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ΘΔΜΑ:   Ππάζινη Σεσνολογία: Μοσλόρ Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ ζηη Γεπμανία 

 

Η Γεξκαλία σο κεγάιε βηνκεραληθή θαη παξαγσγηθή δχλακε παγθνζκίσο, εθζπγρξνλίδεηαη ζπλερψο, κε 

ζθνπφ λα θαηαζηεί κία ρψξα φπνπ ζα πξσηαγσληζηνχλ νη βηψζηκεο πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο. 

Σήκεξα είλαη κία απφ ηηο ρψξεο φπνπ παξαηεξείηαη φηη έλαο ηδηαίηεξα κεγάινο αξηζκφο πξντφλησλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο. Ο ηνκέαο ηεο πξάζηλεο ηερλνινγίαο ζηε 

Γεξκαλία είλαη έλαο ζεκαληηθφο θαη δπλακηθφο ηνκέαο ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη ηαρέσο θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο π.ρ. ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο, ΤΠΔ θαη ηερλνινγίαο πιηθψλ.  

 

Υπφ ηελ εηηθέηα «GreenTech Made in Germany» νη γεξκαληθέο εηαηξείεο ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθέο 

εμαγσγηθέο επηηπρίεο κε απνηέιεζκα ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά λα είλαη πεξίπνπ 15%. 

Σχκθσλα κε ηηο έσο ηψξα πξνβιέςεηο ην πνζνζηφ ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο αλακέλεηαη λα 

θηάζεη απφ ην 15% πνπ είλαη ζήκεξα, ζην 19% έσο ην 2025. 

 

Σε παγθφζκην επίπεδν, ε εηήζηα αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο αλέξρεηαη θαηά 

κ.φ. ζην 6,9%. Γεδνκέλνπ φηη ε αληίζηνηρε γεξκαληθή αγνξά απμάλεηαη θαηά κ.φ. 9% εηεζίσο, ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα απνθαλζεί φηη αλαπηχζζεηαη κε ζεκαληηθά ηαρχηεξνπο ξπζκνχο.  

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πηλ. 1), ε πξάζηλε ηερλνινγία είλαη ν κνριφο ηεο αλάπηπμεο 

ζηε Γεξκαλία θαη αλακέλεηαη λα εμειηρζεί αλνδηθά έσο ην 2025. Σην δηάγξακκα θαίλεηαη ε αλάπηπμε 

πνπ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ έσο ην 2025 ηφζν ν θιάδνο ησλ πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ ζπλνιηθά φζν 

θαη νη έμη, επί κέξνπο θπξίαξρεο, αγνξέο πεξηβαιινληηθψλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ 

παξάιιεια εθ. λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.  



 

                      
Πίνακαρ 1: Ππάζινη Σεσνολογία: Ο Κινηηήπαρ ηηρ Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ (ζε διρ €) 

 
Η αλάγθε ελαξκφληζεο κε ηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ γεξκαληθά πεξηβαιινληηθά πξφηππα, ε αχμεζε ηνπ 

παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ θαη ην πςειφ επίπεδν επαηζζεηνπνίεζεο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ ηνπ θιάδνπ 

θαηά € 391 δηζ. έσο ην 2025.  

 

Η παξαγσγή -απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ελέξγεηαο, ε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα πξψησλ 

πιψλ θαη ε βηψζηκε νηθνλνκία ηνπ λεξνχ ζα είλαη νη ηνκείο ηεο αγνξάο πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηνλ εηήζην ηδίξν ηνπ θιάδνπ.  

 

Οη εηαηξείεο πξάζηλεο ηερλνινγίαο αλαδεηνχλ, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα λα επσθειεζνχλ πιήξσο απφ 

ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ πξνζαξκφδνληαη ηάρηζηα ζηνπο λένπο θαλφλεο ηεο 

ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο. Η ςεθηνπνίεζε είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο πξάζηλεο ηερλνινγίαο ζηε 

Γεξκαλία. Σχκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ 

Υπνπξγείνπ γηα ην Πεξηβάιινλ, ηελ Πξνζηαζία ηεο Φχζεο θαη ηελ Ππξεληθή Αζθάιεηα (BMU), 

ππάξρνπλ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο ιεγφκελεο «ςεθηνπνίεζεο» νη νπνίεο δίλνπλ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ηερλνινγίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηέο είλαη ηα ςεθηαθά δεδνκέλα, ε απηνκαηνπνίεζε, ε δηθηχσζε 

θαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Η ςεθηνπνίεζε ηεο πξάζηλεο 

ηερλνινγίαο, ζα κπνξεί λα επηθέξεη ζηνλ θιάδν, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε, έσο θαη € 20 δηζ. επηπιένλ 

ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ. Δμαηηίαο κάιηζηα απηνχ ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, αλακέλεηαη λα 

εμνηθνλνκεζνχλ ζπλνιηθά πεξί ηνπο 50 εθ. ηφλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα έσο ην 2025. 

