπφκελεο αγνξέο θαη ηηο θξαηηθέο εηαηξείεο 

ηνπο λα απνθηήζνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηδηψηεο ρξεκαηνδφηεο, δνκεκέλε 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ γηα εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζηήκαηα παξαγσγήο πξάζηλνπ 

πδξνγφλνπ.  (β) Τν PtX Growth Fund, πνπ απεπζχλεηαη ζε επξσπατθέο εηαηξείεο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο θνηλνπξαμίεο κε ηελ έδξα ηνπο ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα ζηε Γεξκαλία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εγθαηαζηάζεσλ κεγάινπ φγθνπ 

παξαγσγήο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο πδξνγφλνπ θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ΑΠΕ. 

Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ PtX Development Fund πξνέξρεηαη απφ ην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (BMZ) θαη αλέξρεηαη ζε € 250 εθ. 

Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ PtX Growth Fund πξνέξρεηαη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

αλέξρεηαη ζε € 300 εθ. 

- Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Υπνπξγείνπ Χεθηνπνίεζεο θαη Μεηαθνξψλ, ζε εμέιημε είλαη ην 

«Εζληθφ Πξφγξακκα Καηλνηνκίαο γηα ηηο Τερλνινγίεο Υδξνγφλνπ θαη Κπςειψλ 

Καπζίκνπ ΘΘ 2016-2026». Φξεκαηνδνηνχληαη έξγα ζηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο 

πδξνγφλνπ θαη θπςειψλ θαπζίκνπ ζηηο νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο, ζαιάζζηεο θαη 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, θαζψο θαη ζε εηδηθέο εθαξκνγέο. 

- Τέινο,  ην Υπνπξγείν Εθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ρξεκαηνδνηεί κηα ζεηξά απφ 

επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα, πνπ αθνξνχλ ζην πδξνγφλν. Μεηαμχ απηψλ μερσξίδνπλ ηα 

«Εκβιεκαηηθά Έξγα γηα ην Υδξνγφλν» (Wasserstoff-Leitprojekte) ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ € 700 εθαη., ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ βηνκεραλία θαη αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα αλαπηχζζνπλ απφ θνηλνχ ιχζεηο, γηα λα ππεξθεξαζηνχλ ηα εκπφδηα ζηηο 

θάησζη δηαδηθαζίεο: (1) Αλαβάζκηζε θαη ζεηξηαθή παξαγσγή ειεθηξνιπηψλ [H2Giga] 

(2) Υπεξάθηηα παξαγσγή πδξνγφλνπ ρσξίο ζχλδεζε ζην δίθηπν [H2Mare] (3) 

Τερλνινγίεο γηα ηε κεηαθνξά πδξνγφλνπ [TransHyDE]. 

 

Η ηδησηηθή πξσηνβνπιία 

Οη κεγάιεο ελεξγνβφξεο γεξκαληθέο βηνκεραλίεο δελ κέλνπλ άπξαγεο νχηε ζηεξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηα θνλδχιηα ηνπ Γεξκαληθνχ Κξάηνπο. Αλαιακβάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα 

παξαδείγκαηα ησλ ραιπβνπξγηψλ Thyssen-Krupp θαη Salzgitter, πνπ απνθάζηζαλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο λα επελδχζνπλ δηο Επξψ γηα λα εμειίμνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο, αμηνπνηψληαο 

δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζην πδξνγφλν. Σπγθεθξηκέλα, νη δχν εηαηξείεο αλαπηχζζνπλ κηα 

κέζνδν άκεζεο αλαγσγήο κε ηελ αμηνπνίεζε πξάζηλνπ πδξνγφλνπ, πνπ αληηθαζηζηά ηελ 

παξαδνζηαθή δηαδηθαζία ηεο πςηθακίλνπ θαη κέζσ ηεο νπνίαο παξάγεηαη θιηκαηηθά νπδέηεξνο 

(«πξάζηλνο») ράιπβαο. Ψζηφζν, ην θφζηνο ηεο λέαο κεζφδνπ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ θαη γηα ηε 

ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ επηρεηξνχλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο κεηάβαζε, αλαιακβάλεη 

θνκβηθφ ξφιν ην Ίδξπκα H2 Global, φπσο ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ. 

 

Η πξψηε πξνθήξπμε κέζσ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ H2 Global 

Σηηο 08.12 ην Ίδξπκα H2 Global δεκνζηνπνίεζε ηελ πξψηε πξνθήξπμε κέζσ ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη. Η ελ ιφγσ πξνθήξπμε  εληάζζεηαη ζηελ πξψηε 

θάζε πξνκήζεηαο βηψζηκσλ παξαγψγσλ πδξνγφλνπ (κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο  € 900 

εθαη.) κέζσ καθξνπξφζεζκσλ ζπκθσληψλ (10 εηψλ), κε ηηο ζρεηηθέο παξαδφζεηο λα εθηηκάηαη 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wasserstoff/Foerderung-National/0040-brennstoffzellen.html#:~:text=Ziel%20des%20NIP%20ist%20die,und%20Luftverkehr%20sowie%20in%20Sonderanwendungen.
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wasserstoff/Foerderung-National/0040-brennstoffzellen.html#:~:text=Ziel%20des%20NIP%20ist%20die,und%20Luftverkehr%20sowie%20in%20Sonderanwendungen.
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wasserstoff/Foerderung-National/0040-brennstoffzellen.html#:~:text=Ziel%20des%20NIP%20ist%20die,und%20Luftverkehr%20sowie%20in%20Sonderanwendungen.
https://www.wasserstoff-leitprojekte.de/


φηη ζα αξρίζνπλ ζηα ηέιε 2024 / αξρέο 2025. Η δεχηεξε θάζε αθνξά ζηελ πεξίνδν 2026 – 

2035 θαη εμαζθάιηζε πξφζθαηα (ηέιε Ννεκβξίνπ) κε απφθαζε ηνπ Γ/Κνηλνβνπιίνπ 

(Bundestag) ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηάμεο ησλ € 3,5 δηο.  

Ο κεραληζκφο ηνπ H2 Global ιεηηνπξγεί σο εμήο: Η Hydrogen Intermediary Network Company 

GmbH (HINT.CO), ζπγαηξηθή ηνπ Θδξχκαηνο H2 Global, ζα ζπλάπηεη, αξρηθά, 

καθξνπξφζεζκεο ζπκβάζεηο αγνξάο θαη, αθνινχζσο, κε βάζε ηηο πξνκήζεηεο πνπ ζα ιακβάλεη, 

ζα πξνρσξεί ζε βξαρππξφζεζκεο ζπκθσλίεο πψιεζεο, θαιχπηνληαο ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο. 

Η δηαθνξά πνπ ζα πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο (παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο) θαη 

ηεο δήηεζεο ζα αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ HINT.CO, θάλνληαο ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο 

Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο. Θεσξείηαη φηη ράξε ζηελ «αληηζηαζκηζηηθή» απηή παξέκβαζε ηεο 

HINT.CO κε ηε ζηήξημε ηνπ Γεξκαληθνχ Κξάηνπο (πνπ ζρεκαηηθά απεηθνλίδεηαη ζην 

θαησηέξσ γξάθεκα), ζα παξέρεηαη ε απαξαίηεηε επελδπηηθή αζθάιεηα, νχησο ψζηε λα 

πινπνηεζνχλ νη πξναλαθεξζείζεο αλαγθαίεο επελδχζεηο κεγάιεο θιίκαθαο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο ηεο νηθνλνκίαο. Η Γεξκαληθή Κπβέξλεζε ζα 

επηζπκνχζε λα θαηαζηήζεη ην κνληέιν ηνπ H2 Global ππιψλα ηεο «Επξσπατθήο Τξάπεδαο 

Υδξνγφλνπ», ηελ νπνία αλαθνίλσζε ζηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ θέηνο ε Πξφεδξνο ηεο 

ΕΕπηηξνπήο, U. von der Leien. 

 
Πεγή: Η2Global Stiftung  

Η πξναλαθεξζείζα πξνθήξπμε (παξηίδα α’) αθνξά ζηελ εηζαγσγή πξάζηλεο ακκσλίαο ζηελ 

Επξψπε. Θα αθνινπζήζνπλ δχν αθφκε πξνθεξχμεηο (παξηίδεο β’ θαη γ’), ζην πιαίζην πάληα ηεο 

πξψηεο θάζεο πξνκήζεηαο βηψζηκσλ παξαγψγσλ πδξνγφλνπ, γηα ηελ εηζαγσγή πξάζηλεο 

κεζαλφιεο θαη e-SAF (ζπλζεηηθνχ θαχζηκνπ απφ ΑΠΕ, πνπ αμηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο 

αεξνπινΐαο). Η πξάζηλε ακκσλία κπνξεί θαη ε ίδηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θηιηθφ ζην πεξηβάιινλ 

θαχζηκν (π.ρ. ζε νρήκαηα, ηξέλα ή αεξνπιάλα), αιιά, θπξίσο, δχλαηαη λα δηεπθνιχλεη 

θαζνξηζηηθά ηε κεηαθνξά αλά ηνλ θφζκν, κε εηδηθά δεμακελφπινηα, ηνπ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ, 

θαζψο ην ηειεπηαίν απνηειεί ην έλα απφ ηα δχν ζπζηαηηθά ηεο. 



Σχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνθήξπμε, ε πξάζηλε ακκσλία πξέπεη λα έρεη παξαρζεί εθηφο ΕΕ 

/ ΕΖΕΣ θαη ε ηηκή πξνκήζεηαο ζα θαζνξηζηεί θαηφπηλ αληαγσληζηηθήο δηεζλνχο δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Όπσο αλαθέξεη ην Ίδξπκα H2 Global, «πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε παγθόζκηα 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απηνύ ηνπ είδνπο». Παξάιιεια, ηνλίδεηαη φηη επηδίσμε ηνπ γ/Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο είλαη «νη πξάζηλεο ηερλνινγίεο λα θαζηεξσζνύλ [ζηηο ηξίηεο ρώξεο παξαγσγήο] θαη λα 

ζπκβάινπλ ζηελ θάιπςε ηεο απμαλόκελεο δήηεζεο γηα πξάζηλν πδξνγόλν θαη παξάγσγά ηνπ ζηε 

Γεξκαλία θαη ηελ ΕΕ». 

Σεκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία είλαη αλνηρηή ζε φιεο ηηο εηαηξείεο, είηε 

εδξεχνπλ ζηε Γεξκαλία είηε φρη. Η πξνθήξπμε έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Εθεκεξίδα ηεο ΕΕ: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:675894-2022:TEXT:EN:HTML&tabId=1.  
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