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Hκεξίδα γηα ηε γεσπνιηηηθή ηεο κεηάβαζεο ζην πξάζηλν πδξνγόλν (Conference on the 

Geopolitics of the Green Hydrogen Transition) δηνξγάλσζε ρζεο 01.12 ην γ/ΤΠΕΞ κε θεληξηθό 

νκηιεηή ηνλ M. Mered, θαζεγεηή ηνπ παλεπηζηεκίνπ Science Po ζην Παξίζη θαη «πξεζβεπηή 

πξάζηλνπ πδξνγόλνπ» γηα ινγαξηαζκό ηνπ Δηεζλνύο πλδέζκνπ Ελέξγεηαο από Τδξνγόλν 

(IAHE).  

 

ηελ ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζα παξνπζίαζή ηνπ, ν θ. Mered εζηίαζε ζηηο δηεζλείο γεσπνιηηηθέο 

ηάζεηο ζε ζρέζε κε ην πξάζηλν πδξνγόλν, ην νπνίν εθηίκεζε όηη κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ζα 

αληαγσλίδεηαη ηα νξπθηά θαύζηκα, πνπ απηή ηε ζηηγκή θπξηαξρνύλ. Ελδεηθηηθά, αλέθεξε όηη ε 

Κίλα ζα είλαη ζύληνκα ζε ζέζε λα παξάγεη ην δηθό ηεο πδξνγόλν θαη λα κε ρξεηάδεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεί εηζαγσγέο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ έληνλνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ελ ιόγσ πεγή ελέξγεηαο, είλαη πσο, 

ζύκθσλα κε ηνλ θ. Mered, κέρξη λα ελζθήςεη ε παλδεκηθή θξίζε κόιηο 10 ρώξεο είραλ 

δεκνζηεύζεη θείκελα ζηξαηεγηθήο γηα ην πδξνγόλν. Σέιε 2022 νη ρώξεο απηέο έρνπλ αλέιζεη 

ζε 90 (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο ΕΕ). 

 

Όπσο αλέθεξε ν θ. Mered, θάζε ρώξα κε ππνδνκέο αηνιηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα 

παξάμεη πξάζηλν πδξνγόλν, θάηη ην νπνίν είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ Ειιάδα, πνπ σο 

γλσζηόλ δηαζέηεη ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη ζηηο δπν απηέο θαηεγνξίεο ΑΠΕ (confluence) θαη ζα 

κπνξνύζε, ζπλεπώο, λα αλαπηύμεη ζηξαηεγηθό πιενλέθηεκα. Σν πξόβιεκα γηα ηηο 

πεξηζζόηεξεο ρώξεο είλαη ην πςειό θόζηνο θαη ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο. Επί παξαδείγκαηη, ζε 

αξθεηά θξάηε πθίζηαληαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο εγρώξηαο θαηάξηηζεο, ηνκέα ζηνλ νπνίν 

ε Γεξκαλία δηαηεξεί ζηξαηεγηθό πιενλέθηεκα ιόγσ ηεο πςειήο ηερλνγλσζίαο ηεο. 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί, ώζηε λα επηηεπρζεί ν θηιόδνμνο 

ζηόρνο ηεο θάιπςεο ηνπ 12% ησλ παγθόζκησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ην 2030 κε πδξνγόλν, 

είλαη ε έγθαηξε αληηκεηώπηζε ησλ θιηκαηηθώλ επηπηώζεσλ ησλ δηαξξνώλ πδξνγόλνπ. 

ύκθσλα κε ηνλ θ. Mered, αλ ην ελ ιόγσ δήηεκα δελ επηιπζεί, ην πδξνγόλν κπνξεί λα 

απνδεηρζεί επηβιαβέζηεξν γηα ηνλ πιαλήηε από ην θ/α. 

 

ε ό,ηη αθνξά ηελ Επξώπε, ν θ. Mered επεζήκαλε όηη ε ΕΕ θηινδνμεί, βάζεη ησλ ζηόρσλ πνπ 

έρεη ζέζεη, λα ειέγρεη έσο ην 2030 ην 80% ησλ παγθόζκησλ ξνώλ πξάζηλνπ πδξνγόλνπ. Ήδε 



πεξηζζόηεξα από ηα κηζά επελδπηηθά ζρέδηα (FIDs) αλά ηνλ θόζκν ζε ζρέζε κε ην πξάζηλν 

πδξνγόλν ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ Επξώπε.  

 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΕΕ έρεη ε δηεπζέηεζε ησλ 

ζεκαληηθώλ δηαθσληώλ κεηαμύ Γαιιίαο θαη Γεξκαλίαο, νη νπνίεο είραλ «παγώζεη» ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο ΕΕπηηξνπήο λα ξπζκίζεη θξίζηκα δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή θαη 

εκπνξία πδξνγόλνπ. ην επίθεληξν ηεο δηαθσλίαο ήηαλ ν νξηζκόο ηνπο «πξάζηλνπ» πδξνγόλνπ 

θαη ε δηαθνξά ηνπ από ην «ρακειώλ εθπνκπώλ άλζξαθα» πδξνγόλν (low carbon hydrogen), κε 

ηε Γεξκαλία λα αληηζηέθεηαη ζζελαξά ζηελ επηζπκία ηεο Γαιιίαο λα αλαγλσξηζηεί θαη ην 

πδξνγόλν πνπ παξάγεηαη κε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο σο πξάζηλν. Με κηα πνιηηηθή 

δηαθήξπμε, πνπ Γαιιία θαη Γεξκαλία δεκνζηνπνίεζαλ ζηηο 24.11, επηβεβαίσζαλ ηε κεηαμύ 

ηνπο αιιειεγγύε ζηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα θαη επεζήκαλαλ όηη «ζέβοληαη ηης ηετλοιογηθές 

επηιογές ηες θάζε τώρας» κε ζηόρν «λα βρεζεί κηα ιύζε ποσ ζα αληηθαηοπηρίδεη ασηή ηελ θοηλή 

αληίιευε ζηοσς ηρέτοληες εθθρεκείς λοκοζεηηθούς θαθέιοσς, ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ παθέηοσ 

γηα ηο θσζηθό αέρηο [θαη ηο σδρογόλο]». ε ζπλέρεηα ηεο θνηλήο απηήο δήισζεο θαη κε 

ζπκβηβαζηηθή παξέκβαζε ηεο Σζερηθήο Πξνεδξίαο, νη δηαθσλίεο κεηαμύ Γαιιίαο θαη 

Γεξκαλίαο θαίλεηαη λα ακβιύλνληαη. 

 

ε ό,ηη αθνξά εηδηθόηεξα ηε Γεξκαλία, ν θ. Mered ππνγξάκκηζε όηη ήηαλ από ηηο πξώηεο ρώξεο 

πνπ: (α) Δηακόξθσζε εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ην πξάζηλν πδξνγόλν, (β) Πξνρώξεζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ιεγόκελεο «δηπισκαηίαο ηνπ πδξνγόλνπ», ζπλάπηνληαο δηκεξείο ζηξαηεγηθέο 

ζπκθσλίεο κε ζεηξά θξαηώλ. Μάιηζηα, ε Γαιιία, ε νπνία αξρηθά είρε κηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε, κηκείηαη πιένλ ηε Γεξκαλία θαη ζπλάπηεη επίζεο ζπκθσλίεο ζηξαηεγηθήο 

ζπλεξγαζίαο κε ρώξεο, ησλ νπνίσλ ε πξννπηηθή παξαγσγήο πξάζηλνπ πδξνγόλνπ ζεσξείηαη 

πνιύ ζεκαληηθή.  

 

ύκθσλα κε ηνλ θ. Mered, ε Γεξκαλία έρεη ζπλάςεη 13 ζπκθσλίεο απηνύ ηνπ είδνπο, αιιά ζε 

παξέκβαζή ηεο πνπ αθνινύζεζε, ε θα E. von Zitzewitz, Αλ. Δηεπζύληξηα δηκεξνύο ελεξγεηαθήο 

θαη θιηκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζην γεξκαληθό Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο 

αλέβαζε ηνλ αξηζκό ησλ δηκεξώλ «εηαηξηθώλ ζρέζεσλ», πνπ εζηηάδνπλ θαη ζην πξάζηλν 

πδξνγόλν, ζε 30. Μάιηζηα, ε θα von Zitzewitz, απαληώληαο ζηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ θ. Mered 

όηη αξθεηέο ηξίηεο ρώξεο πηζαλώο λα ληώζνπλ όηη ε ΕΕ έξρεηαη λα ηνπο «θιέςεη ην πδξνγόλν» 

ρσξίο λα πξνζθέξεη επαξθή αληαιιάγκαηα, ππνζηήξημε όηη ε Γεξκαλία παξαδνζηαθά δίλεη ηε 

δένπζα πξνζνρή ζηελ δεκηνπξγία πξόζζεηεο αμίαο γηα ηνπο εηαίξνπο ηεο (local value 

creation).  

 

Αλέθεξε, κάιηζηα, σο παξάδεηγκα ηηο επελδύζεηο ηεο SIEMENS ζηελ Αίγππην, νη νπνίεο, 

ζύκθσλα κε ηελ θα von Zitzewitz, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία ρηιηάδσλ λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. εκεηώλεηαη όηη ε Siemens Energy (δξαζηήξηα ζε έξγα ΑΠΕ ζηελ Αίγππην ήδε από 

ην 2015), ππέγξαςε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2021 MoU κε ηελ αηγππηηαθή επηρείξεζε ειεθηξηζκνύ 

(Egyptian Electricity Holding Company) κε ζηόρν ηεο αλάπηπμε ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο 

πδξνγόλνπ κε εμαγσγηθέο, κάιηζηα, πξννπηηθέο.  Επηπιένλ, αξρέο Ννεκβξίνπ η.έ. ηα γεξκαληθά 

Τπνπξγεία Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ππέγξαςαλ δύν δειώζεηο πξνζέζεσλ κε ηελ α/πιεπξά 

κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ ζύζθηγμε ηεο κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζίαο ζε ζρέζε ηόζν κε ην 

πγξνπνηεκέλν θ/α (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. Επ’ επθαηξία ηεο ελ ιόγσ ελίζρπζεο ηεο δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο κε 

ηελ Αίγππην, ν Γεξκαλόο Τπνπξγόο Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, R. Habeck 

(Πξάζηλνη), δήισζε όηη «καδί κπορούκε λα ζσκβάιοσκε ζηελ παγθόζκηα ελεργεηαθή κεηάβαζε 

θαη λα δεκηοσργήζοσκε δηαζσλορηαθά, θιηκαηηθά οσδέηερα ελεργεηαθά δίθησα ποσ επί ηες οσζίας 

βαζίδοληαη ζηο πράζηλο σδρογόλο».  Η Αίγππηνο έρεη, επίζεο, ππνγξάςεη ζπκθσλίεο γηα 

παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγόλνπ κε ηελ ΕΝΙ θαη ηε βειγηθή Fluxys, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη 

ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία, πνπ ε ρώξα απηή απνδίδεη ζηελ ελ ιόγσ πεγή ελέξγεηαο.  

 

Εθηόο από ηελ Αίγππην, ε Νακίκπηα θαη ην Μαξόθν είλαη δύν αθόκε ρώξεο ηεο Αθξηθήο, πνπ 

ζεσξνύληαη όηη δηαζέηνπλ ηδηαίηεξε δπλακηθή γηα ηελ παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγόλνπ (ιόγσ 

ηεο ζπλύπαξμεο πςεινύ επηπέδνπ εηήζηαο ειηνθάλεηαο θαη ηζρπξώλ αλέκσλ) θαη κε ηηο νπνίεο 

ε Γεξκαλία έρεη πξνλνήζεη λα ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο. Μάιηζηα, ε 

Νακίκπηα θηινδνμεί λα έρεη, έσο ην 2025, θαιύςεη πιήξσο ηηο εγρώξηεο αλάγθεο ηεο ζε ΑΠΕ 

θαη πξάζηλν πδξνγόλν θαη λα έρεη θαηαζηεί θαζαξόο εμαγσγέαο. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ε γεξκαληθή δηπισκαηία πδξνγόλνπ νηθνδνκείηαη κε 

ζπζηεκαηηθό ηξόπν εδώ θαη αξθεηά ρξόληα. Πέξα από ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ε Γεξκαλία 

εμάγνληαο ηερλνγλσζία, ε έκθαζε πνπ απνδίδεη ζηηο εηζαγσγέο πξάζηλνπ πδξνγόλνπ κνηάδεη 

κε κνλόδξνκν, θαζώο, όπσο έρεη παξαδερζεί ην γ/Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, νη ζηόρνη ηεο 

θιηκαηηθήο νπδεηεξόηεηαο δελ κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κόλν κε ηηο εγρώξηα παξαγόκελεο 

ΑΠΕ. ηελ 27ε Δηάζθεςε ηνπ ΟΗΕ γηα ην θιίκα ζην Sharm el-Sheikh ηεο Αηγύπηνπ (06-

18.11.2022), ε Γ/Τπνπξγόο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο, S. Schulze (SPD), 

αλαθνίλσζε όηη ε Γεξκαλία ζα επελδύζεη επηπιένλ € 550 εθ. ζηελ παγθόζκηα ζηξαηεγηθή ηεο 

γηα κηα «πράζηλε οηθολοκία σδρογόλοσ». Μάιηζηα, κε ηε βνήζεηα ηεο γ/Σξάπεδαο 

Αλαζπγθξόηεζεο (KfW), ηα θεθάιαηα πνπ ζα κπνξνύλ λα κνριεπζνύλ αλακέλεηαη λα 

αλέιζνπλ ζηαδηαθά ζηα € 2,5 δηο.  

 

πλεπώο, έρνληαο ζαθή εηθόλα σο πξνο ηηο αλάγθεο ηεο ζε εηζαγσγέο πδξνγόλνπ θαη ζέινληαο 

λα εθκεηαιιεπζεί ηελ πςειή ηερλνγλσζία ηεο, ε Γεξκαλία έρεη εγθαηληάζεη ηα ιεγόκελα 

«γραθεία δηπιφκαηίας ηοσ σδρογόλοσ» ζε ζεηξά ρσξώλ, όπσο ε . Αξαβία, ε Αγθόια, ε 

Νηγεξία αιιά θαη ε Ρσζία (εγθαηληάζηεθε πξηλ μεζπάζεη ν πόιεκνο ζηελ Οπθξαλία). Μάιηζηα, 

πξνηνύ ιάβεη ρώξα ε ξσζηθή εηζβνιή ζηελ Οπθξαλία, ε Γεξκαλία ζρεδίαδε λα εγθαηληάζεη 

αληίζηνηρν γξαθείν ζην Κίεβν.  

 

Σν σο άλσ ιόγσ δίθηπν γξαθείσλ εληζρύεηαη δηαξθώο από ηε γεξκαληθή πιεπξά. Σν πην 

πξόζθαην γεξκαληθό γξαθείν δηπισκαηίαο πδξνγόλνπ εγθαηληάζηεθε ζηηο 31.10 ζηελ Αζηάλα 

ηνπ Καδαθζηάλ, θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ηεο Τπνπξγνύ Εμσηεξηθώλ ηεο Γεξκαλίαο, A. 

Baerbock. Έπεηηα από ζπλάληεζε κε ηνλ νκόινγό ηεο ηνπ Καδαθαζηάλ, θ. M. Tleuberdi, ε θα 

Baerbock αλέθεξε όηη από ην 2030 θαη κεηά ε αηνιηθή ελέξγεηα ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Καζπίαο γηα ηελ παξαγσγή 3 εθ. ηόλσλ πξάζηλνπ 

πδξνγόλνπ. εκεησηένλ όηη ε Γεξκαλία έρεη άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ην ελ ιόγσ έξγν, θαζώο 

πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε απηό ηνπ γεξκαληθνύ νκίινπ (κε έδξα ηε Δξέζδε) Svevind 

Energy Group. Η ηεξάζηηα επέλδπζε ύςνπο € 50 δηο αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε εθαηνκκπξίσλ 

ειηαθώλ ζπιιεθηώλ θαη ρηιηάδσλ αλεκνγελλεηξηώλ ζηηο ζηέπεο ηνπ Ννηηνδπηηθνύ Καδαθζηάλ, 



πνπ ζα κπνξνύλ λα παξάγνπλ 40 γηγαβαηώξεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ΑΠΕ. Η ελέξγεηα 

απηή ζα κεηαθέξεηαη αθνινύζσο ζηελ παξάθηηα πόιε Kuryk ηνπ Καδαθζηάλ γηα ηελ 

παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγόλνπ κέζσ ειεθηξόιπζεο πδάησλ ηεο Καζπίαο. 

 


