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Πανδημία Covid-19 – επιπτώσεις στις γερμανικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

 

Ο γερμανικός Ομοσπονδιακός
στις ακόλουθες εκτιμήσεις και 
κλάδο επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας

Α) Με την παρούσα εξέλιξη της πανδημίας 
ενέργειας και κυρίως αυτός της 
εγχώριας οικονομίας. Παράλληλα 
αρνητικές επιπτώσεις στη, συναφή του κλάδου της 
μη σιδηρούχων μετάλλων όπως επίσης 

Β) Η μειούμενη παραγωγή λόγω της υπολειτουργίας ή/και του κλεισίματος πολλών 
μονάδων εντάσεως ενέργειας 
ενέργειας, όπως αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα
πρώτη φορά την 13 εβδομάδα 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε 
εβδομάδα, η μείωση αυτή ανέρχεται σε περίπου

Αντίστοιχες μειώσεις της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας παρατηρούνται και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες: Στην Ιταλία, η 
εβδομάδα, ήταν περίπου 30% χαμηλότερη. Στη Γαλλία η μείωση ήταν 20%, στην Ισπανία 19% και 
στις Κάτω Χώρες 18%. 

 

Πηγή: BDEW 
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επιπτώσεις στις γερμανικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

ός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ενέργειας και Υδάτων (
και στοιχεία για τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid

κλάδο επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Αναλυτικότερα: 

Α) Με την παρούσα εξέλιξη της πανδημίας πλήττονται διάφοροι γερμανικοί 
και κυρίως αυτός της αυτοκινητοβιομηχανίας η οποία αποτελεί την ατμομηχανή της 

Παράλληλα καταγράφονται ήδη σοβαρές ανησυχίες για σημαντικέ
αρνητικές επιπτώσεις στη, συναφή του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, 

όπως επίσης και στη χημική βιομηχανία. 

παραγωγή λόγω της υπολειτουργίας ή/και του κλεισίματος πολλών 
 αναπόφευκτα οδηγεί στη μείωση της κατανάλωση 

, όπως αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα. H πτώση αυτή 
εβδομάδα τ.έ. (23-29 Μαρτίου). Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, η 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε περίπου κατά 1,8%, ενώ 
αυτή ανέρχεται σε περίπου 9,0%. 

Αντίστοιχες μειώσεις της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας παρατηρούνται και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες: Στην Ιταλία, η κατανάλωση την 14 εβδομάδα τ.έ., συγκρίνοντας με την 10 
εβδομάδα, ήταν περίπου 30% χαμηλότερη. Στη Γαλλία η μείωση ήταν 20%, στην Ισπανία 19% και 

Ημερήσια Κατανάλωση Ηλεκτρισμού σε δις kWh 

2019 2018 

_____________________________________________________________________ 

Σελίδα 1 από 2 

επιπτώσεις στις γερμανικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

Επιχειρήσεων Ενέργειας και Υδάτων (BDEW) προέβη 
Covid-19 στον γερμανικό 

γερμανικοί κλάδοι εντάσεως 
ς η οποία αποτελεί την ατμομηχανή της 

καταγράφονται ήδη σοβαρές ανησυχίες για σημαντικές 
ς, βιομηχανία χάλυβα και 

παραγωγή λόγω της υπολειτουργίας ή/και του κλεισίματος πολλών βιομηχανικών 
κατανάλωση της ηλεκτρικής 
αυτή έγινε πιο εμφανής για 

. Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, η 
ενώ σε σύγκριση με τη 10 

Αντίστοιχες μειώσεις της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας παρατηρούνται και σε άλλες 
κατανάλωση την 14 εβδομάδα τ.έ., συγκρίνοντας με την 10 

εβδομάδα, ήταν περίπου 30% χαμηλότερη. Στη Γαλλία η μείωση ήταν 20%, στην Ισπανία 19% και 

 
2020 
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Σελίδα 2 από 2 

Γ) Σύμφωνα με τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης που ψηφίστηκαν στις 25 Μαρτίου τ.έ. από το 
γερμανικό Κοινοβούλιο, οι καταναλωτές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 9 εργαζόμενοι και 
ετήσιο κύκλο εργασιών έως € 2 εκ.) μπορούν να αναβάλλουν τις οφειλές τους προς τους 
προμηθευτές ενέργειας έως και την 30 Ιουνίου τ.έ., ενώ οι προμηθευτές ενέργειας δεν επιτρέπεται 
κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να προβούν σε διακοπή των παροχών. Βάσει των ανωτέρω 
ρυθμίσεων μεγάλος αριθμός καταναλωτών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχουν ήδη αναβάλει την 
πληρωμή των υποχρεώσεων τους προκαλώντας έτσι σημαντικά προβλήματα ρευστότητας στις 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δεν προβλέπονται ειδικά μέτρα, 
αντίθετα ισχύουν τα γενικότερα κυβερνητικά μέτρα χρηματοδοτικής στήριξης αυτών.  

Η ανωτέρω αναστολή των πληρωμών/υποχρεώσεων δημιουργεί σημαντικά προβλήματα 
ρευστότητας στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, διότι εξακολουθούν να παραμένουν υπόχρεοι 
καταβολής φόρων, εισφορών και τελών (επί του τιμολογίου, το 23% αφορά την ηλεκτρική 
ενέργεια, το 52% είναι φόροι, εισφορές και τέλη και το υπόλοιπο 25% κατανέμεται στα τέλη του 
δικτύου μεταφοράς/διανομής). 

Δ) Αναλυτές της γερμανικής εταιρείας Enervis εκτιμούν ότι θα παρατηρηθεί μια μείωση της 
βιομηχανικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10%-20% για το τ.έ.. Μια μείωση της ζήτησης 
κατά 20% ή 50 TWh θα προκαλέσει μείωση της μέσης ετήσιας τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας 
κατά περίπου € 1,85/MWh ή 4,7%. Από τη άλλη πλευρά το θετικό είναι ότι οι εκπομπές CO2 από 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθούν κατά 25 εκ. τόνους για το 2020. 

Για τη γερμανική οικονομία η συνεχής και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 
αερίου και υδάτων προς τις επιχειρήσεις προς το παρόν δεν κινδυνεύει. Σε κάθε περίπτωση πάντως 
οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας επηρεάζονται σαφώς από τις συνέπειες της απότομης πτώσης της 
οικονομικής δραστηριότητας. 


