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Σροθοδοζία αγοράς Γερμανίας με ρωζικό σδρογόνο μέζω ηοσ αγωγού «Nord Stream2»  
 

Σύκθωλα κε πξόζθαην δεκνζίεπκα ηεο έγθξηηεο νηθνλνκηθήο γ/εθεκεξίδαο «Handelsblatt», ε 

βηωζηκόηεηα ηνπ αγωγνύ κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ «Nord Stream 2» ζα ηεζεί πηζαλόηαηα ππό 

ακθηζβήηεζε, ιόγω ηεο αληηθαηάζηαζεο ζεκαληηθώλ πνζνηήηωλ θπζηθνύ αεξίνπ κε πδξνγόλν, ζην 

πιαίζην ηεο ζρεδηαδόκελεο κεηάβαζεο Γεξκαλίαο θαζώο θαη ινηπώλ ρωξώλ ΕΕ ζε κηα νηθνλνκία 

ρακειώλ ή κεδεληθώλ εθπνκπώλ CO
2
. Ο ππό θαηαζθεπή αγωγόο, π/π € 8,5 δηο θαη αλακελόκελεο (ζε 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πιήξνπο δπλακηθόηεηαο) δεθαεηνύο απόζβεζεο, δεδνκέλεο ηεο κείωζεο ηεο 

δήηεζεο ζε θπζηθό αέξην ελδερνκέλωο ζα εμειηρζεί ζε επελδπηηθή απνηπρία. 

Πξνο απνθπγή αλωηέξω ζελαξίνπ, ν ελεξγεηαθόο ξωζηθόο όκηινο Gazprom πξνηίζεηαη λα επεθηείλεη ηελ 

παξαγωγή ξωζηθνύ πδξνγόλνπ, θπξίωο κε ηελ ηερλνινγία ηεο ππξόιπζεο κεζαλίνπ (θύξην ζπζηαηηθό 

θπζηθνύ αεξίνπ), θαηά ηελ νπνία δηεξγαζία παξάγεηαη ην ιεγόκελν ¨κπιε¨ πδξνγόλν (δελ εθιύεηαη CO
2 

ωο απόβιεην αιιά άλζξαθαο). Η κεηαθνξά ηνπ πδξνγόλνπ είλαη εθηθηή κέζω ηωλ πθηζηάκελωλ αγωγώλ 

αλακεηγλύνληάο ην (έωο 20%) κε ην θπζηθό αέξην, ελώ ζε λεόηεξεο ηερλνινγίαο αγωγνύο, όπωο ν «Nord 

Stream 2», ε κίμε πδξνγόλνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ δύλαηαη λα αλέιζεη ζε πνζνζηό έωο θαη 70%.  

Η Gazprom ππνινγίδεη ηελ επξωπαϊθή αγνξά πδξνγόλνπ ζε πεξίπνπ € 153 δηο γηα ην έηνο 2050, ωζηόζν 

αλακέλεηαη λα δερζεί ηζρπξό αληαγωληζκό από ηνλ ξωζηθό ελεξγεηαθό όκηιν Rosatom, ν νπνίνο επίζεο 

ζα εηζέιζεη δπλακηθά ζηελ αγνξά παξαγωγήο πδξνγόλνπ κε ζρεδηαδόκελε δπλακηθόηεηα παξαγωγήο 50 

εθ. ηόλνπο ην 2050. Η Rosatom πξνηίζεηαη λα παξάγεη ην θηιηθόηεξν ζην πεξηβάιινλ ¨πξάζηλν¨ 

πδξνγόλν, δειαδή πδξνγόλν κε κεδεληθό αλζξαθηθό απνηύπωκα, κέζω ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

ειεθηξόιπζεο. Ωζηόζν ε απαηηνύκελε γηα ηελ παξαγωγή ηνπ ¨πξάζηλνπ¨ πδξνγόλνπ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

δελ ζα πξνέξρεηαη από ΑΠΕ (όπωο ζηε Γεξκαλία) αιιά από αηνκηθή ελέξγεηα. Σύκθωλα κε ηνλ ζπληάθηε 

ηνπ δεκνζηεύκαηνο, εθηηκάηαη όηη πνιιέο επξωπαϊθέο ρώξεο θαζώο θαη ε Γεξκαλία ζα αληηδξάζνπλ 

έλαληη απηήο ηεο πξννπηηθήο κε ζθεπηηθηζκό (ζηε Γεξκαλία έρεη δξνκνινγεζεί ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε 

ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2022). 


