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 Εάλ δελ επηζπκείηε λα ιακβάλεηαη ζε κεληαία βάζε ην παξόλ δειηίν, κπνξείηε λα καο ελεκεξώζεηε 

ζρεηηθά, ώζηε λα ζαο αθαηξέζνπκε από ηε ιίζηα απνδεθηώλ. 
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Α. ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ 

1. Γηκεξέο εκπόξην Διιάδαο - Γεξκαλίαο ην α΄ εμάκελν 2022 

Από ηα πξνζθάησο δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Destatis), 

αλαθνξηθά κε ην εμσηεξηθό εκπόξην ηεο Γεξκαλίαο γηα ην α΄ εμάκελν ηνπ 2022, ζπγθξαηνύκε ηα 

αθόινπζα: 

εκαληηθή αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 15,4% παξνπζίαζαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Γεξκαλία θαηά 

ην α΄ εμάκελν ηνπ 2022 ζε ζύγθξηζε κε ην α΄ εμάκελν ηνπ 2021. Ζ ζπγθεθξηκέλε αύμεζε νθείιεηαη 

θαηά θύξην ιόγν ζηελ αμηνζεκείσηε αύμεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ αξγηιίνπ θαη πξντόλησλ απηνύ, 

ειεθηξηθώλ ζπζζσξεπηώλ, πξντόλησλ ηπξηνύ θαη πξντόλησλ ραιθνύ. Δπηπξόζζεηα, ν ζπλνιηθόο όγθνο 

ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ Διιάδαο- Γεξκαλίαο απμήζεθε θέηνο ζε ζύγθξηζε κε ην ίδην δηάζηεκα πέξπζη 

θαηά 14,9%, ζηνηρείν ην νπνίν απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ πεξίπνπ ηζόπνζε -κε ηελ αύμεζε ησλ 

ειιεληθώλ εμαγσγώλ- αύμεζε ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε ρώξα καο θαηά 14,7%, ην νπνίν 

παξάιιεια, όκσο, νδήγεζε ζηελ αύμεζε ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο ζε βάξνο ηεο Διιάδαο θαηά 

20% ζε ζύγθξηζε κε ην α΄ εμάκελν ηνπ 2021.  

Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδαο – Γεξκαλίαο 

 

Α΄ Δμάκελν 2021 

(αμία ζε δηο €) 

Α΄ Δμάκελν 2022 

(αμία ζε δηο €) 
Πνζνζηηαία 

κεηαβνιή % 

Δμαγσγέο ζηε Γεξκαλία 1,3 1,5 15,4 

Δηζαγσγέο από Γεξκαλία 3,4 3,9 14,7 

πλνιηθόο Όγθνο 4,7 5,4 14,9 

Δκπνξηθό Ιζνδύγην -2,0 -2,4 20,0 

           Πεγή Destatis- Επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Βεξνιίλνπ  

ύκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Destatis ηα πξώηα δέθα πξντόληα ηα νπνία εηζήγαγε ε Γεξκαλία 

από ηελ Διιάδα ην α΄ εμάκελν ηνπ 2022 θαη ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ ην 43,4 % επί ησλ ζπλνιηθώλ 

ειιεληθώλ εηζαγσγώλ ζηε Γεξκαλία, παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

Διιεληθέο Δμαγσγέο ζε Γεξκαλία  

 

α/α CN4 Πξντόληα 

Α΄ Δμάκελν 

2021 

(αμία € ρηι.) 

Α΄ Δμάκελν 

2022 

(αμία € ρηι.) 

Μεηαβνιή  

% 2022/2021 

% επί 

ζπλόινπ 

2022 

1 3004 Φάξκαθα 193.305 217.955 12,8 14,6 

2 0406 Σπξί θαη θνπάξθ 70.137 89.463 27,6 6,0 

3 

7604 

Ράβδνη θαη είδε 

θαζνξηζκέλεο κνξθήο 

από αξγίιην 

31.893 

56.863 78,3 3,8 

4 8507 Ζιεθηξηθνί πζζσξεπηέο 38.395 54.401 41,7 3,6 

5 7411 σιήλεο από Υαιθό 36.403 45.136 24,0 3,0 

6 0810 Άιια θξνύηα, θξέζθα 45.081 44.319 -1,7 3,0 

7 

7606 

Πιάθεο, θύιια, ηαηλίεο 

από αινπκίλην, πάρνπο> 

0,2 mm 

35.231 

42.284 20,0 2,8 

8 

2008 

Φξνύηα θαη Ξεξνί 

Καξπνί 

Πξνεηνηκαζκέλα 

29.184 

 35.224 20,7 2,4 

9 

1509 

Διαηόιαδν θαη ηα 

Παξάγσγά ηνπ 

25.713 

 32.056 24,7 2,1 
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10 

8544 

Μνλσκέλα θαιώδηα, 

θαιώδηα, νκναμνληθά 

θαιώδηα 

20.703 

31.900 54,1 2,1 

              Πεγή Destatis- Επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Βεξνιίλνπ  

ηνλ αληίπνδα ηα πξώηα δέθα πξντόληα ηα νπνία εμήγαγε ε Γεξκαλία ζηελ Διιάδα ην α΄ εμάκελν ηνπ 

2022 θαη ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ ην 41,1% επί ησλ ζπλνιηθώλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ ζηελ Διιάδα, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

Γεξκαληθέο Δμαγσγέο ζε Διιάδα  

 

α/α CN4 Πξντόληα 

Α΄ Δμάκελν 

2021 

(αμία € ρηι.) 

Α΄ Δμάκελν 

2022 

(αμία € ρηι.) 

Μεηαβνιή  

% 2022/2021 

% επί 

ζπλόινπ 

2022 

1 2932 Ομπγόλν 307.171 376.973 22,7 9,6 

2 3004 Φάξκαθα 301.395 292.373 -3,0 7,5 

3 

8802 

Διηθόπηεξα, 

αεξνπιάλα, 

δηαζηεκόπινηα θ.ιπ. 0 218.079 

 

5,6 

4 

3002 

Δκβόιηα θαη Ηαηξηθά 

παξάγσγα 233.530 216.172 -7,4 5,5 

5 8703 ΗΥ νρήκαηα 169.468 198.932 17,4 5,1 

6 0406 Σπξί θαη θνπάξθ 69.661 98.791 41,8 2,5 

7 0203 Υνηξηλό θξέαο 51.079 66.217 29,6 1,7 

8 

8517 

πζθεπέο 

Σειεπηθνηλσλίαο 65.354 54.471 -16,7 1,4 

9 

8708 

Αληαιιαθηηθά θαη 

αμεζνπάξ γηα 

κεραλνθίλεηα νρήκαηα 38.321 45.049 17,6 1,2 

10 

8541 

Σξαλδίζηνξ θαη 

εμαξηήκαηα εκηαγσγώλ 46.400 44.124 -4,9 1,1 

              Πεγή Destatis- Επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Βεξνιίλνπ Σεπηέκβξηνο 2022 

Σέινο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππώλνληαη νη δέθα θνξπθαίνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Γεξκαλίαο θαη 

ε ζέζε ηεο ρώξαο καο γηα ην α΄ εμάκελν 2022: 

 Γέθα θνξπθαίνη εκπνξηθνί εηαίξνη Γεξκαλίαο  

βάζεη ζπλνιηθνύ όγθνπ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ  

α/α Α΄ Δμάκελν 2022(αμία ζε € δηο) 

1 Κίλα 149 

2 ΖΠΑ 117,2 

3 Οιιαλδία 115,7 

4 Γαιιία 91,6 

5 Πνισλία 81 

6 Ηηαιία 79,4 

7 Απζηξία 70,2 

8 Διβεηία 62,2 

9 Βέιγην 58,5 

10 Σζερία 56,1 

40 Διιάδα  5,4 

                       Πεγή Destatis- Επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Βεξνιίλνπ Σεπηέκβξηνο 2022 
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2. Δπίζθεςε Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θ. Α. Γεσξγηάδε ζην Βεξνιίλν (26-28.09.2022) 

Δπίζθεςε εξγαζίαο ζην Βεξνιίλν πξαγκαηνπνίεζε ν Τπνπξγόο Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, θ. Α. 

Γεσξγηάδεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο κεηείρε σο βαζηθόο νκηιεηήο ζην ζπλέδξην “European 

Economic Conference” θαη πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά επαθώλ κε ζηόρν ηε δηεύξπλζε ησλ πεδίσλ 

επελδπηηθώλ θαη εκπνξηθώλ ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ Διιάδαο θαη Γεξκαλίαο.  

Δπίζεο, ν θ. Γεσξγηάδεο είρε ζπλαληήζεηο κε ζεζκηθνύο θνξείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, όπσο ηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπ πλδέζκνπ Γεξκαληθώλ Βηνκεράλσλ (BDI), ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δκπνξηθώλ & 

Βηνκεραληθώλ Δπηκειεηεξίσλ Γεξκαλίαο (DIHK)  θαη θνξπθαία ζηειέρε γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη 

επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ (κεηαμύ άιισλ BASF, LINDE, VERIDOS, ABO Wind, Eurobattery Minerals, 

PreZero, Siemens Energy). Oη επαθέο ηνπ κε γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο θάιπςαλ επξύηαην θάζκα 

ζεκάησλ ελεξγεηαθήο αγνξάο, παξαγσγήο ΑΠΔ, κεηαιινπξγηθνύ θιάδνπ, λέσλ ηερλνινγηώλ, 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, εθκεηαιιεύζηκσλ κνξθώλ παξαγσγήο πξάζηλνπ πδξνγόλνπ θαη κπαηαξηώλ 

θαη πξόηππσλ ζπζηεκάησλ αλαθύθισζεο, ελώ ζην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ ε πξννπηηθή 

γεξκαληθώλ επελδύζεσλ ζηε ρώξα καο. Σν πξόγξακκα ζπλαληήζεσλ ηνπ θ. Τπνπξγνύ εθπνλήζεθε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Διιελν-Γεξκαληθό Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην (AHK). 

Μηιώληαο ζηνπο Έιιελεο αληαπνθξηηέο, ν θ. Γεσξγηάδεο εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο σο άλσ 

επαθέο θαη παξαηήξεζε όηη ε ρξνληθή ζπγθπξία είλαη επλντθή γηα γεξκαληθέο επελδύζεηο ζηελ Διιάδα, 

ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, δηόηη ε Γεξκαλία, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα απεμαξηεζεί από ην ξσζηθό 

θ/α, επηδηώθεη λα θαηαζθεπάζεη δνκέο παξαγσγήο πξάζηλεο ελέξγεηαο εληόο ΔΔ.  

3. Δπίζθεςε Τπνπξγνύ θ. Β. Κηθίιηα ζην Βεξνιίλν (04-07.09.2022) 

Δπίζθεςε ζην Βεξνιίλν πξαγκαηνπνίεζε ν Τπνπξγόο Σνπξηζκνύ, θ. Β. Κηθίιηαο κε ζθνπό ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επαθώλ θαη ζπδεηήζεσλ κε θνξείο ηνπ θιάδνπ ηνπ ηνπξηζκνύ ζηε Γεξκαλία γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ηνλ επόκελν ρεηκώλα, αιιά θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επόκελεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ γηα ην έηνο 2023. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην Βεξνιίλν είρε ζεηξά 

επαθώλ κε επηθεθαιήο γεξκαληθώλ αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ (Lufthansa, Eurowings, Condor) θαη κεγάια 

ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη Tour – Operators (TUI, Der Touristik, Attika Reisen θ.ά.). 

