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ΘΔΜΑ: 

 

Γημιοςπγία ταμείος στήπιξηρ τηρ γεπμανικήρ αςτοκινητοβιομησανίαρ  

 

Τε δπλαηόηεηα εθηακίεπζεο, θαηά ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, ησλ πξώησλ νηθνλνκηθώλ 

εληζρύζεσλ από ην ηακείν ζηήξημεο ηεο γεξκαληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ύςνπο € 1 δηο, γηα 

ηε κεηάβαζή ηεο ζε πεξηζζόηεξν θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κνξθέο θηλεηηθόηεηαο, 

αλαθνίλσζε ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε δηα ζηόκαηνο Γεξκαλνύ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, θ. 

O. Scholz ζην πιαίζην ζρεηηθήο ηαθηηθήο ζπλάληεζεο, ε νπνία έιαβε ρώξα ερζέο (18/08 η.έ.), 

ππό ηελ παξνπζία ηεο Καγθειαξίνπ θ. Α. Μέξθει θαη εθπξνζώπσλ ελώζεσλ ηνπ θιάδνπ, έλα 

κήλα ζρεδόλ πξηλ ηηο γεξκαληθέο εθινγέο. 

 

Σηόρνο ηνπ ελ ιόγσ ηακείνπ - ε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ είρε πξναλαγγειζεί ηνλ πεξαζκέλν 

Ννέκβξην- είλαη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ‘πξάζηλεο’ κεηάβαζεο ηεο γεξκαληθήο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ε εμαζθάιηζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε δηαηήξεζε, θαηά απηόλ 

ηνλ ηξόπν, ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ θιάδνπ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ην Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, αλακέλεηαη λα 

δηαηεζνύλ έσο ην 2025: 

- € 340 εθ. γηα ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθώλ θόκβσλ (cluster) θαηλνηνκίαο πξνθεηκέλνπ λα 

δνζνύλ θίλεηξα ζπλέλσζεο ηνπηθώλ θνξέσλ θαη ελώζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 

ζηξαηεγηθώλ, όπσο π.ρ. ζε θξαηίδηα όπσο ε Κάησ Σαμσλία, Βάδε-Βπξηεκβέξγε θαη Βαπαξία, 

όπνπ ήδε έρνπλ ηελ έδξα ηνπο κεγάιεο γεξκαληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, 

- € 340 εθ. γηα ηελ πξνώζεζε ςεθηαθώλ ιύζεσλ, 

- € 320 εθ. γηα ηε ζηήξημε ΜΜΕπηρεηξήζεσλ, κεηαμύ άιισλ, γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ θαη θπςειώλ θαπζίκνπ θαη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε δξάζεσλ 

γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Ο Σύλδεζκνο Γεξκαληθήο Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (VDA) ραηξέηηζε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηακείνπ ζην πξνζερέο δηάζηεκα, ελώ, παξάιιεια, ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε άκεζεο 

δεκηνπξγίαο ελόο επαξθνύο δηθηύνπ θόξηηζεο γηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα. Σην πιαίζην απηό, 

όπσο ππνγξακκίδεηαη θαη ζε ζρεηηθή έθζεζε νκάδαο εκπεηξνγλσκόλσλ γηα ην ελ ιόγσ ηακείν, 

κέζα ζηα επόκελα ηέζζεξα ρξόληα αλακέλεηαη λα ππνζηεξηρζεί ρξεκαηνδνηηθά από θξαηηθνύο 

πόξνπο ε δεκηνπξγία έσο 30 πεξηθεξεηαθώλ clusters θαη ε θαηαζθεπή έσο 1.000 έξγσλ 

ππνδνκήο. Εμάιινπ, ππελζπκίδεηαη όηη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη θιηκαηηθνί ζηόρνη ζηνλ 

ελ ιόγσ ηνκέα ζηε Γεξκαλία, ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ζηνρεύεη έσο ην 2030, ζηελ 

θπθινθνξία ζηνπο γεξκαληθνύο δξόκνπο, ηνπιάρηζηνλ, 14 εθαηνκκπξίσλ ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ. Η παξαγσγή κπαηαξηώλ θαη θπξίσο θπςειώλ ζεσξείηαη βαζηθόο θιάδνο γηα ηελ 

ελεξγεηαθή κεηάβαζε από θηλεηήξεο θαύζεο θαη ηελ ειεθηξνθίλεζε ζηε ρώξα, ελώ έρεη 

κεγάιε γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηε Γεξκαλία, σο επηρεηξεκαηηθή ηνπνζεζία. 

 

Τελ πεξίνδν απηή, ν θηλεδηθόο θαηαζθεπαζηήο κπαηαξηώλ CATL θαηαζθεπάδεη εξγνζηάζην 

κπαηαξηώλ ζηε Θνπξηγγία, ν όκηινο VW ζηνρεύεη λα θαηαζθεπάζεη 6 εξγνζηάζηα γηα ηελ 

παξαγσγή κπαηαξηώλ έσο ην 2030, ε Porsche ζρεδηάδεη ζην κέιινλ λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ 

BASF γηα ηελ παξαγσγή θπςειώλ κπαηαξίαο, ελώ θαη ε Daimler αλαθνίλσζε πξόζθαηα όηη 

ζα μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή θπςειώλ κπαηαξίαο. Μεηά θαη ηε ζέζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο παξαγσγήο κπαηαξηώλ ηνπ gigafactory ηεο Akasol ζην Darmstadt, ε νπνία 

είρε μεθηλήζεη ηνλ πεξαζκέλν Οθηώβξην, ε ρώξα έξρεηαη νινέλα θαη πην θνληά ζην λα 



θαηαζηεί κία εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ηνπνζεζηώλ γηα ηελ παξαγσγή θπςειώλ κπαηαξηώλ ζηελ 

Επξώπε ηελ επόκελε δεθαεηία.  

 

 

 

 
 

 

 

 


