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Α. ΓΗΜΔΡΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ 

1. πλέληεπμε ζηελ ε/θ Handelsblatt ηνπ Γηνηθεηή Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο θ. Γ. ηνπξλάξα 

πλέληεπμε ζηελ ε/θ Handelsblatt παξαρψξεζε ν Γηνηθεηήο ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, θ. 

Γηάλλεο ηνπξλάξαο. Ζ ζπλέληεπμε εζηηάδεη, θπξίσο, ζην θιέγνλ δήηεκα ηνπ πιεζσξηζκνχ, σο 

πξνο ηνλ νπνίν ν θ. ηνπξλάξαο, ζε αληίζεζε κε άιινπο νκνιφγνπο ηνπ, αλακέλεη ηαρεία 

απνθιηκάθσζε. Χο εθ ηνχηνπ, ν Γηνηθεηήο ηεο ΣηΔ θαιεί ηελ ΔΚΣ λα αζρνιεζεί πεξηζζφηεξν 

κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απνθπγή κηαο επεξρφκελεο χθεζεο ζηελ Δπξσδψλε. Παξάιιεια, αλ 

θαη δελ αλακέλεη λέα θξίζε ρξένπο γηα ηε ρψξα καο, ζπληζηά ζχλεζε ζηε δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή θαη πεξαηηέξσ δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Αλαιπηηθφηεξα: 

Ο θ. ηνπξλάξαο παξαδέρεηαη φηη ε πνξεία ηνπ πιεζσξηζκνχ έρεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

εθπιήμεη αξλεηηθά ηνπο θεληξηθνχο ηξαπεδίηεο θαη, γεληθφηεξα, ηνπο νηθνλνκνιφγνπο. Χζηφζν, 

εθηηκά φηη ζχληνκα νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζα αξρίζνπλ λα ακβιχλνληαη, παξά κάιηζηα ηε 

γεσπνιηηηθή αβεβαηφηεηα. Σελ πξφβιεςή ηνπ απηή βαζίδεη ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο: α) ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ ζηξεβιψζεσλ ζηελ αγνξά, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζθνξά, β) ηε κείσζε 

ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο θαη πξψησλ πιψλ, γ) ηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο, 

δ) ηελ εμνκάιπλζε ηεο αζθνχκελεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 

Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ν πιεζσξηζκφο ζηελ Δπξσδψλε ζεκείσζε πηψζε ην Ννέκβξην 

θαη θπκάλζεθε ζην 10% (έλαληη 10,6% ηνλ Οθηψβξην). Αληίζηνηρε ήηαλ θαη ε πηψζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζηε Γεξκαλία: 10% ην Ννέκβξην έλαληη 10,4% ηνλ Οθηψβξην ζχκθσλα κε ηνλ 

εζληθφ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ θνηλνηηθφ ελαξκνληζκέλν δείθηε 

(HCPI) ππνρψξεζε ζην 11,3% απφ 11,6% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα.  

ε φ,ηη αθνξά ελδερφκελεο κειινληηθέο απμήζεηο επηηνθίσλ απφ ηελ ΔΚΣ, ν θ. ηνπξλάξαο 

ππνζηεξίδεη φηη απηέο «πξέπεη λα είλαη ζηαδηαθέο, αλάινγα κε ηελ πνξεία ηνπ πιεζσξηζκνύ θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο θηλδύλνπο ύθεζεο θαη ηηο επηπηώζεηο ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξόηεηα». Δπηζεκαίλεη δε φηη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη κηα 

ζπλεθηηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη «ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ 

εθνδηαζκνύ, ζηελ πξνώζεζε ηεο απνδνηηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ζηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ ππεξβνιηθά πςειώλ ηηκώλ ελέξγεηαο». 

Ο θ. ηνπξλάξαο παξαδέρεηαη φηη ε «εμνκάιπλζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο» (κέζσ δειαδή 

ησλ απμήζεσλ επηηνθίσλ ηεο ΔΚΣ πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί) έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, αιιά εθηηκά φηη νη βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο ζα είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο (καθξέο 

πεξίνδνη απνπιεξσκήο θαη πςειφ πνζνζηφ απηνχ κε ζηαζεξά ρακειά επηηφθηα). 

