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Ανακοίνωση του Οικονομικού Συμβουλίου της Βαυαρίας (Wirtschaftsbeirat) 
με θέμα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

 
 

Το Οικονομικό Συμβούλιο της Βαυαρίας (Wirtschaftsbeirat) – επιχειρηματικός σύνδεσμος 

με 1.300 διακεκριμένα μέλη και εξέχουσες προσωπικότητες της επιχειρηματικής, οικονομικής και 

ακαδημαϊκής κοινότητας, που αποτελεί φόρουμ διαλόγου, διοργάνωσης εκδηλώσεων, ανταλλαγής 

απόψεων και επεξεργασίας προτάσεων οικονομικής πολιτικής – εξέδωσε με αφορμή τη διάσκεψη 

των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Γλασκώβη (COP26) έγγραφη ανακοίνωση, 

σχολιάζοντας την πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη Γερμανία. 

Σύμφωνα με το Wirtschaftsbeirat, η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 

αλλαγή στη Γλασκώβη στοχεύει στην επιτάχυνση λήψης μέτρων μεγάλης κλίμακας για την 

ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, στην οριστικοποίηση δράσεων, νέων κανόνων και δεσμεύσεων 

για τον περιορισμό των εκπομπών του θερμοκηπίου, καθώς και στη διασφάλιση της απαραίτητης 

σχετικής χρηματοδότησή τους. 

Όπως διαπιστώνει το Wirtschaftsbeirat, τις ίδιες προτεραιότητες δράσης για την πολιτική 

για το κλίμα τα επόμενα χρόνια έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θέλει να καταστήσει την 

Ευρώπη πρωτοπόρα, ώστε ο υπόλοιπος κόσμος να ακολουθήσει το παράδειγμά της. Επιπρόσθετα, 

η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί ένα από τα κεντρικότερα πολιτικά ζητήματα στη 

Γερμανία. Οι μέλλουσες πρωτοβουλίες και το εύρος των μέτρων αναφορικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος και την πράσινη μετάβαση σε οικονομία μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος 

βρίσκονται στο επίκεντρο των επίσημων διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό της νέας 

τρικομματικής κυβέρνησης συνασπισμού στη Γερμανία. 

Το Οικονομικό Συμβούλιο της Βαυαρίας υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική πολιτική για 

το κλίμα πρέπει να θέτει συγκεκριμένους στόχους, ωστόσο, παράλληλα, να προβλέπει αξιόπιστες 

στρατηγικές και υποδομές και να έχει συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματα που θα 

προκύψουν, λόγω της αναγκαίας προσαρμογής της οικονομίας. Όπως επισημαίνει με επικριτικό 

ύφος: «η πολιτική για το κλίμα πρέπει να ασκείται μαζί με την οικονομία και όχι εναντίον της». Κατά 

συνέπεια, μια επιτυχημένη πολιτική για το κλίμα πρέπει να διέπεται από τις ακόλουθες 

κατευθυντήριες γραμμές:  

Δίκαιη κατανομή σε διεθνές επίπεδο του κόστους προστασίας από την κλιματική 

αλλαγή 

Η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει τις διεθνείς συμπράξεις στο προσκήνιο της 

κλιματικής πολιτικής. Το μερίδιο της Ευρώπης ή της Γερμανίας στις παγκόσμιες εκπομπές CO2 

είναι πολύ μικρό για να μπορέσει από μόνη της η Γερμανία να συνεισφέρει σημαντικά στην 

προστασία του κλίματος σε παγκόσμια κλίμακα. Με άλλα λόγια, ό,τι εξοικονομείται τελικά 
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καταναλώνεται από άλλα κράτη. Πραγματική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενεργή  

συμμετοχή χωρών, όπως ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία και Ρωσία, άλλως η οικονομία της Γερμανίας, αλλά και 

της Ευρώπης, θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα από την κλιματική πολιτική, με αποτέλεσμα την απώλεια 

της ανταγωνιστικότητάς της και, συνακόλουθα, τη συρρίκνωσή της. 