Κνηλόο ηόπνο ζπδήηεζεο ήηαλ νη θαιέο εθεηηλέο επηδόζεηο ηεο Διιάδνο, σο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ, 

θαζώο ππήξμε ε κνλαδηθή ρώξα ζηελ Δπξώπε πνπ θαηέγξαςε αύμεζε ησλ πηήζεσλ ζε ζύγθξηζε πξνο 

ην 2019, ην θιείζηκν λέσλ ηαμηδησηηθώλ παθέησλ πνπ θζάλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2022 θαη ην ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ από πιεπξάο γεξκαληθώλ ηνπξηζηηθώλ θνξέσλ γηα επέθηαζε ησλ πηήζεσλ ην ρεηκώλα κε 

ζηόρν ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ ε νπνία κπνξεί λα γίλεη πξάμε ηόζν ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα όζν θαη ζηελ πεξηθέξεηα. Όζνλ αθνξά ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ηνλ 

επόκελν ρεηκώλα, έρνπλ επηιεγεί, εθηόο από ηα δύν κεγάια αζηηθά θέληξα, Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, 

άιινη ηξείο δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί από ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, Κξήηε, Ρόδνο θαη Κσο. 

Όπσο αλέθεξε ν θ. Τπνπξγόο ζε όινπο ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ, ε Διιάδα έρεη πιένλ θαηαμησζεί σο έλαο 

κνλαδηθόο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο θαη παξνπζίαζε κία ζεηξά ζηνηρείσλ ηα νπνία δηθαηνινγνύλ απόιπηα 

ηελ εθηίκεζε απηή. 

Σελ ηνπξηζηηθή εθζηξαηεία ηεο ρώξαο καο γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ζηνπο 

ρεηκεξηλνύο κήλεο παξνπζίαζε ν θ. Τπνπξγόο θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεληεύμεσλ πνπ παξαρώξεζε ζε 

γεξκαληθά θαη ειιεληθά ΜΜΔ ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ, ππνγξακκίδνληαο ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο θαη δηεπθξηλίδνληαο, κεηαμύ άιισλ, ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε πξόηαζε δηακνλήο ζε πξννξηζκνύο όπσο ε 

λόηηα Διιάδα θαη ηα κεγάια ειιεληθά λεζηά κε ήπην θιίκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επεξρόκελνπ ρεηκώλα, 

απεπζύλεηαη πξσηαξρηθά ζηνπο Γεξκαλνύο ζπληαμηνύρνπο.  
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Β. ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ/ΚΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

1. Πξνβιέςεηο ΓΝΣ, Bundesbank θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηε γεξκαληθή νηθνλνκία – Γειώζεηο 

Γεξκαλνύ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Christian Lindner 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηεο Αλαπι. Γηεπζύληξηαο ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ, Gita Gopinath, 

ζηελ  εθεκεξίδα «Handelsblatt», νύηε ε ηζρπξή γ/Οηθνλνκία θαίλεηαη λα κέλεη αλεπεξέαζηε από ηελ 

ζπξξίθλσζε πνπ πξνθαιεί ε ελεξγεηαθή θξίζε έλεθα ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία. Παξάιιεια, νη 

επηθαηξνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο ηεο γ/Κπβέξλεζεο, πνπ θάλνπλ ιόγν γηα κείσζε ΑΔΠ ζην 0,4% γηα ην 

2023 θαη πεξηνξηζκό ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο γηα ην ηξέρνλ έηνο ζην 1,4%, επζπγξακκίδνληαη πιήξσο κε 

εθηηκήζεηο ηόζν ηνπ ΓΝΣ, όζν θαη άιισλ Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ. 

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο αλαγθάζηεθαλ λα επαλεμεηάζνπλ ξηδηθά ηηο πξνβιέςεηο ηνπο ιόγσ ησλ 

ζπλερηδόκελσλ επηπηώζεσλ ηνπ πνιέκνπ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο. Ζ ελεξγεηαθή θξίζε ηεο Δπξώπεο 

πηζαλόηαηα ζα νδεγήζεη ζε ύθεζε ηε Γεξκαλία ην 2023. Ζ γεξκαληθή νηθνλνκία, ζύκθσλα κε ην ΓΝΣ, 

ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα επάισηε ζε έλα ελεξγεηαθό ζνθ ιόγσ ηεο κεγάιεο εμάξηεζήο ηεο από ηηο 

εηζαγσγέο ξ/νξπθηώλ θαπζίκσλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζπξξηθλώζεθε ηειεπηαία θνξά ην 2020 ιόγσ 

ησλ επηπηώζεσλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ, ελώ λσξίηεξα είρε ζπξξηθλσζεί ην 2009 θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο.  

Ζ εθπξόζσπνο ηνπ ΓΝΣ εθθξάδεη λένπο θόβνπο αλαθνξηθά κε ηνλ «ελεξγεηαθό ρεηκώλα» ηεο 

Γεξκαλίαο γηα ην 2023. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη  όηη απηόο ν ρεηκώλαο ζα είλαη δύζθνινο, αιιά ν 

ρεηκώλαο ηνπ 2023 ζα κπνξνύζε λα είλαη αθόκε ρεηξόηεξνο. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ε εθπξόζσπνο ηνπ 

ΓΝΣ αλαθέξεη όηη ν πιεζσξηζκόο ζηε Γεξκαλία βξίζθεηαη ζην πςειόηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηώλ (ζπγθεθξηκέλα ζην 10%) θαη πξέπεη λα ππνρσξήζεη. Ζ ζπκβνπιή ηνπ ΓΝΣ γηα ην επόκελν 

θξίζηκν ρξνληθό δηάζηεκα ζηε γ/Κπβέξλεζε είλαη λα απέρεη από νπνηαδήπνηε επεθηαηηθή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή.  

Από ηελ πιεπξά ηεο, ζηελ ηειεπηαία κεληαία έθζεζή ηεο, ε Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα 

(Bundesbank), αλακέλεη παξαηεηακέλε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο θαηά ην δ΄ ηξίκελν η.έ., ε 

νπνία ζα ζπλερηζηεί θαη ην α΄ ηξίκελν 2023. Παξάιιεια, πξνβιέπεη αύμεζε πιεζσξηζκνύ πεξίπνπ θαηά 

10%, σο απόηνθν ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο. Δπηπξνζζέησο, ε Bundesbank επηζεκαίλεη όηη ν πςειόο 

πιεζσξηζκόο θαη ε αβεβαηόηεηα γύξσ από ην ελεξγεηαθό θόζηνο δελ επεξεάδνπλ κόλν ηελ ελεξγεηαθή 

βηνκεραλία, αιιά θαη ηνπο ζρεηηδόκελνπο κε απηήλ θιάδνπο (π.ρ. ππεξεζηώλ) θαη ζπλνιηθά ην 

νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη επεξεάζεη ηδηαίηεξα δπζκελώο ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη ην 

θαιάζη ηνπ κέζνπ λνηθνθπξηνύ ζηε Γεξκαλία.  

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ ZEW, νη πξνζδνθίεο γηα 

αλάπηπμε ηεο γεξκαληθήο Οηθνλνκίαο εκθαλίδνπλ ήπηα βειηίσζε γηα ηνλ Οθηώβξην. Ο δείθηεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζδνθηώλ ζεκείσζε άλνδν ζηηο -59,2 κνλάδεο ηνλ Οθηώβξην από ηηο -61,9 κνλάδεο ηνλ 

επηέκβξην. Οη νηθνλνκνιόγνη αλέκελαλ όηη ν δείθηεο ζα ζεκεηώζεη πεξαηηέξσ πηώζε ζηηο -65 κνλάδεο. 

Όκσο παξά ηελ κηθξή αύμεζε ησλ πξνζδνθηώλ, νη νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ γεξκαληθή νηθνλνκία 

έρνπλ επηδεηλσζεί ζεκαληηθά, ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή αλάιπζε. 

Από ηελ πιεπξά ηνπ θαη κε αθνξκή ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Δηήζηα ύλνδν ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ 

Σακείνπ (ΓΝΣ) ν Γεξκαλόο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Christian Lindner (FDP) ηόληζε όηη «πξέπεη λα 

παξαδερζνύκε πσο ε Γεξκαλία δελ απνηειεί πιένλ ηελ αηκνκεραλή ηεο αλάπηπμεο» πξνζζέηνληαο όηη «ζε 

ζρέζε κε άιια βηνκεραληθά θξάηε ε Γεξκαλία δελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη δελ αληαπεμέξρεηαη θαιά 

ζηε θξίζε». Ο θ. Lindner δήισζε επίζεο όηη «ε Κπβέξλεζε ζα πξέπεη λα θάλεη ην θαζήθνλ ηεο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ». 

Αλαθεξόκελνο κάιηζηα ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΝΣ γηα αλάπηπμε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,4%, έθαλε ιόγν γηα 

«έλαλ εππξόζδεθην ιόγν» πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί κία αηδέληα κεηαξξπζκίζεσλ. Άιισζηε ηόληζε, «ε 

Γεξκαλία ππνθέξεη ηδηαίηεξα από ηηο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη ηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο πνπ είλαη εδώ θαη 

αξθεηά ρξόληα πνιύ πςειόηεξεο από εθείλεο άιισλ ρσξώλ. Η Κπβέξλεζε εξγάδεηαη γηα ηελ πξνώζεζε 

ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη γηα ηελ δεκηνπξγία «δεκνζηνλνκηθώλ αλαρσκάησλ» απέλαληη 

θπξίσο ζηνλ πςειό πιεζσξηζκό ν νπνίνο εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε».  

https://www.bundesbank.de/resource/blob/897000/34dc1f4e894de531e3e4e7d071e5ccac/mL/2022-09-monatsbericht-data.pdf
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2. Δηήζηα ύλνδνο Κνξπθήο γηα θιάδν κεραλνινγίαο ζην Βεξνιίλν (11-12.10) 

Ζ ηξέρνπζα εηήζηα ζύλνδνο ηνπ θιάδνπ ηεο κεραλνινγίαο εζηηάδεη ζηηο επηπηώζεηο ηεο ελεξγεηαθήο 

θξίζεο ζηηο εηζεξρόκελεο παξαγγειίεο κε δεδνκέλν όηη ηα πξόζθαηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ε θξίζε ησλ 

ηηκώλ ελέξγεηαο νδεγεί ζε απμαλόκελε απξνζπκία γηα επελδύζεηο από ηνπο Γ/πειάηεο. Oη εγρώξηεο 

παξαγγειίεο κεηώζεθαλ θαηά 6% ηνλ Αύγνπζην, ελώ ζε νλνκαζηηθνύο όξνπο ν όγθνο ησλ ζπλνιηθώλ 

παξαγγειηώλ έρεη κείλεη ζηάζηκνο επεηδή ε δήηεζε από ην εμσηεξηθό έρεη απμεζεί θαη παξάιιεια νη 

θαηαζθεπαζηέο δειώλνπλ όηη δηαηεξνύλ επειημία λα κεηαθέξνπλ κέξνο ηνπ θόζηνπο ζηνπο πειάηεο.  

Χζηόζν, ηα ζηνηρεία παξακέλνπλ απνγνεηεπηηθά γηα ηε βηνκεραλία, αθνύ ν θιάδνο αλαγθάδεηαη ιόγσ 

ησλ κεησκέλσλ εγρώξησλ παξαγγειηώλ λα επελδύεη ζεκαληηθά ιηγόηεξν ζε λέα κεραλήκαηα - 

επηβεβαηώλνληαο έηζη ηελ ηάζε πξνο ηελ πθέξπνπζα «απνβηνκεράληζε» ηεο νηθνλνκίαο. Δθπξόζσπνη 

ηνπ θιάδνπ δειώλνπλ όηη νη απμεκέλεο ηηκέο ελέξγεηαο δελ είλαη ην κόλν πξόβιεκα γηαηί εκπόδηα ζηηο 

αιπζίδεο εθνδηαζκνύ ζπλερίδνπλ λα παξαθσιύνπλ ηηο παξαδόζεηο αγαζώλ σο απόηνθν ηεο παλδεκίαο. 

Σνλ επηέκβξην άλσ ηνπ 80% θαηαζθεπαζηώλ κεραλεκάησλ ζηε Γεξκαλία ζπλέρηζαλ λα 

δηακαξηύξνληαη γηα ζεκεία ζπκθόξεζεο ζε πιηθά όπσο ει. εμαξηήκαηα θαη κεηαιιηθά πξντόληα. 

Ο πόιεκνο ζηελ Οπθξαλία θαη ε έθηνηε ζεκεηνύκελε ελεξγεηαθή θξίζε έρεη πξνθαιέζεη έληνλε 

αλεζπρία ηνπ θιάδνπ ηεο κεραλνινγίαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ κειινληηθνύ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ ηεο 

θαη νη κεραλνιόγνη κεραληθνί αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηε ζύλαςε λέσλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο ει. 

ελέξγεηαο (70%) θαη θ.α. (65%). Σν όηη νη βηνκεραληθνί πειάηεο ζηε Γεξκαλία είλαη επί ηνπ παξόληνο 

απξόζπκνη λα θάλνπλ παξαγγειίεο νθείιεηαη επίζεο ζην γεγνλόο όηη πνιιέο εηαηξείεο παξαγσγήο έρνπλ 

πεξηνξίζεη ή έρνπλ ηεξκαηίζεη ηηο παξαγσγηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο ζηε Γεξκαλία ιόγσ ησλ πςειώλ 

ηηκώλ ελέξγεηαο. πλαθώο, ε γεξκαληθή βηνκεραλία ιηπαζκάησλ απηή ηε ζηηγκή ράλεη κεγάια κεξίδηα 

ηεο αγνξάο ιόγσ ησλ -κεγάιεο θιίκαθαο- ζηάζεσλ εξγαζίαο ζηελ παξαγσγή, επεηδή δελ είλαη πιένλ 

επηθεξδήο ιόγσ ηεο αθξαίαο αύμεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ ηηκώλ θαη ηεο ζπλαθόινπζεο έιιεηςεο CO2.  

Αθόκα όκσο θαη ηα ρπηήξηα, ηα νπνία θιείλνπλ καδηθά, αλαθαηεπζύλνπλ ηηο λέεο παξαγγειίεο ηνπο ζε 

αληαγσληζηέο ζηελ Οπγγαξία θαη ηελ Σνπξθία, νη νπνίνη ζπλερίδνπλ λα επσθεινύληαη από ηηο θζελέο 

πξνκήζεηεο ησλ ρσξώλ ηνπο ζε θ.α. από ηε Ρσζία. 

Χο πξνο ηηο εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ ηεο γεξκαληθήο κεραλνινγίαο, ν επηθεθαιήο νηθνλνκνιόγνο γηα ηνπο 

ηνκείο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο θιηκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ κεηαθνξώλ ζηελ 

Deutsche Bank Research, E. Heymann, ζεκεηώλεη όηη ην κεξίδηό ηνπο, ην νπνίν ζήκεξα αλέξρεηαη ζην 

82%, ζα κπνξνύζε λα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη καθξνπξόζεζκα θαη έηζη λα ζηεξίμεη ηνλ θιάδν ζπλνιηθά, 

ν νπνίνο πιήηηεηαη θπξίσο από ηηο αλαηαξαρέο ζηελ εζσηεξηθή γ/αγνξά. Έλα πηζαλό κνληέιν ζα 

κπνξνύζε λα είλαη ε ζηξνθή ηνπ θιάδνπ ζηηο εμαγσγέο κεραλεκάησλ εμόξπμεο, ην νπνίν πξαθηηθά δελ 

έρεη πειαηεηαθή βάζε ζηε γεξκαληθή αγνξά ιόγσ ηεο έιιεηςεο εγρώξηαο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο. 

3. Κξίζε θιάδνπ ηξνθίκσλ/πνηώλ ζηε Γεξκαλία ζπλεπεία ειιείςεσλ CO2 θαη αδσηνύρσλ 

ιηπαζκάησλ 

Ο θιάδνο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, ήδε, βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηα πξώηα πξνβιήκαηα ζηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνύ, αθνύ πνιιέο γεξκαληθέο εηαηξείεο αλαθέξνπλ ειιείςεηο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), 

ζπζηαηηθό απαξαίηεην όρη κόλν γηα ηε βηνκεραλία πνηώλ, αιιά γηα νιόθιεξν ηνλ θιάδν ηξνθίκσλ. Σν 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη έλα ππνπξντόλ ηερλεηνύ ιηπάζκαηνο (ακκσλίαο), ην νπνίν απαηηεί ηε 

δέζκεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ θ/α γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. ύκθσλα κε εθπξνζώπνπο ηνπ θιάδνπ 

πνηώλ ε δηαζεζηκόηεηά ηνπ απηή ηε ζηηγκή ζηε γεξκαληθή αγνξά κεηά βίαο θηάλεη έσο ην 30-40% ηεο 

απαηηνύκελεο πνζόηεηαο πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά. 

ην πιαίζην απηό δηεζλείο παξαγσγνί ιηπαζκάησλ αλαθέξνπλ όηη έρνπλ πεξηνξίζεη ζνβαξά ή έρνπλ 

επηιέμεη λα ηεξκαηίζνπλ πξνζσξηλά ηελ παξαγσγή, επεηδή δελ είλαη πιένλ επηθεξδήο εμαηηίαο ηεο 

αθξαίαο αύμεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ ηηκώλ θαη ηεο ζπλαθόινπζεο έιιεηςεο CO2. Δηδηθόηεξα ζηε 

Γεξκαλία, ν κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο ακκσλίαο „SKW Piesteritz‟ έρεη πεξηνξίζεη ηελ παξαγσγή ηνπ 

εδώ θαη εβδνκάδεο, πνξεία πνπ ελδέρεηαη λα αθνινπζήζνπλ θαη άιινη θνινζζνί ηνπ θιάδνπ, όπσο ε 

BASF. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο „Fertilizers Europe (FE)‟ θαη ηεο εξεπλεηηθήο ICIS 

ηνπιάρηζηνλ ην 70% ηεο παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο γηα αδσηνύρα ιηπάζκαηα ζηελ Δπξώπε έρεη πιένλ 

πεξηνξηζηεί ή αθόκα θαη εθιείςεη. 
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Λακβάλνληαο ππόςε όηη ζηε Γεξκαλία ην 80% ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη είλαη 

αλζξαθνύρν, ε Γεξκαληθή Έλσζε Επζνπνηώλ ζεσξεί όηη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη «εμαηξεηηθά 

αλεζπρεηηθή» θαη πιήηηνληαη επί ηνπ παξόληνο θπξίσο ηα κηθξά εξγνζηάζηα δπζνπνηίαο, εηαηξείεο 

παξαγσγήο αλαςπθηηθώλ θαη λεξνύ. ύκθσλα κε ηνλ θιάδν, νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ θαινύληαη πιένλ 

λα απνθαζίζνπλ γηα ην πνηα αλζξαθνύρα πνηά ζα εμαθνινπζήζνπλ λα παξάγνληαη θαη πνηα όρη. Από ηελ 

άιινη κεγάινη «παίθηεο» ηνπ θιάδνπ, όπσο ε Coca-Cola Γεξκαλίαο, παξαθνινπζνύλ, επίζεο, ζηελά ηε 

δπλακηθή θαηάζηαζε ζηελ αγνξά αλαθέξνληνο όηη «γλσξίδνπκε ηα ζεκεία ζπκθόξεζεο θαη ηηο 

ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηε δηαζεζηκόηεηα CO2 θαη έρνπκε ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα 

δηαζθαιίζνπκε ηελ πξνκήζεηα».  

Κξίζηκε όκσο είλαη ε θαηάζηαζε θαη ζηε βηνκεραλία θξέαηνο θαη γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ, όπνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη κεγάιεο πνζόηεηεο CO2 γηα ηελ αλαηζζεηνπνίεζε ησλ δώσλ ιίγν πξηλ από ηε ζθαγή 

[κηα δηαδηθαζία πνπ σζηόζν ππνκλεζηηθά αλαθέξεηαη όηη έρεη επηθξηζεί δξηκύηαηα ζηε Γεξκαλία από 

αθηηβηζηέο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ, όπσο ε PΔΣΑ], γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ κε μεξό πάγν, 

ήηνη CO2 [ζηεξεή κνξθή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε ζεξκνθξαζία -78,5 βαζκώλ Κειζίνπ], αιιά θαη 

γηα ηελ σξίκαλζε θξέζθσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηα ζεξκνθήπηα, όπνπ θαιιηεξγεηέο ζε αξθεηά 

θξαηίδηα αλαθέξνπλ όηη απηή ηελ πεξίνδν ε «θξίζε ηνπ CO2», επί πιένλ ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο θαη 

ησλ ειιείςεσλ ζε αδσηνύρα ιηπάζκαηα, απεηιεί ζνβαξά ηελ επηβίσζή ηνπο.  

 

Γ. ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απόθαζε Καγθειαξίνπ Scholz γηα παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ηξηώλ ππξεληθώλ ζηαζκώλ 

Δλ όςεη ηνπ ζπλερηδόκελνπ πνιηηηθνύ αδηεμόδνπ ν Καγθειάξηνο Scholz απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηελ θαηηζρύνπζα αξκνδηόηεηα (Richtlinienkompetenz) πνπ ηνπ παξέρεη ην αμίσκα ηνπ γηα λα ιύζεη ηνλ 

«γόξδην δεζκό» γηα ηελ παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ηξηώλ ελαπνκεηλάλησλ ππξεληθώλ ζηαζκώλ 

ζηε Γεξκαλία θαη κε επηζηνιή ηνπ (17.10) πξνο ηνπο ζπλαξκόδηνπο Τπνπξγνύο Οηθνλνκίαο θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, R. Habeck (Πξάζηλνη), Οηθνλνκηθώλ, C. Lindner (Φηιειεύζεξνη – FDP) θαη 

Πεξηβάιινληνο. S. Lemke (Πξάζηλνη), ηνπο αλαθνίλσζε ηελ απόθαζή ηνπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ηξηώλ  ελαπνκεηλάλησλ ππξεληθώλ ζηαζκώλ (Isar 2, Neckarwestheim 2 θαη 

Emsland) έσο ηηο 15 Απξηιίνπ 2023 (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία).  

ηελ επηζηνιή ηνπ ν θ. Scholz παξαπέκπεη ζηελ παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο, πνπ παξέρεη ζηνλ Καγθειάξην ηελ αξκνδηόηεηα λα απεπζύλεη δεζκεπηηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνπο Τπνπξγνύο ηνπ. Δίλαη, κάιηζηα, ε πξώηε θνξά, πνπ ν θ. Scholz θάλεη 

ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο απηήο, ζε κία θίλεζε ηελ νπνία ν γεξκαληθόο ηύπνο απνθαιεί «επίδεημε ηζρύνο» 

θαζώο πξόθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα «ζθιεξό» πνιηηηθό εξγαιείν επηβνιήο έλαληη ησλ πνιηηηθώλ ηνπ 

εηαίξσλ, ην νπνίν νη πξνθάηνρνί ηνπ έρνπλ ζπάληα ρξεζηκνπνηήζεη. 

Ζ απόθαζε ηνπ Γ/Καγθειαξίνπ ζπληζηά απόπεηξα ζπκβηβαζκνύ ζην δεκηνπξγεζέλ αδηέμνδν, θαζώο δελ 

πξόθεηηαη λα ηθαλνπνηήζεη απόιπηα θαλέλαλ από ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο έσο ηώξα δηακάρεο επί ηνπ 

ζέκαηνο. Τπελζπκίδεηαη όηη νη κελ Πξάζηλνη θαη ν θ. Habeck είραλ εκκείλεη ζηελ (εθεδξηθή) παξακνλή 

δύν εθ ησλ ηξηώλ ζηαζκώλ ζην δίθηπν έσο ηελ άλνημε ηνπ 2023, ελώ νη Φηιειεύζεξνη θαη ν Τπνπξγόο 

Οηθνλνκηθώλ, C. Lindner (FDP), δηαθώλεζαλ έληνλα πξνηείλνληαο ηελ παξάηαζε κέρξη ηέιε 2024 ηεο 

πιήξνπο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ηξηώλ ζηαζκώλ, ηελ πξνκήζεηα λέσλ ξάβδσλ ππξεληθνύ θαπζίκνπ, θαζώο 

θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία θαη ησλ άιισλ ηξηώλ  παξνπιηζκέλσλ γ/ζηαζκώλ.  

2. Φπζηθό αέξην: Δηζεγήζεηο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκόλσλ 

Σηο πξνηάζεηο ηεο παξνπζίαζε (10.10) ε «Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ην θ/α θαη ηε Θέξκαλζε», ε 

νπνία ζπγθξνηήζεθε από εθπξνζώπνπο ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο, ησλ εξγνδνηώλ/βηνκεράλσλ θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ/ζπλδηθάησλ, γηα λα επεμεξγαζηεί ην γ/Παθέην Μέηξσλ ύςνπο €200 δηο πνπ εμήγγεηιε 

ν Καγθειάξηνο Scholz (29.09) γηα ζπγθξάηεζε («θξέλν») ζηελ ηηκή θ/α θαη ηνλ κεηξηαζκό ηνπ 

ελεξγεηαθνύ θόζηνπο γηα γ/επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά. Οη εμαγγειίεο γηα «θξέλν» ζηελ ηηκή ηνπ θ/α 

ζπλνδεύηεθε κε αλάθιεζε πξνεγνύκελεο θπβεξλεηηθήο απόθαζεο (από ηνλ πεξαζκέλν Αύγνπζην) 

γηα επηβνιή από 1
εο

 Οθησβξίνπ έθηαθηεο εηζθνξάο ζην θ.α. ζε όια ηα γ/λνηθνθπξηά. Ζ ελ ιόγσ 

εηζθνξά είρε ππάξμεη ακθηιεγόκελε θαη πξνθάιεζε ζνβαξέο ελδνθπβεξλεηηθέο ηηκέο.  
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ε ζπλέρεηα ηνπ λένπ ζρεδίνπ ζπγθξάηεζεο ησλ ηηκώλ πνπ εμήγγεηιε ν θ. Scholz, ε σο άλσ Δπηηξνπή 

εηζεγήζεθε κηα πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία: 1) ζε πξώηε θάζε, ηελ θαηαβνιή από ην γεξκαληθό θξάηνο ηνλ 

Γεθέκβξην κηαο εθάπαμ πιεξσκήο γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ ελέξγεηαο (θ/α θαη 

ηειεζέξκαλζεο), 2) ζε δεύηεξε θάζε, γηα δηάζηεκα δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο (αξρέο Μαξηίνπ 

2023 κέρξη ηέιε Απξηιίνπ 2024) ηελ επηβνιή πιαθόλ παγγεξκαληθά ζηελ ηηκή ηνπ θ/α θαη ηεο 

ζέξκαλζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Γεξκαληθό Κξάηνο ζα εγγπεζεί γηα ηνπο νηθηαθνύο θαηαλαισηέο ηελ ηηκή ησλ 12 

cent/kW (αθαζάξηζηε ηηκή) γηα ην 80% ηεο θαηαλάισζεο, ελώ ε πεξαηηέξσ θαηαλάισζε (πνπ ζα 

ππεξβαίλεη απηή ηελ πνζόηεηα) ζα θνζηνινγείηαη κε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο αγνξάο. Γηα ηνπο πειάηεο 

ηειεζέξκαλζεο (Fernwärme) ζα εθαξκνζηεί αληίζηνηρν θξέλν ζηελ ηηκή ηεο ηειεζέξκαλζεο, πνπ ζα 

νξηζηεί ζηα 9,5 cent/kW θαη πάιη γηα ην 80% ηεο θαηαλάισζεο. Γηα ηηο βηνκεραλίεο πξνηείλεηαη ε 

εγγπεκέλε ηηκή λα δηακνξθσζεί 7 cent/kW αιιά γηα ην 70% ηεο θαηαλάισζεο. Γηα ηηο ηειεπηαίεο ην 

κέηξν ζα ηζρύζεη από 01.01.23 ρσξίο λα πξνεγεζεί εθάπαμ πιεξσκή. 

Πάλησο, ην ζέκα ηεο ειάθξπλζεο ησλ λνηθνθπξηώλ από ηηο απμεκέλεο δαπάλεο θ/α θαη ε πινπνίεζε ησλ 

πξνηάζεσλ ηεο «Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ην θ/α θαη ηε Θέξκαλζε» βξέζεθε ζην επίθεληξν ηεο 

ζπλάληεζεο ησλ πξσζππνπξγώλ ησλ νκόζπνλδσλ θξαηηδίσλ (Ministerpräsidentenkonferenz - MPK) 

ζηηο 21.10. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλάληεζή ηνπο, ηα κέιε ηνπ MPK κε θνηλή ηνπο ηνπνζέηεζε 

δήηεζαλ από ηε Γ/Κπβέξλεζε ηελ εθαξκνγή ηνπ πιαθόλ λσξίηεξα, από 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2023, ώζηε λα 

κελ ππάξμνπλ απμεκέλα θόζηε γηα ηνπο νηθηαθνύο θαηαλαισηέο ην δίκελν Ηαλνπαξίνπ – Φεβξνπαξίνπ 

2023.  

3. ρέδην Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο γηα επηβνιή πιαθόλ ζηελ ηηκή ηνπ ει. ξεύκαηνο 

ύκθσλα κε 18ζέιηδν έγγξαθν ηνπ γεξκαληθνύ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, 

ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε εμεηάδεη ζνβαξά ην ελδερόκελν λα επηβάιεη πιαθόλ ζηελ ηηκή ηνπ ει. 

ξεύκαηνο ώζηε λα αλαθνπθίζεη ηνπο θαηαλαισηέο. ην έγγξαθν ε ζηήξημε ησλ γ/λνηθνθπξηώλ 

ραξαθηεξίδεηαη σο «επείγνπζα θαη αλαγθαία» θαη πξνηείλεηαη έλα ζρήκα αληίζηνηρν κε απηό πνπ 

πηνζέηεζε πξν εκεξώλ ε «Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ην Φ/Α» (βι. αλσηέξσ). 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο πξνηείλεη ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ κέηξνπ λα πξνέιζεη από ην 90% ησλ 

ππεξθεξδώλ ησλ γ/ελεξγεηαθώλ νκίισλ, αιιά θαη από κέξνο ηνπ πνιπζπδεηεκέλνπ παθέηνπ 200 δηζεθ. 

Δπξώ πνπ αλαθνίλσζε ν Καγθειάξηνο Scholz γηα ηελ αλαθνύθηζε λνηθνθπξηώλ θαη επηρεηξήζεσλ. Ο 

Τπνπξγόο Οηθνλνκίαο, R. Habeck (Πξάζηλνη), θέξεηαη απνθαζηζκέλνο λα ζέζεη ην ζρέδην ππόςε ηνπ 

Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο 18 Ννεκβξίνπ, αιιά ην δήηεκα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο πξνθαιεί ήδε 

αλαηαξαρή ζηηο ελεξγεηαθέο επηρεηξήζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ρζεο ε κεηνρή ηεο RWE, ηνπ 

κεγαιύηεξνπ ελεξγεηαθνύ νκίινπ ηεο ρώξαο, ππνρώξεζε θαηά 1,5%, ελώ εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ησλ 

ΑΠΔ δηακαξηύξνληαη όηη ζα επηβαξπλζνύλ ππεξβνιηθά.  

Σν έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο αλαγλσξίδεη κηα ζεηξά από δπζθνιίεο ηνπ εγρεηξήκαηνο, όπσο 

ηε δπζρέξεηα ππνινγηζκνύ ησλ ππεξθεξδώλ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο, πνπ παξαθάκπηνπλ ηηο αγνξέο spot (άκεζεο εθπιήξσζεο). Γηα ηνλ ιόγν απηό, νη 

ζπληάθηεο ηνπ εγγξάθνπ θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο πνπ ζα εληζρύζνπλ ηε δηαθάλεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

εηαηξεηώλ θαη ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπο, όπσο πηζηνπνηήζεηο από νξθσηνύο ειεγθηέο, ζπζηεκαηηθέο 

δηαζηαπξώζεηο δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, θπξώζεηο γηα ηνπο ππεπζύλνπο ησλ εηαηξεηώλ αλ 

παξέρνπλ αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο θ.ά.  Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην σο άλσ έγγξαθν, «νη 

αλαθξίβεηεο είλαη αλαπόθεπθηεο, αιιά κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ». Λόγσ ησλ δπζθνιηώλ απηώλ, 

πξνηείλεηαη ε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο παξαθξάηεζεο ησλ ππεξθεξδώλ: Αλαδξνκηθά από 1
ε
 

Μαξηίνπ έσο 30 Ννεκβξίνπ η.έ. κόλν γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηελ αγνξά spot, θαη από 1
ε
 Γεθεκβξίνπ η.έ. 

ηόζν γηα ηελ αγνξά spot όζν θαη γηα ηα ζπκβόιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο. ε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ 

Handelsblatt, ν θ. Habeck ηόληζε όηη ηα σο άλσ κέηξα πξέπεη «ζε θάζε πεξίπησζε» λα ηεζνύλ ζε 

εθαξκνγή έσο ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2023. 

 

4. Γειώζεηο ΓΓ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Α. δνύθνπ γηα αγσγό Eastmed 

ε εθηελέο ηεο δεκνζίεπκα γηα ηνλ EastMed, ε ε/θ “Handelsblatt” παξαζέηεη δειώζεηο ηεο ΓΓ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Α. δνύθνπ, ε νπνία εθηηκά πσο ν αγσγόο ζα κπνξνύζε λα 
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βνεζήζεη ηελ Δπξώπε λα αληηθαηαζηήζεη ηηο πξνκήζεηεο θ/α από ηε Ρσζία. Όπσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά, «ην ζρέδην έρεη πιένλ πεξηζζόηεξν από πνηέ νηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό λόεκα», 

ζπκπιεξώλνληαο όηη «ε Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο ζπκβάιιεη ήδε ζεκαληηθά ζηελ ελεξγεηαθή Αζθάιεηα ηεο 

Επξώπεο». H θπξία δνύθνπ ππνζηεξίδεη, επίζεο, όηη καθξνπξόζεζκα ν Eastmed ζα κπνξνύζε λα 

θαηαζηεί «ε ξαρνθνθαιηά ηνπ εθνδηαζκνύ ηεο ΕΕ κε πδξνγόλν». 

ύκθσλα κε ηε Handelsblatt,  γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ππήξραλ ακθηβνιίεο γηα ηελ θεξδνθνξία 

ηνπ έξγνπ, αιιά νη ειιείςεηο ζηελ Δπξώπε θαη νη πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ λα απεμαξηεζεί από ηε Ρσζία 

ζέηνπλ ηνλ EastMed ππό λέν πξίζκα. Αθόκε, όκσο, θαη ρσξίο ηνλ EastMed, ην θ/α ηεο Αλ. Μεζνγείνπ 

ζα κπνξνύζε λα θηάζεη ζηελ Δπξώπε, θαζώο ηνλ Ηνύλην η.έ. ε Πξόεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

U. von der Leyen, ππέγξαςε ζην Κάηξν ζπκθσλία κε ηελ Αίγππην θαη ην Ηζξαήι, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ 

κεηαθνξά ηζξαειηλνύ θ/α ζε δύν εξγνζηάζηα πγξνπνίεζεο ζηελ Αίγππην θαη, από εθεί, ηελ πεξαηηέξσ 

κεηαθνξά ηνπ σο LNG ζηελ Δπξώπε.  

Δλαιιαθηηθή επηινγή ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ε κεηαθνξά θ/α ζηηο ηνπξθηθέο αθηέο θαη από εθεί 

ζηελ Δπξώπε κέζσ ησλ ππαξρόλησλ αγσγώλ, ιύζε ηελ νπνία ππνζηεξίδεη ε Σ/Κπβέξλεζε. Ζ ηειεπηαία 

σο γλσζηόλ αληηηίζεηαη ζηνλ EastMed θαη έρεη αθήζεη αλνηρηό ην ελδερόκελν λα επηρεηξήζεη λα 

ζηακαηήζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ. ε ζρέζε κε ηελ αληίζεζε ηεο Άγθπξαο ζην έξγν, ε θα δνύθνπ ηνλίδεη 

όηη  ε Σνπξθία ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηεο ηε λέα πξαγκαηηθόηεηα κεηά ηελ επηζεηηθόηεηα ηεο Ρσζίαο 

θαηά ηεο Οπθξαλίαο θαη ζπκπιεξώλεη όηη νη απεηιέο γηα δηαθνπή ηεο παξνρήο θ/α ζε άιιεο ρώξεο δελ 

είλαη ζπκβαηέο κε ηελ επνρή. 

ύκθσλα κε ηελ Ηζξαειηλή εκπεηξνγλώκνλα ζε ζέκαηα ελέξγεηαο G. Cohen, ν Eastmed απνηειεί «ηελ 

πην άκεζε νδό γηα ηελ εμαγσγή θ/α από ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην πξνο ηελ Επξώπε». Δπηπξόζζεηα, κε 

δεδνκέλν όηη ην αέξην ηνπ αγσγνύ ζα πξννξηδόηαλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ Δπξώπε, ζα ήηαλ δπλαηό λα 

θαζνξηζηεί βάζεη ηνπ Eastmed έλα λέν ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ηηκή αγνξαπσιεζίαο θ/α, ρακειόηεξν 

από απηό ηνπ TTF (Title Transfer Facility), ηνπ εηθνληθνύ ζεκείνπ εκπνξίαο θ/α ζηελ Οιιαλδία. 

ύκθσλα κε ηελ θπξία Cohen ε ηηκή ηνπ θ/α ζηελ Αίγππην θαη ην Ηζξαήι είλαη ρακειόηεξε θαη πην 

ζηαζεξή ζπγθξηηηθά κε ηελ ηηκή TTF. Σέινο, ζην δεκνζίεπκα ππνγξακκίδεηαη ν θνκβηθόο ξόινο ηεο 

Ηηαιίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αγσγνύ θαη επηζεκαίλεηαη όηη νη πξνζέζεηο ηεο λέαο Ηηαιηθήο 

Κπβέξλεζεο ππό ηελ G. Meloni δελ είλαη αθόκε μεθάζαξεο, παξά ην όηη ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο 

ηεο θνηλνπξαμίαο Poseidon, F. Mattana πξνσζεί ην έξγν, ππνζηεξίδνληαο όηη «ν EastMed είλαη ην πην 

πξνρσξεκέλν ζρέδην θαηαζθεπήο αγσγνύ ζηε Μεζόγεην». 

5. Έλαξμε απεπζείαο ξνήο θ/α από Γαιιία πξνο Γεξκαλία 

Όπσο αλαθνίλσζε ν γαιιηθώλ ζπκθεξόλησλ δηαρεηξηζηήο δηθηύνπ GRTgaz, ε Γαιιία άξρηζε ζηηο 13.10 

λα ζηέιλεη γηα πξώηε θνξά απεπζείαο θ/α ζηε Γεξκαλία κέζσ ηνπ ζεκείνπ ζύλδεζεο Obergailbach-

Medelsheim ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη ε Γ/Κπβέξλεζε λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο 

ελεξγεηαθέο ηεο πξνκήζεηεο. Ο αξρηθόο όγθνο ξνήο εθηηκάηαη εκεξεζίσο ζε 31 γηγαβαηώξεο/ώξα, κε 

ζηόρν λα απμεζεί ζηαδηαθά ζηηο 100 γηγαβαηώξεο/ώξα, πνζνζηό πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε ιηγόηεξν από 2% 

ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θ/α ζηε Γεξκαλία. 

Χο αληάιιαγκα, έρεη δεζκεπζεί ε Γεξκαλία λα ζηεξίμεη ηε Γαιιία ηνλ ρεηκώλα ζηελ παξνρή ει. 

ξεύκαηνο, ηδίσο αλ ην δίθηπν ηεο ηειεπηαίαο αληηκεησπίζεη ππεξβνιηθή πίεζε. Ο επηθεθαιήο ηεο 

γεξκαληθήο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Γηθηύσλ (Bundesnetzagentur), Κ. Müller επραξίζηεζε ηε 

Γαιιία, απνθαιώληαο ηελ ελ ιόγσ ζπλεξγαζία σο «απόδεημε ηεο επξσπατθήο αιιειεγγύεο». Υάξε ζηα 

πεξηζζόηεξα ζεκεία εηζόδνπ πγξνπνηεκέλνπ θ/α (LNG) πνπ δηαζέηεη, ε Γαιιία έρεη επηηύρεη 

κεγαιύηεξν πνζνζηό πιεξόηεηαο (99%) ζηηο απνζήθεο ηεο ζπγθξηηηθά κε ηε Γεξκαλία. Μάιηζηα, ν 

ζηόρνο ησλ 100 γηγαβαηώξσλ/ ώξα γηα εμαγσγέο ζηε Γεξκαλία αληηζηνηρεί ζην 10% ησλ εκεξεζίσλ 

εηζξνώλ ζηνπο γαιιηθνύο ηεξκαηηθνύο LNG. Χζηόζν, παξά ηε ζρεδόλ απόιπηε πιεξόηεηα ησλ 

απνζεθώλ ηεο θ/α, ε Γαιιία αλεζπρεί πεξηζζόηεξν γηα ηηο αληνρέο ηνπ ειεθηξηθνύ ηεο δηθηύνπ ηνλ 

ρεηκώλα, θαζώο ζεκαληηθό πνζνζηό λνηθνθπξηώλ ζεξκαίλνληαη κε ειεθηξηθό ξεύκα. 

6. Δθθίλεζε θαηαζθεπήο κεγάινπ ειηαθνύ πάξθνπ ζηελ αλαηνιηθή Γεξκαλία 

Σελ πξόζεζή ηνπ λα θαηαζθεπάζεη έλα «γηγαληηαίσλ» δηαζηάζεσλ ειηαθό πάξθν, ηζρύνο 1.000 MW, 

έσο ην 2026, αλαθνίλσζε ν θνινζζόο παξαγσγόο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο LEAG [πιεηνςεθηθήο 

ηδηνθηεζίαο ηεο ηζερηθήο EPH], ζην πιαίζην ηεο απόθαζήο ηνπ λα επεθηαζεί ζηηο ΑΠΔ. Σν ελ ιόγσ 

ζρεδηαδόκελν ειηαθό πάξθν ζα είλαη ην πξώην βηώζηκν έξγν κεγάιεο θιίκαθαο ζηε λέα ζηξαηεγηθή ηεο 
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εηαηξείαο, γηα ην νπνίν ππνινγίδεηαη όηη ζα απαηηεζνύλ επελδύζεηο ύςνπο €1 δηο θαη άκα ηε 

νινθιεξώζεη ηνπ ζα απνηειεί ην κεγαιύηεξν ειηαθό πάξθν ζηελ Δπξώπε θαη κεηαμύ ησλ δέθα 

θνξπθαίσλ ζηνλ θόζκν. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ 1,5 εθ. ειηαθέο κνλάδεο ηα επόκελα ηξία 

ρξόληα ζε πξώελ ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζηε Λνπζαηία (Αλ. Γεξκαλία). Χο εθ ηνύηνπ, ε 

εηαηξεία ζα επαλαρξεζηκνπνηήζεη εθηάζεηο γεο γηα εγθαηάζηαζε ζηαζκώλ παξαγσγήο «πξάζηλεο» ει. 

ελέξγεηαο, όπνπ ππάξρνπλ, ήδε, ππνδνκέο ζύλδεζεο κε δίθηπα ει. ελέξγεηαο, ελώ ε ζρεδηαδόκελε 

κνλάδα ηζρύνο 1.000 MW ζα κπνξνύζε λα ηξνθνδνηήζεη πεξίπνπ 300.000 λνηθνθπξηά κε «πξάζηλν» ει. 

ξεύκα. ηόρνο ηεο εηαηξείαο είλαη καθξνπξόζεζκα λα επεθηείλεη ην «πξάζηλν» ραξηνθπιάθηό ηεο έσο ην 

2030 ζηα 7GW θαη λα ην δηπιαζηάζεη έσο ην 2040, ελώ ζε απηό ζα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν θαη 

νη ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο γηα «πξάζηλν» πδξνγόλν. 

7. Πνιύ πηζαλή ε δηαθνπή γεξκαληθώλ εμαγσγώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Αλνηρηό παξακέλεη ην ελδερόκελν δηαθνπήο ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηε 

Γεξκαλία πξνο Γαιιία, Απζηξία θαη άιιεο ρώξεο, πνπ παξαδνζηαθά απνηεινύλ ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ύκθσλα κε πξόζθαηεο δειώζεηο  πξνο ηνπο Financial Times ηνπ 

Hendrik Neumann, Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηνπ «Amprion» ηνπ κεγαιύηεξνπ από ηνπο ηέζζεξεηο 

θνξείο εθκεηάιιεπζεο δηθηύσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Γεξκαλίαο, «κία πξνζσξηλή δηαθνπή ελδέρεηαη 

λα είλαη αθόκε θαη απαξαίηεηε, σο ε ύζηαηε ιύζε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ ειιείςεηο θαη 

κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή παξνρή ξεύκαηνο ζε όιε ηε ρώξα. Σεκείσζε όκσο όηη έλα ηέηνην 

ζελάξην δηαθνπήο είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα δηαξθέζεη κόλν κεξηθέο ώξεο θαη όρη γηα νιόθιεξεο 

εκέξεο». 

Δπίζεο αλαθνίλσζε όηη νη ηέζζεξεηο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ δηθηύσλ πςειήο ηάζεο (TSOs – 

Transmission Operators) ζα πξνρσξήζνπλ ζε αύμεζε ησλ ηειώλ ρξήζεο ζε 3,12 ζελη, γηα ην 2023. Σν 

γεξκαληθό ζύζηεκα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο, γλσζηέο σο 

πεξηνρέο ειέγρνπ. Κάζε πεξηνρή ειέγρνπ δηαζέηεη έλαλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, ππεύζπλν 

γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζηαζεξόηεηα ηνπ δηθηύνπ. Δθηόο ηεο εηαηξείαο «Amprion GmbH», ηελ νπνία 

εθπξνζσπεί ν ίδηνο, αλέθεξε όηη νη ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο γηα αύμεζε ησλ ηειώλ ρξήζεο γηα ην 2023 

έρνπλ ιεθζεί θαηόπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο θαη ησλ ππνινίπσλ ηξηώλ γ/Γηαρεηξηζηώλ πζηεκάησλ 

Μεηαθνξώλ, «TransnetBW GmbH», «TenneT TSO GmbH» θαη «50Hertz Transmission GmbH». 

 

Γ. ΔΠΔΝΓΤΔΙ  

1. πκθσλία Γεξκαλίαο–Σνπξθίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πξάζηλνπ πδξνγόλνπ 

εκαληηθή ζπκθσλία ζηνλ ηνκέα ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο ππέγξαςαλ ζηηο 11.10 ζην Βεξνιίλν ν 

Γεξκαλόο Τπνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, R. Habeck (Πξάζηλνη), κε ηνλ Σνύξθν 

Τπνπξγό Δλέξγεηαο, F. Dönmez. πγθεθξηκέλα, ππεγξάθε δήισζε πξνζέζεσλ γηα επξεία ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εμαγσγή πξάζηλνπ πδξνγόλνπ ζηε Γεξκαλία. Ζ ζπκθσλία – 

πιαίζην ζηνρεύεη, κεηαμύ άιισλ, ζηε ζηελόηεξε ζπλεξγαζία γεξκαληθώλ θαη ηνπξθηθώλ εηαηξεηώλ γηα 

ηελ παξαγσγή θαη κεηαθνξά πξάζηλνπ πδξνγόλνπ θαη εμεηδηθεύεηαη ζε επηκέξνπο ζπλεξγαζίεο 

εηαηξεηώλ, όπσο ηεο γ/Enercon (αηνιηθά πάξθα) κε ηελ η/Enerjisa θαη ηεο η/Kalyon κε ην Ηλζηηηνύην 

Fraunhofer (ειηαθή ελέξγεηα). 

Ζ Γεξκαλία έρεη αλαπηύμεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζαθώο κεγαιύηεξε ηζρύ ΑΠΔ ζε ζρέζε κε ηελ Σνπξθία, 

αιιά εηδηθνί εθηηκνύλ όηη, εηδηθόηεξα ζηε Ν.Γ. Σνπξθία ππάξρνπλ αλεθκεηάιιεπηεο δπλαηόηεηεο 

αλάπηπμεο αηνιηθώλ πάξθσλ. Παξάιιεια, παξά ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ε Γεξκαλία ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

πδξνγόλνπ, ππνινγίδεηαη όηη (ιόγσ ησλ θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ) κε ηε γεξκαληθή παξαγσγή δελ ζα 

κπνξεί λα θαιύπηεη πάλσ από ην 30% ησλ εθηηκώκελσλ αλαγθώλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Δπίζεο, ην 

πδξνγόλν ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηηο γ/βηνκεραλίεο πνπ έρνπλ κεγαιύηεξεο απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα, 

ώζηε λα αληηθαηαζηήζνπλ ην θ/α θαη ηνλ άλζξαθα θαη λα επηηύρνπλ ηα επόκελα έηε κηα θιηκαηηθά 

νπδέηεξε ιεηηνπξγία. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ε Γεξκαλία ζπλάπηεη απηό ην δηάζηεκα ζπκθσλίεο κε ρώξεο, 

ησλ νπνίσλ ε δπλακηθή γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνύ από ΑΠΔ ζεσξείηαη ζεκαληηθή, όπσο ε Απζηξαιία, 

ην Μαξόθν, ε Υηιή, ε . Αξαβία θαη ν Καλαδάο. ην ελ ιόγσ πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε ζπκθσλία κε 

ηελ Σνπξθία. εκεηώλεηαη όηη ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε έρεη ζεζπίζεη θαη ρξεκαηνδνηεί γελλαηόδσξα ηνλ 
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κεραληζκό “H2 Global”, κε ζηόρν αθξηβώο λα πξνσζήζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ πξνκεζεπηώλ θαη 

αγνξαζηώλ πδξνγόλνπ. Από ηελ πιεπξά ηεο, θαη ε Κπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο αληηκεησπίδεη ην πδξνγόλν 

σο έλα ζεκαληηθό ελεξγεηαθό εξγαιείν, πνπ ζα ηε βνεζήζεη λα κεηώζεη ηηο ελεξγεηαθέο ηεο εηζαγσγέο. 

Σνλ Φεβξνπάξην εγθαηληάζηεθε ε πξώηε κνλάδα παξαγσγήο πδξνγόλνπ ζην Balikesir ηεο Β.Γ. 

Σνπξθίαο θαη από ηνλ Ηνύλην έρεη αξρίζεη λα παξάγεη κηθξέο πνζόηεηεο.  

εκεηώλεηαη όηη απεπζπλόκελνο ζην 4
ν
 Δλεξγεηαθό Forum Γεξκαλίαο – Σνπξθίαο, πνπ έιαβε ρώξα ηελ 

Σξίηε ζην Βεξνιίλν, ν θ. Dönmez αλαθέξζεθε ζηε ζπκθσλία πνπ ππέγξαςε κε ηνλ θ. Habeck, αιιά 

ηαπηόρξνλα ζέιεζε λα αλαδείμεη ηνλ, θαη‟ απηόλ, θνκβηθό ξόιν ηεο Σνπξθίαο σο πύιεο δηακεηαθόκηζεο 

πνιύηηκσλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ πξνο ηελ Δπξώπε. Όπσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά, πνιιέο ρώξεο ηεο ΝΑ 

Δπξώπεο έρνπλ δεηήζεη ηελ αξσγή ηεο Σνπξθίαο γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε θ/α, ελώ 

ζπκπιήξσζε πσο «ε Τνπξθία είλαη έηνηκε λα κεηαθέξεη θπζηθνύο πόξνπο από ηελ πεξηνρή ηεο Καζπίαο, 

θαζώο επίζεο θ/α από ην Τνπξθκεληζηάλ, ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ην Ιζξαήι θαη θπζηθνύο 

πόξνπο από ην Ιξάθ». 

2. Έληνλν ελδηαθέξνλ Καηάξ γηα εθηεηακέλεο επελδύζεηο ζηελ Γεξκαλία 

ηνλ απόερν ηεο πξόζθαηεο πεξηνδείαο ηνπ Καγθειαξίνπ Scholz ζηηο ρώξεο ηνπ Κόιπνπ (24-25.09), 

κεηαμύ απηώλ θαη ζην Καηάξ, ην θξαηηθό επελδπηηθό ηακείν ηνπ Καηάξ «Qatar Investment Authority 

(QIA)» αλαθνίλσζε ηελ απόθαζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζε επελδπηηθό πξόγξακκα ην νπνίν ζα εθθηλήζεη ε 

γεξκαληθή ελεξγεηαθή εηαηξεία RWE γηα ηελ πεξαηηέξσ ππνβνήζεζή ηεο, κε άλνηγκα ζηηο αγνξέο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε QIA αλαθνίλσζε όηη ζα εγγξαθεί κε ζπλεηζθνξά €2,4 δηο ζηα ππνρξεσηηθά 

κεηαηξέςηκα νκόινγα πνπ ζα εθδώζεη ε RWE, ελώ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πνπ ζα ζπγθεληξσζεί 

πξννξίδεηαη γηα ηελ επηθεηκέλε πινπνίεζε ηεο εμαγγειζείζαο απόθαζήο ηνπ γεξκαληθνύ νκίινπ λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ εμαγνξά ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο παξαγσγήο ΑΠΔ «Consolidated  Edison Clean 

Energy Businesses/ConEd», έλαληη ηηκήκαηνο γηα €6,8 δηο, κε ζηόρν ηε ζηξνθή εθεμήο ηεο RWE ζε 

πεξηζζόηεξν θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κνξθέο ελέξγεηαο (ελώ κέρξη ηώξα είρε θπξίσο ρξήζε 

ππξεληθώλ εξγνζηαζίσλ θαη ιηγλίηε). Ζ „είζνδνο‟ ηεο QIA ζηελ ελ ιόγσεηαηξεία θνηλήο σθέιεηαο 

απνηειεί ζπλέρεηα πξνεγνύκελσλ επελδύζεώλ ηεο ζηε γεξκαληθή αγνξά, θαζηζηώληαο έηζη ην Καηάξ 

ηνλ κεγαιύηεξν επελδπηή ζηε Γεξκαλία από ηε Μέζε Αλαηνιή, κε ζπλνιηθό επελδπκέλν ραξηνθπιάθην 

λα μεπεξλά ηα €25 δηο. 

Σν ηδηαίηεξν επελδπηηθό ελδηαθέξνλ, ην νπνίν επηδεηθλύεη ε QIA γηα ηε γεξκαληθή βηνκεραλία, 

απνδίδεηαη από πιεπξάο Καηάξ ζηε καθξνπξόζεζκε ζηξαηεγηθή ηεο ρώξαο λα θαηαζηεί ιηγόηεξν 

εμαξηεκέλε από ηα νξπθηά θαύζηκα, ηελ ώξα πνπ έσο ζήκεξα ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ θξαηηθώλ 

εζόδσλ εμαθνινπζεί λα πξνέξρεηαη από ηελ πώιεζε πεηξειαίνπ θαη θ/α, θαζώο θαη λα ζέζεη ηα ζεκέιηα 

ελόο ειθπζηηθνύ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ γηα ηηο επόκελεο δεθαεηίεο.  

3. Κηλεδηθή επελδπηηθή παξνπζία ζηελ Γεξκαλία: Αληηδξάζεηο γηα ζπκκεηνρή COSCO ζε ιηκέλεο 

Ακβνύξγνπ θαη Duisburg  

 ύκθσλα ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηηο ΑΞΔ ηεο γεξκαληθήο Αξρήο Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ θαη 

Δπελδύζεσλ (Germany Trade & Invest/GTAI), ε Κίλα απνηέιεζε γηα ηε Γεξκαλία ηελ 3ε 

ρώξα πξνέιεπζεο ΑΞΔ γηα ην 2021. ύκθσλα κε πξόζθαηε κειέηε (Μαξηίνπ) ηεο Ernst & 

Young (ΔΤ)  Γεξκαλίαο, ε ζπλνιηθή αμία ησλ ζπλαιιαγώλ (εμαγνξώλ ή επελδύζεσλ) ησλ 

θηλεδηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξώπε ην 2021 αλήιζε ζηα 12,5 δηο δνιάξηα ΖΠΑ, 

ζεκαληηθά απμεκέλε ζε ζρέζε κε ην 2020 – ηε ρεηξόηεξα ρξνληά γηα ηηο θηλεδηθέο επελδύζεηο 

ζηελ Δπξώπε ιόγσ θαη ηεο παλδεκίαο – αιιά ζεκαληηθά ρακειόηεξε ζπγθξηηηθά κε ηε 

ρξνληά - νξόζεκν ηνπ 2016, όηαλ ε αμία ησλ αληίζηνηρσλ ζπλαιιαγώλ είρε αλέιζεη ζηα 85,8 

δηζεθ. δνιάξηα ΖΠΑ. ηε Γεξκαλία αληηζηνηρεί ην 16% ησλ ελ ιόγσ θηλεδηθώλ επελδύζεσλ 

γηα ην 2021 (2,04 δηο δνιάξηα). 

Μεηαμύ ησλ 8 ζεκαληηθόηεξσλ θηλεδηθώλ επελδύζεσλ, πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ Δπξώπε ην 

2021, ε ΔΤ θαηαηάζζεη 3 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Γεξκαλία: α) επέλδπζε ύςνπο 

πεξίπνπ 1 δηζεθ. δνιαξίσλ ηεο θ/εηαηξείαο Tencent (πνιπεζληθνύ ηερλνινγηθνύ θαη 

επελδπηηθνύ νκίινπ) ζηελ ηαρέσο αλαπηπζζόκελε εηαηξεία δηαδηθηπαθώλ πσιήζεσλ 

ηξνθίκσλ θαη άιισλ πξντόλησλ Gorillas, β) επέλδπζε ύςνπο πεξίπνπ 900 εθαη. δνιαξίσλ 

θνηλνπξαμίαο κε ηε ζπκκεηνρή πάιη ηεο Tencent ζηελ επηηπρεκέλε δηαδηθπαθή ηξάπεδα 

Ν26, γ) επέλδπζε ύςνπο πεξίπνπ 650 εθαη. δνιαξίσλ θνηλνπξαμίαο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο 
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θηλεδηθήο Credit Ease (εηαηξείαο ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηερλνινγηώλ) ζηε Wefox Germany 

(λενθπή αζθαιηζηηθή εηαηξεία). 

 
 Με απόθαζε ηνπ γεξκαληθνύ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ (26.10) κεηώλεηαη ην πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο ηεο COSCO ζην ζηαζκό εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Tollelort από 35%, πνπ πξνέβιεπε 

ε αξρηθή ζπκθσλία, ζε 24,9%. Με ηνλ ηξόπν απηό, ηθαλνπνηείηαη ε επηζπκία ηνπ Καγθειαξίνπ, 

Ο. Scholz (SPD), λα πινπνηεζεί ε επέλδπζε παξά ηελ εθπεθξαζκέλε αληίδξαζε 6 Τπνπξγώλ 

ηνπ. Με ην κεησκέλν πνζνζηό ζπκκεηνρήο πνπ απνθάζηζε ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε, ε COSCO 

δελ ζα έρεη «ζηξαηεγηθή» ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ηνπ Tollelort θαη δελ ζα κπνξεί λα επεξεάδεη 

θξίζηκεο απνθάζεηο. Σνλ ζηαζκό εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Tollelort δηαρεηξίδεηαη ε (ειεγρόκελε 

από ηελ ηνπηθή θπβέξλεζε) εηαηξεία HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG), ε νπνία είρε 

εμαξρήο ηαρζεί ππέξ ηεο θηλεδηθήο επέλδπζεο. Χζηόζν, ηα επελδπηηθά ζρέδηα COSCO – HHLA 

είραλ αλαζηαιεί πξνζσξηλά έσο ηα ηέιε ηξέρνληνο κελόο, κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκίαο/Κιίκαηνο, R. Habeck.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ ιακβαλόηαλ εγθαίξσο ε απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, ζα 

εμέπλεε ηέιε Οθησβξίνπ ε ηζρύο ηεο πξνζσξηλήο παξέκβαζεο ηνπ θ. Habeck θαη ε HHLA ζα 

κπνξνύζε λα παξαρσξήζεη ην 35% ηνπ Tollelort ζηελ COSCO, όπσο αξρηθά ζρεδίαδε. Πιένλ 

θαιείηαη λα πείζεη ηελ COSCO λα δερζεί κηα κεησκέλε ζπκκεηνρή, πνπ δελ ζα ηεο επηηξέπεη 

θαλ λα έρεη ιόγν ζηελ επηινγή δηεπζύλνληνο ζπκβνύινπ.  

 Όπσο έγηλε επίζεο γλσζηό, ε COSCO απεζύξζε από ηνλ ζρεδηαδόκελν "Duisburg Gateway 

Terminal". H θαηαζθεπή ηνπ ελ ιόγσ πνιπηξνπηθνύ ηεξκαηηθνύ (νδηθώλ, ζηδεξνδξνκηθώλ θαη 

πδάηηλσλ κεηαθνξώλ) μεθίλεζε ηνλ Μάξηην η.έ, κε ζηόρν λα νινθιεξσζεί κέζα 2023 θαη, κε 

έθηαζε 235.000 η.κ., λα απνηειέζεη ηνλ κεγαιύηεξν ζηαζκό εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηελ 

επξσπατθή ελδνρώξα. Όπσο αλαθέξεη ε ε/θ Rheinische Post, ε COSCO, πνπ αξρηθώο 

ζπκκεηείρε κε 30% ζηελ επέλδπζε, δελ εκθαλίδεηαη πηα σο κέηνρνο ζηε ζρεηηθή θαηαρώξεζε 

ηνπ "Duisburg Gateway Terminal" ζην γεξκαληθό εκπνξηθό κεηξών. ηελ ελ ιόγσ 

θαηαρώξεζε, ν Ληκέλαο ηνπ Duisburg (Duisport) εκθαλίδεηαη πιένλ κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 

60%. εκεηώλεηαη όηη ε Duisport ειέγρεηαη θαηά ηα 2/3 από ην νκόζπνλδν θξαηίδην ηεο Βόξεηαο 

Ρελαλίαο – Βεζηθαιίαο θαη θαηά ην 1/3 από ην δήκν Duisburg. 

ύκθσλα κε δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, ε απόζπξζε από ηελ επέλδπζε ήηαλ απόθαζε ηεο 

COSCO. Παξόια απηά, ε θηλεδηθή εηαηξεία παξακέλεη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο πειάηεο 

ησλ ζηαζκώλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηεο Duisport, θαζώο πεξίπνπ 30 ζπξκνί ηελ εβδνκάδα 

εθηεινύλ δξνκνιόγηα κεηαμύ Κίλαο θαη Duisburg. 
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Δ. ΓΙΜΔΡΗ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΔΡΗ ΥΗΜΑΣΑ – ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 

1. Γηάζθεςε ηνπ Βεξνιίλνπ γηα ηα Γ. Βαιθάληα ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο (24.10) – πκκεηνρή 

Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θ. Κ. θξέθα  

 ην πιαίζην ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Βεξνιίλνπ γηα ηα Γπηηθά Βαιθάληα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο  24/10, 

ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγώλ Δλέξγεηαο ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ (Αιβαλία, Βόξεηα Μαθεδνλία, Βνζλία-

Δξδεγνβίλε, Κόζζνβν, Μαπξνβνύλην θαη εξβία), θαζώο θαη Τπνπξγνί Δλέξγεηαο ελλέα Υσξώλ-Μειώλ 

ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. ηελ ελ ιόγσ δηάζθεςε, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Γ/Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Κιίκαηνο, Robert Habeck (Πξάζηλνη), ζπκκεηείρε θαη ν Έιιελαο Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο, θ. Κσλ. θξέθαο. Ο Έιιελαο Τπνπξγόο ζπκκεηείρε θαη σο νκηιεηήο ζην πξώην πάλει 

νκηιεηώλ, κε ηελ ζπκκεηνρή όισλ ησλ Τπνπξγώλ Δλέξγεηαο ησλ ρσξώλ ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ. 

 Ο θ. θξέθαο, αθνύ επραξίζηεζε ηνλ Γεξκαλό Οκόινγό ηνπ, R. Habeck, γηα ηελ πξσηνβνπιία πνπ 

αλέιαβε, ζπκθώλεζε καδί ηνπ ππνζηεξίδνληαο όηη ε ζπλάληεζε απηή ζεκαηνδνηεί όηη ηα Γπηηθά 

Βαιθάληα δελ είλαη κόλν βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηηο εμειίμεηο ζην εζσηεξηθό ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

αιιά θαη θξίζηκνη εηαίξνη ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα γηα ελεξγεηαθή αζθάιεηα, πξάζηλε κεηάβαζε θαη 

ζηξαηεγηθή απηνλνκία. ε απηό ην πιαίζην επεζήκαλε όηη ε Διιάδα κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε 

πεξηθεξεηαθό θόκβν όρη κόλν γηα ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή θ/α, αιιά θαη γηα ηελ πξάζηλε ελέξγεηα. 

Δπίζεο, ππνγξάκκηζε όηη ν κέρξη ζήκεξα ελεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο απνζθνπεί ζηελ κεηαηξνπή ηεο  

Διιάδνο  από εηζαγσγέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε θαζαξό εμαγσγέα, ελώ θαη ζην θνκκάηη ηνπ θ/α 

εμήγαγε γηα ην 2022 2,5 bcm έλαληη 0,7 bcm (billion cubic meters) ην 2021, επηδεηθλύνληαο αιιειεγγύε 

θαη αληαπνθξηλόκελε, θπζηθά ζηα κελύκαηα ηεο αγνξάο. 

 Ο θ. Habeck, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλάληεζεο ησλ Τπνπξγώλ Δλέξγεηαο, δήισζε όηη «ε απαιιαγή 

ηεο παξαγσγήο από νξπθηά θαύζηκα θαη ε πνξεία πξνο ηελ θιηκαηηθή νπδεηεξόηεηα, απνηεινύλ ζεκαληηθέο 

πξνθιήζεηο γηα ηελ πεξηνρή, αιιά θξύβνπλ θαη κεγάιεο επθαηξίεο, θαζώο ε ηξέρνπζα ελεξγεηαθή θξίζε καο 

δείρλεη πεξηζζόηεξν από πνηέ όηη πξέπεη λα απειεπζεξσζνύκε από ηηο ξ/εηζαγσγέο ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηόλ». «Ζ επέθηαζε ησλ ΑΠΔ ζα κεηώζεη ηηο εμαξηήζεηο θαη ζα απμήζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ, εηδηθά αλ εληζρπζεί ε πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα κεηαμύ 

ησλ ρσξώλ ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ», ηόληζε ν θ. Habeck θαη δεζκεύζεθε γηα ηελ ζηήξημε πνπ ζα 

πξνζθέξεη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ην Βεξνιίλν, ζην πιαίζην ηεο «Γηάζθεςεο ηνπ Βεξνιίλνπ». 

2. Γηεζλήο Έθζεζε γηα Σερλνινγία Μεηαθνξώλ «Innotrans 2022» / Rail Leaders Summit 2022  (20-

23.09)  

ην πιαίζην ηεο Γηεζλνύο Δκπνξηθήο Δθζέζεσο γηα ηελ Σερλνινγία ησλ, κε πξσηνβνπιία ησλ 

Γεξκαληθώλ ηδεξνδξόκσλ (Deutsche Bahn) πξαγκαηνπνηήζεθε Δηδηθή Ζκεξίδα ζηηο 20/9 ζην 

Βεξνιίλν, κε ζέκα «Πξσηνπνξηαθέο Μεηαθνξέο θαη ηδεξόδξνκνη γηα έλα βηώζηκν κέιινλ/Rail Leaders 

Summit 2022 – Pioneering transport-railways for a sustainable future».  

ηε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε κεηείραλ πςειόβαζκνη Δπξσπαίνη αμησκαηνύρνη, όπσο ε αξκόδηα 

Δπίηξνπνο Μεηαθνξώλ, Adina Valean, o Γεξκαλόο Τπνπξγόο Φεθηνπνίεζεο θαη Μεηαθνξώλ, Dr 

Volker Wissing (FDP), ν Πνισλόο Τπνπξγόο Τπνδνκώλ, Andrzej Adamczyk, θαζώο θαη εθπξόζσπνη 

δηαθόξσλ ζηδεξνδξνκηθώλ ζπζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ηνκέα ησλ 

ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ. Από ειιεληθήο πιεπξάο ζπκκεηείρε ν επηθεθαιήο ηνπ Γξ. ΟΔΤ Πξεζβείαο 

όθηαο,Θ. Ξππνιηάο, ΓΟΔΤ Β΄. Δπίζεο ζηελ εθδήισζε ζπκκεηείρε θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ησλ 

Οπθξαληθώλ ηδεξνδξόκσλ Oleksandr Kamyshin, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζπλνπηηθά ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη Οπθξαληθνί ηδεξόδξνκνη, ην ηξίην κεγαιύηεξν ζύζηεκα ζηδεξνδξνκηθώλ 

κεηαθνξώλ ζηελ Δπξώπε, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ κε ηε Ρσζία. Δπίζεο εηδηθή αλαθνξά έθαλε ζην 

Μλεκόλην πλεξγαζίαο (MOU) πνπ ππεγξάθε κεηαμύ ησλ Οπθξαληθώλ θαη ησλ Γεξκαληθώλ 

ηδεξνδξόκσλ  (DB). Με ηελ ππνγξαθή θαη ζέζε ζε ηζρύ ηνπ ελ ιόγσ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο, νη 

Γεξκαληθνί ηδεξόδξνκνη αλαιακβάλνπλ λα πξνζθέξνπλ νπνηαδήπνηε βνήζεηα ρξεηαζζεί ηόζν ζε 

ηξνραίν πιηθό, όζν θαη ζε ζύγρξνλν κεραλνινγηθό εμνπιηζκό. 

Ζ ζύλνδνο ζπγθέληξσζε επξσπατθνύο θαη εζληθνύο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, θαζώο θαη εθπξνζώπνπο 

ηνπ ηνκέα ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ πνπ αληήιιαμαλ απόςεηο κε θπξίαξρν  ζέκα ηελ πεξαηηέξσ 
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επέθηαζε ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, ηόζν ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο όζν θαη ηηο επηβαηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ θαηεπζύλζεηο δξάζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο δεζκεύζεηο γύξσ από ηξία βαζηθά ζέκαηα: α) γηαηί ν ζηδεξόδξνκνο είλαη ε πιένλ 

θιηκαηηθά ζπκθέξνπζα ιύζε γηα απαιιαγή ησλ κεηαθνξώλ από ηηο επηβαξπληηθέο αλζξαθνύρεο 

εθπνκπέο, β) ςεθηνπνίεζε θαη θαηλνηνκία θαη κε πνηνύο λένπο ηξόπνπο θαη κεζόδνπο ζα νηθνδνκεζεί ην 

ζηδεξνδξνκηθό ζύζηεκα ζην κέιινλ θαη γ) ηξόπνπο εύξεζεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηνλ αλαγθαίν 

εθζπγρξνληζκό ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ Δπξώπε θαη δηεζλώο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν μερσξηζηά panels ηα νπνία εζηίαζαλ θπξίσο 

ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο πνπ δηαλνίγνληαη γηα ηνπο ζηδεξνδξόκνπο θαη ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, όρη κόλν ζε επξσπατθό αιιά θαη ζε παγθόζκην επίπεδν. ην πξώην panel 

ζπκκεηείραλ ν Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ησλ Γεξκαληθώλ ηδεξνδξόκσλ, Dr Richard Lutz, o 

Γεξκαλόο Τπνπξγόο Φεθηνπνίεζεο θαη Τπνδνκώλ, Dr Volker Wissing (FDP) θαη ν εθπξόζσπνο ηεο 

Δπξ. Δπηηξνπήο Henrik Hololei, Γεληθόο Γηεπζπληήο Κηλεηηθόηεηαο θαη Μεηαθνξώλ. Κύξην ζέκα ηεο 

ζπδήηεζεο ήηαλ πνηεο πξνβιέπεηαη λα είλαη νη ζπλζήθεο ηνπ κέιινληνο, ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

εληαρζνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ από θνηλνύ όια ηα ζπζηήκαηα ζηδεξνδξόκσλ, θαζώο θαη πνηα ζα 

πξέπεη λα είλαη ε ράξαμε πνιηηηθήο, ηθαλή λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνύληαη. 

Κνηλή αληίιεςε ησλ εηζεγεηώλ ήηαλ ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ 

ηδεξνδξόκσλ (European Union Agency for Railways-ER), ε πεξαηηέξσ πξνώζεζε θαη εθαξκνγή ηεο 

ςεθηνπνίεζεο ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη ζηδεξόδξνκνη, θαζώο επίζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ζηδεξνδξνκηθώλ ζπζηεκάησλ. 

ην δεύηεξν panel ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη δηαθόξσλ ζηδεξνδξνκηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

από ηνπο Γεξκαληθνύ ηδεξνδξόκνπο-DB ε Dr Daniela Gerd tom Markotten, Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ 

Γηαρείξηζεο DB γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ ηερλνινγία, ε θα Carole Desnost, επηθεθαιήο ηεο 

Γηεύζπλζεο Σερλνινγηώλ, Καηλνηνκίαο θαη Πξνγξακκάησλ, ησλ Γαιιηθώλ ηδεξνδξόκσλ (SNCF), o θ. 

Katsumi Ise, Δθηειεζηηθόο Αληηπξόεδξνο ηεο Δηαηξείαο «East Japan Railway Company» θαη ν θ. Brian 

Kelly, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο «High-Speed Rail Authority» ηεο Καιηθόξληαο ησλ ΖΠΑ. Ζ ζπδήηεζε 

επηθεληξώζεθε θπξίσο ζηηο λέεο θαηλνηνκίεο θαη ηερλνινγίεο πνπ θαινύληαη λα εθαξκόζνπλ όια ηα 

ζπζηήκαηα ησλ ζηδεξνδξόκσλ, θαζώο θαη πνηεο είλαη νη ζεκαληηθέο θαη αλαγθαίεο απνθάζεηο πνπ ζα 

πξέπεη λα ιεθζνύλ, πξνθεηκέλνπ νη ζηδεξόδξνκνη αληαπνθξηζνύλ ζηηο λέεο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο. 

3. 6
Η
 Γηάζθεςε Γεξκαλίαο – Βειγίνπ (Βεξνιίλν 18/10) 

Ζ 6
ε
 Γεξκαλν-Βειγηθή Γηάζθεςε πλεξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ππό ηελ αηγίδα ηεο Τπνπξγνύ 

Δμσηεξηθώλ ηεο Γεξκαλίαο, Annalena Baerbock, θαη ηεο Βειγίδαο νκνιόγνπ ηεο, Hajda Lahbib, ζην 

πιαίζην ησλ ηξερνπζώλ πξνθιήζεσλ πνπ ζέηνπλ από θνηλνύ ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε ελεξγεηαθή 

κεηάβαζε. Μεξηθά από ηα θαίξηα εξσηήκαηα πνπ βξίζθνληαη  ζηελ αηδέληα είλαη «ε δπλαηόηεηα 

αμηνπνίεζεο από θνηλνύ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξάζηλνπ πδξνγόλνπ σο ελαιιαθηηθνύ κέζνπ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο θαη νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ ε δηεζλήο πνιηηηθή 

θαηαζηεί πην απνηειεζκαηηθή γηα ην θιίκα θαη ηελ επηδεηλνύκελε θιηκαηηθή αιιαγή».  

Όπσο αλέθεξε, ζηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηεο ε θπξία Baerbock, ε Γεξκαλία θαη ην Βέιγην είλαη ήδε 

βαζηθνί εηαίξνη ζε ελεξγεηαθά δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, όπσο αλέθεξε, αγσγνί από ηελ πεξηνρή ηνπ 

Βειγίνπ «Zeebrugge» πξνκεζεύνπλ ηε Γεξκαλία κε πγξαέξην, κε πξννπηηθή ζην κέιινλ λα 

πξνκεζεύνπλ πδξνγόλν. Δπίζεο, όπσο αλέθεξε θαη ε Βειγίδα ΤΠΔΞ, νη δύν ρώξεο ζπλεξγάδνληαη 

επίζεο ζηελά ζηνλ ηνκέα ηεο ππεξάθηηαο ρξήζεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Δθηόο από ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ηνλ ελεξγεηαθό εθνδηαζκό θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζνβαξήο ελεξγεηαθήο θξίζεο, πνπ ηαιαλίδεη ηόζν 

ηελ Γεξκαλία όζν θαη ηελ ππόινηπε Δπξώπε, δεύηεξν ζεκαληηθό ζέκα ην νπνίν απαζρόιεζε όινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο Γηάζθεςεο ήηαλ ε δηεζλήο πνιηηηθή πνπ εθαξκόδεηαη γηα ην θιίκα, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηκαηηθή αζθάιεηα θαη αλζεθηηθόηεηα. Σνλ πεξαζκέλν Μάην, όπσο αλέθεξε ε 

θπξία Baerbock, ππό ηελ Πξνεδξία ηεο Γεξκαλίαο, νη ρώξεο G7 δεζκεύζεθαλ γηα πξώηε θνξά λα 

παξάζρνπλ βνήζεηα ζηηο θησρόηεξεο ρώξεο, όζνλ αθνξά ηηο απώιεηεο θαη δεκηέο σο ζπλέπεηα ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. 

Τπό ηελ κνξθή «ζηξνγγπιώλ ηξαπεδηώλ» ηα βαζηθά ζέκαηα, όπσο ε ελεξγεηαθή κεηάβαζε θαη ε 

εθαξκνδόκελε δηεζλήο πνιηηηθή γηα ην θιίκα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, απνηέιεζαλ αληηθείκελν 

αλαιπηηθήο ζπδήηεζεο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ. ηηο ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζπκκεηείραλ 
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δηαθεθξηκέλνη εθπξόζσπνη θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλόηεηαο.  

1ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Κιηκαηηθή θαη Δλεξγεηαθή Γηπισκαηία. πληνληζηήο ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ ν θ. 

Norbert Gorißen, Γηεπζπληήο γεξκαληθνύ ΤΠΔΞ γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα/Αλαπι. Δηδηθόο 

Δθπξόζσπνο ηνπ γεξκαληθνύΤΠΔΞ γηα ηελ δηεζλή πνιηηηθή γηα ην θιίκα. 

2
ε
 Θεκαηηθή Δλόηεηα: Φπζηθνί Πόξνη γηα ηελ Δλεξγεηαθή Μεηάβαζε:  πληνληζηήο ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ 

ν θ. Tobias Gehrke – Γηεπζπληήο ηνπ Institut Egmont/Βαζηιηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ηνπ Βειγίνπ γηα ηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο 

3
ε
 Θεκαηηθή Δλόηεηα: Ζ Γεξκαλία, ην Βέιγην θαη ε ελεξγεηαθή θπξηαξρία ηεο ΔΔ: ζπληνληζηήο ηεο 

ζπδήηεζεο ήηαλ ν Dr. Mathieu Blondeel, Δξεπλεηήο ηνπ Warwick Business School,  ρνιήο 

Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Warwick. 

4
ε
 Θεκαηηθή Δλόηεηα: πλεξγαζία Γεξκαλίαο-Βειγίνπ γηα ηε ρξήζε πξάζηλνπ πδξνγόλνπ: πληνληζηήο 

ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ ν θ. Oliver Rentschιer/Γ. Γηεπζπληήο Γηπισκαηίαο γηα ην Κιίκα, ηηο Οηθνλνκηθέο 

ρέζεηο  θαη ηελ Σερλνινγία ζην Γ/ΤΠΔΞ. 

 

 

 

 

 

 

 Πιείνλα ζηνηρεία, ηα νπνία επηθαηξνπνηνύληαη δηαξθώο, γηα ηε γεξκαληθή αγνξά θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε Γεξκαλία πξνζθέξεη ε ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΕΥ Βεξνιίλνπ.  

 Παξάιιεια, ζηελ ηζηνζειίδα καο έρεη αλαξηεζεί επικαιροποιημένος ο Οδηγός Επιχειρείν 2022, 

ν νπνίνο πξνζθέξεη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ θαη ηελ αγνξά ηεο 

Γεξκαλίαο. 

 Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ, θαηόπηλ εγγξαθήο ηνπο ζηνλ θάησζη ππεξζύλδεζκν ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο AGORA, λα ιακβάλνπλ εμαηνκηθεπκέλε νηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ρώξεο θαη 

θαηεγνξίεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ελδηαθέξνληόο ηνπο κε ηε ζπρλόηεηα πνπ επηζπκνύλ 
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