Μαθξνπξφζεζκα ε βησζηκφηεηά ηνπ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ζπλεηψλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ηελ πινπνίεζε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Χο ηέηνηεο αλαγθαίεο 

κεηαξξπζκίζεηο, ν θ. ηνπξλάξαο ζεσξεί, κεηαμχ άιισλ, ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο δηθαηνζχλεο, 

ηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηελ αλάιεςε 

δξάζεσλ γηα πεξαηηέξσ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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Ο θ. ηνπξλάξαο δελ θξχβεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην ελδερφκελν λα αληηκεησπίζνπλ 

πξνβιήκαηα νη δαλεηνιήπηεο ζηε ρψξα καο, πνπ αθφκε πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

παλδεκηθήο θξίζεο, κε ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ηνπο ιφγσ ηεο αλφδνπ ησλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ιφγσ θαη ησλ κέηξσλ πνπ έιαβε ε Διιεληθή Κπβέξλεζε γηα ηε 

ζηήξημε επάισησλ λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζεσξεί φηη ην πξφβιεκα ζα είλαη 

δηαρεηξίζηκν θαη ζα απνηξαπεί έλαλ λέν θχκα «θφθθηλσλ δαλείσλ» ην 2023. 

Ο Γηνηθεηήο ηεο ΣηΔ εθηηκά φηη ε Διιάδα δελ ζα έξζεη αληηκέησπε κε χθεζε ηεο νηθνλνκίαο. 

πγθεθξηκέλα, γηα θέηνο αλακέλεη αλάπηπμε 6,2%, ε νπνία ζα επηβξαδπλζεί κελ ην 2023, αιιά 

ζα δηαηεξεζεί ζε ζεηηθφ πξφζεκν (+1,5%). Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ειιεληθψλ νκνιφγσλ απφ ηνπο δηεζλείο πηζησηηθνχο νίθνπο, ν θ. ηνπξλάξαο πηζηεχεη φηη «αλ ε 

Ειιάδα παξακείλεη ζε ζεηηθή δεκνζηνλνκηθή ηξνρηά θαη πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζα κπνξνύζακε λα επηηύρνπκε ηελ αλαβάζκηζε [ησλ νκνιόγσλ] 

ζε επελδπηηθή βαζκίδα εληόο ηνπ 2023, παξά ηε γεληθεπκέλε δηεζλώο αβεβαηόηεηα». 

 

Β. ΒΑΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ –ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

1. «ρέδην Αλάπηπμεο γηα ηε δηεηία 2023 – 2024» 

Πξνηάζεηο γηα έλα «ρέδην Αλάπηπμεο γηα ηε δηεηία 2023-2024» θαηαξηίδεη ην γεξκαληθφ 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ ε/θ Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ζε 

γλψζε ηεο νπνίαο πεξηήιζε ζρεηηθφ εζσηεξηθφ έγγξαθν ηνπ σο άλσ Τπνπξγείνπ. Ο Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ, C. Lindner (FDP / Φηιειεχζεξνη), επηδηψθεη απφ θαηξφ λα αθήζεη ην ζηίγκα ηνπ 

ζηε ράξαμε κηαο λέαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ζπρλά δηαθνξνπνηνχκελνο απφ ηνπο 

θπβεξλεηηθνχο ηνπ εηαίξνπο, θαη ην ελ ιφγσ ρέδην θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

πσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην σο άλσ εζσηεξηθφ έγγξαθν, «ύζηεξα από κηα δεθαεηία 

δηαλεκεηηθήο πνιηηηθήο θαη απμεκέλεο δήηεζεο, πξέπεη λα πξνσζήζνπκε κηα ξπζκηζηηθή αιιαγή 

ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο». χκθσλα κε ηνλ θ. Lindner, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ην ρακειφ 

ελεξγεηαθφ θφζηνο θαη ην πςειά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ηεο ρψξαο αληηζηάζκηδαλ 

ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα φπσο νη πςεινί θφξνη θαη εηζθνξέο, ε πεξίπινθε γξαθεηνθξαηία θαη ν 

αξγφο ξπζκφο εθζπγρξνληζκνχ ηεο ρψξαο. Χζηφζν, πιένλ «ηα πςειά πνζνζηά πιεζσξηζκνύ, ην 

έιιεηκκα εθζπγρξνληζκνύ, ε κείσζε ησλ εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ θαη ε αβεβαηόηεηα ζηνλ 

ελεξγεηαθό εθνδηαζκό απμάλνπλ ην θόζηνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε ρώξα καο». 

