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ΘΔΜΑ:  Επίςκεψη του Υπουργοφ Οικονομίασ τησ Γερμανίασ ςε Ναμίμπια και Ν. Αφρική – 
Προϊθηςη τησ γερμανικήσ «διπλωματίασ του υδρογόνου» 

 

Πελζήκεξε επίζθεςε ζε Νακίκπηα θαη Ν. Αθξηθή πξαγκαηνπνίεζε ν Αληηθαγθειάξηνο θαη 

Υπνπξγόο Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο Κιίκαηνο ηεο Γεξκαλίαο, R. Habeck (Πξάζηλνη). Μεηέβε 

αξρηθά ζηε Νακίκπηα θαη, αθνινύζσο, ζηε Ν. Αθξηθή όπνπ απεύζπλε ραηξεηηζκό ζην 4
ν
 

Γεξκαλν-Αθξηθαληθό Δπηρεηξεκαηηθό Σπλέδξην, ζην Γηνράλεζκπνπξγθ (06-08/12). Τνλ θ. 

Habeck ζπλόδεπε γ/επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή κε ζπκκεηνρή 24 γ/εηαηξεηώλ. 

Σηε δηνξγάλσζε ηνπ σο άλσ Δπηρεηξεκαηηθνύ Σπλεδξίνπ ζπκκεηείρεη ν Σύλδεζκνο 

Γεξκαληθώλ Βηνκεράλσλ (BDI) καδί κε άιιεο θνξπθαίεο Δλώζεηο. O BDI βιέπεη ηξία θύξηα 

πεδία ζπλεξγαζίαο κε ηηο αθξηθαληθέο ρώξεο: (α) Πξνώζεζε ηεο ηδέαο ηεο Παλαθξηθαληθήο 

Εώλεο Διεύζεξσλ Σπλαιιαγώλ (AfCFTA) (β) Βηώζηκε εμόξπμε πξώησλ πιώλ όπσο ην 

θνβάιηην, ην ιίζην ή ηα κέηαιια ηεο νκάδαο ηνπ ιεπθόρξπζνπ, πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 

ειεθηξνθίλεζε, ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηε γεξκαληθή βηνκεραλία, κε ηηο ρώξεο ηεο Αθξηθήο λα 

δηαζέηνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο απηώλ ησλ πόξσλ. Ο ζηόρνο, ζύκθσλα κε ηνπο γ/Βηνκήραλνπο, 

ζα πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία κηαο win-win θαηάζηαζεο (γ) Ψεθηνπνίεζε θαη ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηώλ.  

Σην επίθεληξν ησλ επηζθέςεσλ ηνπ θ. Habeck εηέζε θαη πάιη ην πξάζηλν πδξνγόλν πνπ 

παξάγεηαη ρσξίο εθπνκπέο άλζξαθα από αηνιηθή ή ειηαθή ελέξγεηα κέζσ ειεθηξόιπζεο. Ζ 

Νακίκπηα θαη ε Ν. Αθξηθή εθηηκάηαη όηη δηαζέηνπλ ηδηαίηεξε δπλακηθή  γηα παξαγσγή 

πξάζηλνπ πδξνγόλνπ (ιόγσ ηεο ζπλύπαξμεο πςεινύ επηπέδνπ εηήζηαο ειηνθάλεηαο θαη 

ηζρπξώλ αλέκσλ) ελώ ε Γεξκαλία έρεη πξνλνήζεη λα ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζηξαηεγηθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη κε ηηο δύν απηέο ρώξεο. Μάιηζηα, ε Νακίκπηα θηινδνμεί λα έρεη, έσο ην 2025, 

θαιύςεη πιήξσο ηηο εγρώξηεο αλάγθεο ηεο ζε ΑΠΔ θαη πξάζηλν πδξνγόλν, ώζηε λα θαηαζηεί 

θαζαξόο εμαγσγέαο.  

Ο γεξκαληθόο ελεξγεηαθόο θνινζζόο RWE έρεη ήδε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηελ θνηλνπξαμία 

Hyphen Hydrogen Energy (ΖΖΔ), κε πξννπηηθή λα κεηαθέξνληαη κειινληηθά ζηε Γεξκαλία 

300.000 ηόλνη πξάζηλεο ακκσλίαο από ηε Νακίκπηα. Σεκεησηένλ όηη ζηελ θνηλνπξαμία HHE 

ζπκκεηέρεη ήδε ε γ/εηαηξεία αλάπηπμεο ηερλνινγηώλ ΑΠΔ Enertrag. Ο θ. Habeck έρεη 

ραξαθηεξίζεη ηηο παξάθηηεο ηνπνζεζίεο ηεο Νακίκπηαο (Skeleton Coast) σο ηδαληθέο γηα ηελ 

παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγόλνπ, νπνίν κεηαηξεπόκελν ζε ακκσλία κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε 

εηδηθά δεμακελόπινηα ζηελ Δπξώπε. 

Δθηόο από ηε Νακίκπηα θαη ηε Ν. Άθξηθε, ην Μαξόθν θαη ε Αίγππηνο είλαη δύν αθόκε ρώξεο, 

πνπ έρνπλ πξνζειθύζεη ην γεξκαληθό ελδηαθέξνλ. Με ην Μαξόθν έρεη ήδε ππνγξαθεί 

ζηξαηεγηθή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο, ελώ ζηελ Αίγππην ε Siemens Energy (δξαζηήξηα ζε έξγα 

ΑΠΔ ζηε ρώξα ήδε από ην 2015), ππέγξαςε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2021 MoU κε ηελ αηγππηηαθή 

επηρείξεζε ειεθηξηζκνύ (Egyptian Electricity Holding Company) κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο 



αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο πδξνγόλνπ, κε εμαγσγηθέο, κάιηζηα, πξννπηηθέο. Δπηπιένλ, αξρέο 

Ννεκβξίνπ η.έ. ηα γ/Υπνπξγεία Οηθνλνκία θαη Αλάπηπμεο ππέγξαςαλ δύν δειώζεηο 

πξνζέζεσλ κε ηελ αηγππηηαθή πιεπξά κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ ζύζθηγμε ηεο κεηαμύ ηνπο 

ζπλεξγαζίαο ζε ζρέζε ηόζν κε ην LNG όζν θαη κε ην πξάζηλν πδξνγόλν. Πξνβιέπεηαη, κεηαμύ 

άιισλ, ε πξνώζεζε θνηλώλ επελδύζεσλ θαη ζρεδίσλ κε αληηθείκελν ην πδξνγόλν, ηελ 

επεμεξγαζία, ηε κεηαθνξά θαη ηε ρξήζε ηνπ. Ζ Αίγππηνο έρεη, επίζεο, ππνγξάςεη, ζπκθσλίεο 

γηα ζπλεξγαζία ζηελ παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγόλνπ κε ηελ ηηαιηθή ΔΝΗ θαη ηε βειγηθή 

Fluxys, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία, πνπ ε ρώξα απηή απνδίδεη ζηελ ελ 

ιόγσ πεγή ελέξγεηαο. 

Σε κηα πξνθαλή πξνζπάζεηα λα δηαιύζεη ηνπο θόβνπο κίαο ελδερόκελεο λέαο «νηθνλνκηθήο 

απνηθηνθξαηίαο» ηεο Δπξώπεο ζηελ Αθξηθή (θαη κε δεδνκέλεο ηηο αξλεηηθέο κλήκεο από ην 

γεξκαληθό απνηθηαθό παξειζόλ ζηελ Γπηηθή Αθξηθή) ν θ. Habeck δήισζε ζηελ Νακίκπηα όηη 

«δεν πρόκειηαι να δεχθούμε καμία μορθή ιμπεριαλιζμού πράζινης ενέργειας». Μεηά ηηο 

ζπλαληήζεηο ηνπ κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Νακίκπηα, H. Geingob, θαη ηνλ Υπνπξγό Δλέξγεηαο, T. 

Alweendo, ν θ. Habeck επεζήκαλε όηη ε Γεξκαλία ζέιεη λα βνεζήζεη, ώζηε ν ελεξγεηαθόο 

εθνδηαζκόο ηόζν ηεο Νακίκπηα όζν θαη ηεο Ν. Αθξηθήο λα θαηαζηεί πην εύξσζηνο θαη θηιηθόο 

γηα ην πεξηβάιινλ. Σύκθσλα κε ηνλ θ. Habeck, ε Γεξκαλία επηζπκεί εηιηθξηλά ηελ αλάπηπμε 

ησλ ρσξώλ απηώλ, ώζηε λα ππάξμεη ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο θαη κείσζε ηεο αλεξγίαο.  

Ζ Γεξκαλία έρεη αλάγθε από ηηο εηζαγσγέο πδξνγόλνπ θαζώο εθηηκάηαη όηη (ιόγσ ησλ 

δπζκελώλ θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ ίδηα ηε Γεξκαλία) ε γεξκαληθή παξαγσγή δελ ζα 

κπνξεί λα θαιύπηεη πάλσ από ην 30% ησλ εθηηκώκελσλ εγρώξησλ αλαγθώλ ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θηινδνμεί λα πξνκεζεύεηαη πξάζηλν 

πδξνγόλν από ηνπιάρηζηνλ δέθα ρώξεο έσο ην 2030, ώζηε λα απνθύγεη λέεο ελεξγεηαθέο 

εμαξηήζεηο. Πξάζηλν πδξνγόλν ζρεδηάδεηαη λα εηζάγεηαη θαη από ρώξεο, από ηηο νπνίεο ε 

Γεξκαλία ιακβάλεη επί ηνπ παξόληνο νξπθηά θαύζηκα, όπσο ε Σ. Αξαβία θαη ηα ΖΑΔ.  

 


