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ΘΔΜΑ: Γερμανική επένδυζη ζηη Υιλή για ηην παραγωγή «πράζινου» υδρογόνου  

 

H νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε, δηα ζηόκαηνο Οκνζπνλδηαθνύ Υπνπξγνύ γηα ηελ Οηθνλνκία θαη 

ηελ Ελέξγεηα, θ. P. Altmaier, αλαθνίλσζε όηη ε Γεξκαλία, εθηόο από ηελ Απζηξαιία, ζρεδηάδεη 

κεγάιεο θιίκαθαο επέλδπζε θαη ζηε Χηιή, ζε ζπλεξγαζία απηή ηελ θνξά κε ηνπο εκπνξηθνύο 

θνινζζνύο ‘Siemens Energy’ (κέινπο νκίινπ Siemens) θαη ‘Porsche’ (κέινπο νκίινπ 

Volkswagen), γηα ηελ θάιπςε ησλ κειινληηθώλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ηεο ζε «πξάζηλν» 

πδξνγόλν, αθνύ πιένλ ε εγρώξηα παξαγσγή πδξνγόλνπ θηιηθνύ πξνο ην πεξηβάιινλ δελ επαξθεί. 

Η ρώξα ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο κε ηελ 5.000 ρικ κήθνπο αθηνγξακκή ηεο, απνηειεί ηδαληθό 

ρώξν εγθαηάζηαζεο πάξθσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη παξαγσγήο «πξάζηλνπ» πδξνγόλνπ. Γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ελ ιόγσ επέλδπζεο ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα δηαζέζεη πεξί ηα € 

8,23 εθ.  

 

Η Γεξκαλία θαίλεηαη λα δίδεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε ηνπ πδξνγόλνπ 

κε κεδεληθό απνηύπσκα άλζξαθα, θαζώο ε δηαζεζηκόηεηά ηνπ ζε επαξθείο πνζόηεηεο θαη ζε 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο θιηκαηηθήο 

νπδεηεξόηεηαο ζηε γεξκαληθή βηνκεραλία έσο ην 2050. Γη’  απηόλ ηνλ ιόγν επηδεηά δηαξθώο 

λένπο εηαίξνπο ζε δηεζλέο επίπεδν, νη νπνίνη έρνπλ ηα γεσγξαθηθά ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία 

κπνξνύλ λα απνδώζνπλ παξαγσγή πδξνγόλνπ κέζσ ‘θαζαξήο ελέξγεηαο’, ήηνη κέζσ ΑΠΕ.  

 

Σύκθσλα κε ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηεο ‘Siemens Energy’, θ. C. Bruch ζηόρνο ηεο εηαηξείαο 

είλαη λα ζπγθεληξώζεη δηεζλείο εηαίξνπο πνπ ζέινπλ λα δείμνπλ από θνηλνύ ην πώο ζα 

κπνξνύζαλ λα κνηάδνπλ νη ελεξγεηαθέο αιπζίδεο ηνπ κέιινληνο, δεδνκέλνπ κάιηζηα όηη ε 

παξαγσγή «πξάζηλνπ» πδξνγόλνπ ζα είλαη κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηερλνινγίεο ηα επόκελα 

ρξόληα. Γηα πξώηε θνξά, έλα ελεξγεηαθό έξγν ζα είλαη ππεύζπλν γηα κηα θιεηζηή αιπζίδα από 

ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ ΑΠΕ ζηηο αθηέο ηεο Χηιήο έσο ηελ ειεθηξόιπζε θαη ηελ 

θαηαλάισζή ηεο από ηνλ άιιν εηαίξν ηνπ έξγνπ, ηελ ‘Porsche.  

 

Σην ίδην κήθνο θύκαηνο, ν Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο ‘Porsche’, θ. O. Blume, έθαλε ιόγν γηα έλα 

έξγν νξόζεκν ην νπνίν ζα επηηεπρζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θπβέξλεζε ηεο Χηιήο θαη ζπκπλέεη 

απόιπηα κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ νκίινπ γηα κεηαηξνπή ησλ ζπκβαηηθώλ θηλεηήξσλ ζε θηλεηήξεο 

ηνπ κέιινληνο νη νπνίνη ζα θάλνπλ ρξήζε θαπζίκσλ νη νπνίνη δε ζα επηκνιύλνπλ ην πεξηβάιινλ. 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ δένλ ιερζεί όηη ε Ειιάδα ζα κπνξνύζε λα εθκεηαιιεπηεί ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο κεγάιεο αθηνγξακκήο θαη ηεο εγγύηεηάο ηεο ζηε Γεξκαλία θαη λα απνηειέζεη 

έλαλ ζηξαηεγηθό εηαίξν ζην πεδίν παξαγσγήο «πξάζηλνπ» πδξνγόλνπ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε 

είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο, αιιά θαη ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. 
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