πλεπψο, ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ είλαη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια εθείλα κέηξα, 

πνπ ζα θαηαζηήζνπλ θαη πάιη ηε Γεξκαλία έλαλ παγθνζκίσο ειθπζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πξννξηζκφ. 

ε φ,ηη αθνξά ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή, ην έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αλαθέξεηαη 

ζηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο κέηξσλ φπσο νη ιεγφκελεο «ππεξ-απνζβέζεηο» 

(Superabschreibungen) ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ γηα επελδχζεηο ζηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ 

πξάζηλε ελέξγεηα, ε απνθπγή πεξαηηέξσ επηβαξχλζεσλ γηα λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο, ε 

βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 

ησλ εηαηξεηψλ, αιιά θαη ε εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ κείσζεο ησλ ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ή – ελαιιαθηηθά – θαηάξγεζεο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο. 
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Αλ θαη νη «ππεξ-απνζβέζεηο» έρνπλ πεξηιεθζεί ζηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ησλ ηξηψλ 

θνκκάησλ ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ θαη έρνπλ εμαγγειζεί θαηά ην παξειζφλ απφ ηνλ θ. 

Lindner, νη ινηπέο πξνηάζεηο γηα κεγαιχηεξε ειάθξπλζε ηεο θνξνινγίαο εθηηκάηαη φηη πηζαλψο 

λα ζπλαληήζνπλ αληίζηαζε απφ SPD/νζηαιδεκνθξάηεο θαη Πξάζηλνπο. Ο θ. Lindner 

πξναλαγγέιιεη, επίζεο, ηελ θαηάζεζε λνκνζρεδίσλ εληφο ηνπ 2023 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ζηνπο ηνκείο ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ. Με μεθάζαξν 

ηξφπν δηαηππψλεηαη ζην ελ ιφγσ εζσηεξηθφ έγγξαθν ε απφθαζε ηνπ θ. Lindner γηα επαλαθνξά 

ηνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ «θξέλνπ ρξένπο», ην νπνίν είρε αλαζηαιεί γηα κηα 3εηία 

ιφγσ ηεο παλδεκίαο: «Σα πγηή δεκόζηα νηθνλνκηθά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη πξνζθέξνπλ δεκνζηνλνκηθά πεξηζώξηα ειηγκώλ ζην κέιινλ. Γηα 

απηό ηνλ ιόγν, ην θξέλν ρξένπο παξακέλεη ζε ηζρύ.»  

Σν έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αζθεί, επίζεο, έκκεζε θξηηηθή ζηελ εμαγγειζείζα 

πξφζεζε ηεο Τπνπξγνχ Οηθνγελεηαθψλ Τπνζέζεσλ, L. Paus (Πξάζηλνη), λα νκαδνπνηήζεη ηα 

δηάθνξα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα ζε έλα λέν «βαζηθφ επίδνκα ηέθλσλ» (Kindergrundsicherung) 

κε ηηο πξψηεο πιεξσκέο λα ιακβάλνπλ ρψξα ην 2025. πσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά, «νη 

κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο ζα πξέπεη λα ζπληνληζηνύλ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα εληζρύνληαη ηα 

θίλεηξα γηα εξγαζία. Καηά ην ζρεδηαζκό ηνπ βαζηθνύ επηδόκαηνο ηέθλσλ ππάξρνπλ θαιέο 

πξνζέζεηο, αιιά ειινρεύεη ν θίλδπλνο λα κεησζνύλ ηα θίλεηξα γηα εξγαζία ησλ ρακειά 

εηδηθεπκέλσλ».  

