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ΘΔΜΑ:  Ενεργειακή ςυμφωνία Γερμανίασ–Τουρκίασ ςτον τομζα του πράςινου υδρογόνου 

 

 
 

θμαντικι ςυμφωνία ςτον τομζα τθσ πράςινθσ ενζργειασ υπζγραψαν ςτισ 11.10 ςτο 
Βερολίνο ο Γερμανόσ Τπουργόσ Οικονομίασ και Προςταςίασ του Κλίματοσ, R. Habeck 
(Πράςινοι), με τον Σοφρκο Τπουργό Ενζργειασ, F. Dönmez. Όπωσ χαρακτθριςτικά 
αναφζρεται ςτον γερμανικό τφπο, παρά τισ πολιτικζσ διαφωνίεσ των δφο χωρϊν, θ 
Γερμανία αντιμετωπίηει ςτα ενεργειακά κζματα ωσ «φάρο ελπίδασ», τθν Σουρκία, 
ιδίωσ μετά τα νζα δεδομζνα που δθμιουργεί θ διακοπι παροχισ φ/α από τθ Ρωςία. 
 
Αναλυτικότερα, οι δφο Τπουργοί υπζγραψαν διλωςθ προκζςεων για ευρεία 
ςυμφωνία ςυνεργαςίασ, θ οποία κα αφορά ςτθν εξαγωγι πράςινου υδρογόνου ςτθ 
Γερμανία. Η ςυμφωνία – πλαίςιο ςτοχεφει, μεταξφ άλλων, ςτθ ςτενότερθ 
ςυνεργαςία γερμανικϊν και τουρκικϊν εταιρειϊν για τθν παραγωγι και μεταφορά 
πράςινου υδρογόνου και εξειδικεφεται ςε επιμζρουσ ςυνεργαςίεσ εταιρειϊν, όπωσ 
τθσ γ/Enercon (αιολικά πάρκα) με τθν τ/Enerjisa και τθσ τ/Kalyon με το Ινςτιτοφτο 
Fraunhofer (θλιακι ενζργεια). 
 
Η Γερμανία ζχει αναπτφξει τα τελευταία χρόνια ςαφϊσ μεγαλφτερθ ιςχφ ΑΠΕ ςε 
ςχζςθ με τθν Σουρκία, αλλά ειδικοί εκτιμοφν ότι, ειδικότερα ςτθ Ν.Δ. Σουρκία 
υπάρχουν ανεκμετάλλευτεσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ αιολικϊν πάρκων. Παράλλθλα, 
παρά τθν ζμφαςθ που δίνει θ γερμανικι Κυβζρνθςθ ςτθν αξιοποίθςθ του 
υδρογόνου, υπολογίηεται ότι (λόγω των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν) με τθ γερμανικι 
παραγωγι δεν κα μπορεί να καλφπτει πάνω από το 30% των εκτιμϊμενων αναγκϊν 
ςε θλεκτρικι ενζργεια. Επίςθσ, το υδρογόνο κεωρείται απαραίτθτο για τισ 
γ/βιομθχανίεσ που ζχουν μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ ςε ενζργεια, ϊςτε να 
αντικαταςτιςουν το φ/α και τον άνκρακα και να επιτφχουν τα επόμενα ζτθ μια 
κλιματικά ουδζτερθ λειτουργία. 
 
Για τον λόγο αυτό, θ Γερμανία ςυνάπτει αυτό το διάςτθμα ςυμφωνίεσ με χϊρεσ, των 
οποίων θ δυναμικι για παραγωγι θλεκτριςμοφ από ΑΠΕ κεωρείται ςθμαντικι, 
όπωσ θ Αυςτραλία, το Μαρόκο, θ Χιλι, θ . Αραβία και ο Καναδάσ. το εν λόγω 
πλαίςιο εντάςςεται και θ ςυμφωνία με τθν Σουρκία. θμειϊνεται ότι θ γερμανικι 
Κυβζρνθςθ ζχει κεςπίςει και χρθματοδοτεί γενναιόδωρα τον μθχανιςμό “H2 
Global”, με ςτόχο ακριβϊσ να προωκιςει τθ ςυνεργαςία μεταξφ προμθκευτϊν και 
αγοραςτϊν υδρογόνου. Από τθν πλευρά τθσ, και θ τουρκικι Κυβζρνθςθ 
αντιμετωπίηει το υδρογόνο ωσ ζνα ςθμαντικό ενεργειακό εργαλείο, που κα τθ 
βοθκιςει να μειϊςει τισ ενεργειακζσ τθσ ειςαγωγζσ. Σον Φεβρουάριο 



εγκαινιάςτθκε θ πρϊτθ μονάδα παραγωγισ υδρογόνου ςτο Balikesir τθσ Β.Δ. 
Σουρκίασ και από τον Ιοφνιο ζχει αρχίςει να παράγει μικρζσ ποςότθτεσ.  
 
θμειϊνεται ότι απευκυνόμενοσ ςτο 4ο Ενεργειακό Forum Γερμανίασ – Σουρκίασ, 
που ζλαβε χϊρα τθν Σρίτθ ςτο Βερολίνο, ο κ. Dönmez αναφζρκθκε ςτθ ςυμφωνία 
που υπζγραψε με τον κ. Habeck, αλλά ταυτόχρονα κζλθςε να αναδείξει τον, κατ’ 
αυτόν, κομβικό ρόλο τθσ Σουρκίασ ωσ πφλθσ διαμετακόμιςθσ πολφτιμων 
ενεργειακϊν πόρων προσ τθν Ευρϊπθ. Όπωσ ανζφερε χαρακτθριςτικά, πολλζσ 
χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ζχουν ηθτιςει τθν αρωγι τθσ Σουρκίασ για να καλφψουν τισ 
ανάγκεσ τουσ ςε φ/α, ενϊ ςυμπλιρωςε πωσ «η Τουρκία είναι έτοιμη να μεταφέρει 
φυςικοφσ πόρουσ από την περιοχή τησ Καςπίασ, καθώσ επίςησ φ/α από το 
Τουρκμενιςτάν, την περιοχή τησ Ανατολικήσ Μεςογείου, το Ιςραήλ και φυςικοφσ 
πόρουσ από το Ιράκ». 
 
ε κάκε περίπτωςθ, ο γερμανικόσ τφποσ επιςθμαίνει ότι θ Σουρκία είναι 
«απαραίτητη» για τθ Γερμανία και, πικανϊσ, αυτι θ ςτενότερθ ενεργειακι 
ςυνεργαςία να ςυντελζςει ϊςτε να «ςπάςει ο πάγοσ» μεταξφ των δφο πλευρϊν, 
ιδίωσ μετά τθν ζντονθ δυςαρζςκεια που εκδιλωςε ο Σ/Τπουργόσ Εξωτερικϊν, Μ. 
Cavusoglu, κατά τθν τελευταία ςυνάντθςθ του με τθ Γ/Τπουργό Εξωτερικϊν Α. 
Baerbock (Πράςινοι) ςτθν Κωνςταντινοφπολθ ςτισ 29/7/22 και τισ ζντονα 
καταγγελτικζσ δθλϊςεισ τθσ τελευταίασ ςε ςχζςθ με τθν κατάςταςθ των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν Σουρκία.  

 