 

 

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πηλ. 2) αλαιχεηαη ν βαζκφο εμάξηεζεο ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ έμη 

θπξίαξρσλ αγνξψλ ηεο πξάζηλεο ηερλνινγίαο, απφ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ςεθηνπνίεζεο. 

Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία εμάγνληαη απφ ηνλ θάησζη πίλαθα είλαη ηα εμήο: 
 H αγνξά ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ςεθηνπνίεζε, ελψ 

αληίζεηα ε αγνξά ηεο βηψζηκεο νηθνλνκίαο ηνπ λεξνχ παξνπζηάδεη κηθξφηεξε εμάξηεζε. 

 Η δηθηχσζε (networking) δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αγνξά παξαγσγήο- απνζήθεπζεο 

θαη δηαλνκήο ελέξγεηαο, ελψ ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ εληζρχεη πεξηζζφηεξν ηελ αγνξά ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο.  



 

 Χεθηαθά 
Γεδνκέλα 

Απηνκαηνπνίεζε Φξήζε Χεθηαθψλ 
Δθαξκνγψλ 

Γηθηχσζε 
(networking) 

Παξαγσγή απνζήθεπζε θαη 

δηαλνκή ελέξγεηαο 2.0 1.0 3.5 5.0 

Δλεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα 2.5 2.0 5.0 3.5 

Απνδνηηθφηεηα πιηθψλ θαη 
πξψησλ πιψλ 2.0 2.5 2.0 3.0 

Βηψζηκε θηλεηηθφηεηα 5.0 4.0 4.5 1.5 

Κπθιηθή νηθνλνκία 2.0 1.5 3.0 3.0 

Βηψζηκε νηθνλνκία ηνπ λεξνχ 
1.5 2.0 1.5 2.0 

                                

              Πίνακαρ 2: Βαθμόρ σέζηρ μεηαξύ ηεζζάπων διαζηάζεων ηηρ Ψηθιοποίηζηρ και ηων πένηε ζημανηικόηεπων αγοπών ηηρ Ππάζινηρ Σεσνολογίαρ 

 

Ο θιάδνο ηεο ειεθηξνθίλεζεο είλαη έλαο εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θιάδσλ ηεο πξάζηλεο ηερλνινγίαο. Η 

Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ε γεξκαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία, εηδηθφηεξα, 

επηδηψθνπλ απφ θνηλνχ λα θαηαζηήζνπλ ηε Γεξκαλία ηελ θνξπθαία αγνξά ειεθηξνθίλεζεο. Βαζηθφο 

ζηφρνο γηα ηα επφκελα έηε είλαη ε αχμεζε θπθινθνξίαο ηνπ αξηζκνχ ησλ ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ, 

ψζηε απηφ λα νδεγήζεη κε ηε ζεηξά ηνπ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Καηά ην 

ηξέρνλ έηνο εθηηκάηαη φηη νη Γεξκαλνί θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ επελδχνπλ € 40 δηζ. ζηελ έξεπλα 

θαη αλάπηπμε πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κνληέισλ πνπ ήδε θπθινθνξνχλ ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά ζε πάλσ απφ 100. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην θξάηνο επηδνηεί ηελ αγνξά ειεθηξηθψλ 

απηνθηλήησλ θαη πξνζθέξεη θνξνειαθξχλζεηο θαη άιια νηθνλνκηθά θίλεηξα ζε αγνξαζηέο. 

 

Καηαιεθηηθά, ζεκεηψλνπκε φηη ν Οκνζπνλδηαθφ Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Γηαηήξεζεο ηεο Φχζεο θαη 

Ππξεληθήο Αζθάιεηαο ηεο Γεξκαλίαο (BMU), έρεη αλαπηχμεη ήδε απφ ην 2016 ηελ πξσηνβνπιία 

“Export Initiative Environmental Technologies”, κε ηειηθφ ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή θαη βηψζηκε εθαξκνγή ησλ «πεξηβαιινληηθψλ ηερλνινγηψλ – Made in 

Germany» θαη ζην εμσηεξηθφ.  

 

 