ε φ,ηη αθνξά ηα δεηήκαηα ελέξγεηαο, ζην έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

επαλαιακβάλνληαη νη πάγηεο ζέζεηο ηνπ θ. Lindner γηα ηελ αλάγθε παξάηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξηψλ ππξεληθψλ ζηαζκψλ (Isar 2, Neckarwestheim 2 θαη Emsland) θαη κεηά ηηο 15 Απξηιίνπ 

2023, θαζψο θαη γηα ηελ άξζε ηεο απαγφξεπζεο εμνξχμεσλ κε αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηεο 

πδξαπιηθήο ξσγκάησζεο (fracking). Πξφθεηηαη γηα δχν δεηήκαηα, πνπ ην πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα πξνθάιεζαλ έληνλεο ηξηβέο ηνπ θ. Lindner κε ηνπο Πξαζίλνπο θαη, πξνζσπηθά, κε ην 

εγεηηθφ ζηέιερνο ηνπ θφκκαηνο, Αληηθαγθειάξην θαη Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο ηνπ 

Κιίκαηνο, R. Habeck. Σέινο, ν θ. Lindner επαλαιακβάλεη ηελ πξφηαζε γηα κηα λέα πξνζπάζεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζχλαςεο ζπκθσλίαο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ κε ηηο ΖΠΑ, δήηεκα πνπ ην 

FDP έθεξε πξφζθαηα ζηελ επηθάλεηα κε ηδηαίηεξε επηκνλή, εμαζθαιίδνληαο ηειηθά ηε 

ζπλαίλεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ηνπ εηαίξσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, απφ θχθινο ηνπ γεξκαληθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ επηζεκαίλεηαη φηη 

ην επίκαρν έγγξαθν απνηειεί βάζε εζσηεξηθήο ζπδήηεζεο θαη ν θ. Lindner είλαη απηφο πνπ ζα 

απνθαζίζεη πνηα κέηξα ζα ππνβάιεη ηειηθά ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην πξνο έγθξηζε. 

 

2. Πξνβιέςεηο επηθεθαιήο νηθνλνκνιόγνπ Commerzbank γηα ηε γεξκαληθή νηθνλνκία 

Ζκεξίδα κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγν ηεο, θ. Jörg Krämer θαη ζέκα 

«How will the German economy deal with the energy price shock», δηνξγάλσζε ε 

Commerzbank, κία απφ ηηο ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο γεξκαληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. 

Θέινληαο λα ππνγξακκίζεη ηελ αζηάζεηα θαη ηελ έιιεηςε πξνβιεςηκφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ν θ. Krämer επεζήκαλε φηη πξν 3κήλνπ αλαζεψξεζε πξνο ην ζεηηθφηεξν 

ηηο πξνβιέςεηο ηνπ, θάηη πνπ ζηελ 30εηή θαξηέξα ηνπ ζπκβαίλεη γηα πξψηε θνξά ζε νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ επεξρφκελεο χθεζεο. πγθεθξηκέλα, ν επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνο ηεο 
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Commerzbank εθηηκά φηη ηα ζελάξηα θαηάξξεπζεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2023 

απνκαθξχλνληαη θαη αλακέλεηαη ήπηα χθεζε έσο 0,5%, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ην ελδερφκελν 

ζεηηθήο πνξείαο ηνπ ΑΔΠ. Ζ ελ ιφγσ, ζεηηθφηεξε ηνπ αλακελνκέλνπ εμέιημε, απνδίδεηαη απφ 

ηνλ θ. Krämer ζε ηξεηο παξάγνληεο: α) ην φηη απνκαθξχλεηαη ην ελδερφκελν έιιεηςεο ζηελ 

παξνρή θ/α θαη ρνξήγεζεο απηνχ «κε δειηίν» (gas rationing), β) ην κέγεζνο ηνπ γεξκαληθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο, πνπ κε ηα € 200 δηο πξνυπνινγηζκνχ απνξξνθά ζρεδφλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο ηηο απμήζεηο ζηνπο ελεξγεηαθνχο ινγαξηαζκνχο επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ, γ) ηελ 

εμνκάιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ (supply bottlenecks easing): Δλψ 

ηέιε 2021 ην 80% ησλ γεξκαληθψλ εηαηξεηψλ εμέθξαδαλ παξάπνλα γηα ειιείςεηο ζηελ 

πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ, ην πνζνζηφ απηφ έρεη πιένλ ππνρσξήζεη ζην 59%. 

πσο αλαθέξακε, ν θ. Krämer δελ απνθιείεη ην ελδερφκελν ε νηθνλνκία λα απνθχγεη εμ 

νινθιήξνπ ηελ χθεζε, αιιά ζεσξεί φηη δελ πξέπεη λα είκαζηε ππεξαηζηφδνμνη θαη φηη ην 

ζελάξην (ήπηαο) χθεζεο παξακέλεη ην ηζρπξφηεξν γηα ηνπο εμήο ηξεηο ιφγνπο: 

(α) Ο δείθηεο επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο ηνπ IfO (Institute for Economic Research κε έδξα ην 

Μφλαρν) έρεη ήδε εηζέιζεη ζε πθεζηαθφ πεδίν 

(β) Οη δηεζλψο αζθνχκελεο λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο είλαη πεξηνξηζηηθέο, γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη 

ζε πθεζηαθέο ή πξν-πθεζηαθέο πεξηφδνπο 

(γ) Ζ πνξεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ απνηειεί πξνγλσζηηθφ δείθηε γηα κηα επεξρφκελε 

χθεζε θαη ζηε Γεξκαλία νη αηηήζεηο γηα λέεο θαηαζθεπαζηηθέο άδεηεο έρνπλ ήδε κεησζεί θαηά 

ην 1/3. Ο θ. Krämer ππνζηήξημε φηη νη ηηκέο αθηλήησλ ζηε Γεξκαλία ήδε θαηαγξάθνπλ ηάζεηο 

ππνρψξεζεο, αιιά δελ αλακέλεηαη θαηάξξεπζε ηνπ θιάδνπ.  

Ο θ. Krämer εζηίαζε ζε δχν αθφκε δεηήκαηα, πνπ θαηά ηελ άπνςή ηνπ είλαη ζεκαληηθά θαη 

δεκηνπξγνχλ αλαζθάιεηα σο πξνο ηηο καθξνπξφζεζκεο εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο 

γ/νηθνλνκίαο: 

1. Ζ πνξεία ηνπ πιεζσξηζκνχ: Ο επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνο ηεο Commerzbank εθηηκά φηη  

ν δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή ζα παξακείλεη ζε πςειά επίπεδα γηα ηα επφκελα ρξφληα, 

παξά ηελ πξνζσξηλή ππνρψξεζή ηνπ ην 2023, νπφηε θαη εθηηκά φηη ζα δηακνξθσζεί ζην 

5%. Σν βαζηθφ πξφβιεκα έγθεηηαη ζην δνκηθφ πιεζσξηζκφ, πνπ επηδεηθλχεη αζπλήζηζηε 

επηκνλή. Σαπηφρξνλα, ν θ. Krämer ζεσξεί φηη ε ΔΚΣ εθαξκφδεη κηα δηζηαθηηθή θαη κε 

ζπλεθηηθή πνιηηηθή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πιεζσξηζκνχ. πγθεθξηκέλα, εθηηκά φηη ε 

ηειεπηαία αχμεζε ησλ επηηνθίσλ (+0,5% ψζηε ην βαζηθφ επηηφθην λα δηακνξθσζεί ζην 

2,5%) ππήξμε αλεπαξθήο, δηέςεπζε ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο ίδηεο ηηο πξνβιέςεηο ηεο ΔΚΣ γηα ηελ πνξεία ηνπ πιεζσξηζκνχ έσο ην 2025. Ο θ. 

Krämer πξνβιέπεη φηη ην 2023 ε ΔΚΣ ζα δηακνξθψζεη ην βαζηθφ ηεο επηηφθην ζην 3,25%, 

ην νπνίν, φκσο, είλαη θαη πάιη αλεπαξθέο, θαζψο θαηά ηνλ επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγν ζα 

έπξεπε λα θπκαλζεί ηδαληθά ζην 4%. 

2. Ζ ρεηξνηέξεπζε (erosion) ηεο δηεζλνχο θαηάηαμεο ηεο Γεξκαλίαο σο επηρεηξεκαηηθνχ 

πξννξηζκνχ: Δλψ ε Γεξκαλία απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ειθπζηηθφηεξνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο πξννξηζκνχο ζηελ Δπξψπε, πιένλ θαηαηάζζεηαη ζηε κέζε ηεο ζρεηηθήο 

ιίζηαο. χκθσλα κε ηνλ θ. Krämer, απηφ νθείιεηαη ζηελ απηαξέζθεηα (complacency) ηεο 

γ/πιεπξάο, πνπ παξέκεηλε αδξαλήο ελψ νη άιιεο ρψξεο βειηίσλαλ δξαζηηθά ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 
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3. Ζ αζπλεπήο ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Γεξκαλίαο: Ζ θαζπζηέξεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ 

ΑΠΔ θαη νη κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο απφ ηελ ηερλνινγία πδξνγφλνπ, πνπ ζα ρξεηαζηεί 

ζεκαληηθφ δηάζηεκα κέρξη λα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή, θαζηζηνχλ ην θ/α κνλαδηθή 

άκεζε ιχζε ζηελ απμαλφκελε δήηεζε ελέξγεηαο (25% έσο ην 2030) ζηε ρψξα. Χζηφζν, ε 

ηηκή ηνπ θ/α ζηελ Δπξψπε εθηηκάηαη φηη ηελ επφκελε 5εηία ζα είλαη ηξεηο θνξέο 

πςειφηεξε απφ φ,ηη ζηηο ΖΠΑ. πλεπψο, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο νδεγείηαη ζε 

αδηέμνδν, εθηφο αλ: (α) επηηαρπλζνχλ άκεζα έξγα ΑΠΔ πνπ έρνπλ θαζπζηεξήζεη θαη (β) 

ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα 3 εξγνζηάζηα ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη κεηά ηελ άλνημε 

ηνπ 2023, θάηη πνπ φκσο έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε. Ο θ. Krämer 

ππήξμε ηδηαίηεξα επηθξηηηθφο σο πξνο ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο, θαζψο 

ζεσξεί ηελ ππξεληθή ελέξγεηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαη απαξαίηεηε, έσο φηνπ λέεο 

ηερλνινγίεο φπσο ην πδξνγφλν  θαηαζηνχλ απνδνηηθέο. 

Θέινληαο λα αλαδείμεη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ δηιεκκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε 

γεξκαληθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ν θ. Krämer αλαθέξζεθε ζε πξφζθαηε κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

IfO, ε νπνία δεκνζηεχζεθε πξν 10εκέξνπ θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη «ε επέθηαζε ησλ 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο πξέπεη λα επηηαρπλζεί καδηθά, όπσο θαη ε θαηαζθεπή ζηαζκώλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο κε θ/α, πνπ, αξγόηεξα ζα κπνξνύζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε πδξνγόλν. Οη 

ππξεληθνί ζηαζκνί ζα πξέπεη λα θιείζνπλ, κόλν όηαλ ππάξρεη επάξθεηα άιισλ ζηαζκώλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο ρσξίο εθπνκπέο άλζξαθα». 

Σέινο, θαη ζε ζρέζε κε ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ν θ. Krämer πξνέβιεςε φηη ηα γεξκαληθά 

νκφινγα βξαρππξφζεζκα ζα θηλεζνχλ αλνδηθά, αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2023 ζα 

ππνρσξήζνπλ.  

 

3. Υξένο ξεθόξ  Γεξκαλίαο γηα ην 2023 

χκθσλα κε ηελ αξκφδηα Οκνζπνλδηαθή Αξρή Γηαρείξηζεο Υξένπο – Deutsche 

Schuldenverwaltungsbehörde,  ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε ζα δεκηνπξγήζεη γηα έλαλ αθφκε ρξφλν 

ρξένο ξεθφξ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα επηδνηήζεη ηε γελλαηφδσξε θξαηηθή βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξεη ζε λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο εμαηηίαο ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο. Έρνληαο ήδε 

παξεθθιίλεη απφ ηε ζθιεξή δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία θαη ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν 

«θξέλν ρξένπο», ε Κπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα εθδψζεη θξαηηθά νκφινγα θιπ. αμίαο πεξίπνπ € 

539 δηο κέζα ζην λέν έηνο. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα 

χςνπο € 449 δηο πνπ εμέδσζε θέηνο. