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ΘΔΜΑ: 

    

Υρημαηοδόηηζη γερμανικών έργων μεγάλης κλίμακας σδρογόνοσ  
 

Τν Οκνζπνλδηαθφ Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Ελέξγεηαο (BMWI) θαη ην Οκνζπνλδηαθφ 

Υπνπξγείν Μεηαθνξψλ (BMVI) πξνρψξεζαλ ζήκεξα, ζηελ επηινγή 62 έξγσλ κεγάιεο 

θιίκαθαο πδξνγφλνπ, ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ σο κέξνο ηνπ Σεκαληηθνχ Έξγνπ Κνηλνχ 

Επξσπατθνχ Ελδηαθέξνληνο (IPCEI) γηα ην Υδξνγφλν, ην νπνίν απνηειεί θεληξηθφ άμνλα ηεο 

Εζληθήο Σηξαηεγηθήο ηεο Γεξκαλίαο γηα ηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζή ηεο.  

 

Σχκθσλα κε ηνλ Οκνζπνλδηαθφ Υπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Ελέξγεηαο, θ. Altmaier, θαηά ηνπο 

επφκελνπο κήλεο πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ πιένλ ησλ € 8 δηο ηα νπνία ζρεδηάδεηαη λα 

αληιεζνχλ απφ εζληθνχο θαη θξαηηδηαθνχο πφξνπο, γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ηα νπνία ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ θιηκαηηθή νπδεηεξφηεηα ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο. Πεξίπνπ € 4,4 δηο ζα 

δηαηεζνχλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Ελέξγεηαο, 

€ 1,4 δηο απφ ην Οκνζπνλδηαθφ Υπνπξγείν Μεηαθνξψλ, ελψ ηα ππφινηπα θεθάιαηα αλακέλεηαη 

λα αληιεζνχλ απφ πφξνπο ησλ νκφζπνλδσλ θξαηηδίσλ. Πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

επελδχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο € 33 δηο. Αξρηθή ιίζηα έξγσλ αξηζκνχζε πεξί ηα 230 έξγα, ελψ ηα 

62 πνπ επειέγεζαλ ηειηθψο ζα θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ πδξνγφλνπ  - απφ 

ηελ παξαγσγή, ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε πδξνγφλνπ, έσο ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζηε 

βηνκεραλία. 

 

Σε απηά πεξηιακβάλνληαη έξγα γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 2 GWs γηα ηελ 

παξαγσγή ‘πξάζηλνπ’ πδξνγφλνπ. Απηφ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 40% ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί 

ππφ ηελ Εζληθή Σηξαηεγηθή Υδξνγφλνπ γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 5 GWs έσο 

ην 2030. Επηπιένλ, φπσο ππνγξάκκηζαλ νη αξκφδηνη ππνπξγνί βξίζθεηαη, ήδε, εληεηαγκέλε 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο ε πξνψζεζε αγσγψλ πδξνγφλνπ κήθνπο πεξί 

ηα 1.700 ρικ, θαζψο ε αλάπηπμε εζληθψλ θαη δηαζπλνξηαθψλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ 

αλεθνδηαζκνχ πδξνγφλνπ. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα πξφθεηηαη λα δνζεί ζπλνιηθά ζηελ ελεξγεηαθή 

κεηάβαζε ηεο βηνκεραλίαο ράιπβαο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ζρεδφλ φινη νη γεξκαληθνί 

θνινζζνί (ArcelorMittal, Stahl Holding Saar, Salzgitter Stahl και Thyssenkrupp Steel) έρνπλ 

ήδε πξνρσξήζεη ζηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

 

Σε πξψηε θάζε αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη έξεπλαο πξντφλησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα θέξνπλ ηελ επνρή 

ηνπ πδξνγφλνπ πην θνληά, δεκηνπξγψληαο ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο θαηά ηα επφκελα ρξφληα θαη 

δηαζθαιίδνληαο φηη ε Γεξκαλία ζα απνηειέζεη πξσηνπφξν δχλακε ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν ζε 

παγθφζκην επίπεδν.  

 

Σχκθσλα κε ηνλ Οκνζπνλδηαθφ Υπνπξγφ Μεηαθνξψλ, θ. Scheuer ζηφρνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Κπβέξλεζεο είλαη ε απεμάξηεζε ησλ κεηαθνξψλ απφ ηε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ (12 από ηα 

62 αθορούν έργα ζηον ηομέα ηων μεηαθορών) ζηελ νπνία βαζίδνληαη ζε πνζνζηφ 95% θαη ε 

ζηξνθή πξνο ηε ρξήζε ΑΠΕ. Η ρξήζε ηνπ πδξνγφλνπ ζηηο κεηαθνξέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

νθέιε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο θπςειψλ θαπζίκνπ, αλακέλεηαη λα 

πξνζθέξνπλ ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θηλεηηθφηεηαο (οδικές, ζιδηροδρομικές, αεροπορικές, 

νασηιλιακές) ιχζεηο κεδεληθψλ εθπνκπψλ ξχπσλ θαη λα επηηαρχλνπλ ηελ ‘πξάζηλε’ κεηάβαζε 

ηεο ρψξαο. 