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών 

Η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να καταστήσει, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών, την ενιαία τιμή CO2 ως το κεντρικό εργαλείο της αντιμετώπισης της 

κλιματικής πολιτικής. Μια ενιαία τιμή CO2 που θα εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας, διασφαλίζει ότι οι στόχοι για το κλίμα θα επιτευχθούν με το χαμηλότερο κόστος. Τα 

έσοδα από την εμπορία εκπομπών θα πρέπει να επιστρέφονται πλήρως, εν είδει κοινωνικής 

αποζημίωσης για τους πολίτες, καθώς και αντισταθμιστικών μέτρων στις επιχειρήσεις, λόγω της 

απώλειας ανταγωνιστικότητας που συνεπάγεται. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με βέλτιστο τρόπο 

μέσω της κατάργησης των εισφορών για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ, καθώς και με τη 

μείωση των φόρων και των τελών που επιβάλλονται στην ηλεκτρική ενέργεια. 

Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα δωρεάν ή σε μειωμένες τιμές κατανομής 

δικαιωμάτων σε ενεργοβόρους βιομηχανικούς κλάδους, δεδομένου ότι για λόγους κόστους οι 

επιχειρήσεις μεταφέρουν την παραγωγή τους σε άλλες χώρες με χαλαρότερους περιορισμούς όσον 

αφορά τις εκπομπές CO2 (φαινόμενο γνωστό ως «Carbon leakage»).  

Καινοτομία και ανταγωνιστική οικονομία 

Οι αγορές για τις «πράσινες» τεχνολογίες αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό και προσφέρουν 

μεγάλες ευκαιρίες για καινοτόμες επιχειρήσεις. Οι γερμανικές επιχειρήσεις κατέχουν ήδη ηγετική 

θέση σε καινοτόμες τεχνολογίες, ωστόσο ΗΠΑ και Κίνα, έχουν δρομολογήσει επενδυτικά πακέτα 

δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω τον συγκεκριμένο τομέα. 

Ο μετασχηματισμός της οικονομίας πρέπει να είναι ανοικτός και τεχνολογικά ουδέτερος. 

Όπως αναφέρει το Wirtschaftsbeirat: «σε αυτό το πλαίσιο δεν έχει νόημα να επικεντρώνεται η πολιτική στο 

τέλος του κινητήρα εσωτερικής καύσης -  η τεχνολογική πρωτοπορία δεν μετριέται μόνο με τον αριθμό των 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων». Για να μπορέσει η οικονομία να διαχειριστεί τον επερχόμενο 

μετασχηματισμό μέσω επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες θα πρέπει το κράτος να προσφέρει 

σημαντικά κίνητρα, όπως μείωση του εταιρικού φόρου στο 25%, γενναία φορολογικά κίνητρα για 

δαπάνες Ε&Α, καλύτερο κανονιστικό πλαίσιο ως προς τις αποσβέσεις, φορολογικά κίνητρα για 

επενδύσεις με κεφάλαια υψηλού κινδύνου  και αναζωογόνηση της κεφαλαιαγοράς. 

Η πολιτική για το κλίμα πρέπει να βασίζεται σε υγιή δημόσια οικονομικά 

Για να πετύχει ο μετασχηματισμός θα πρέπει το κράτος να αναλάβει σημαντικές επενδύσεις. 

Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια μαζική επέκταση και αναβάθμιση των ενεργειακών 
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υποδομών. Ωστόσο, οι τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες δεν αποτελούν λόγο υπονόμευσης του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή του φρένου του χρέους. Η πολιτική για το κλίμα δεν 

πρέπει να χρηματοδοτείται μόνο με νέο χρέος. Η κατάλληλη προτεραιοποίηση των δαπανών και 

η συνεπής εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού δημιουργούν σημαντικά περιθώρια. Το βασικό 

κριτήριο θα πρέπει να είναι: οι μελλοντικές επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν με χρέος, 

ενώ όλες οι τρέχουσες δαπάνες και μεταβιβάσεις πρέπει να χρηματοδοτούνται από τα τρέχοντα 

φορολογικά έσοδα.  


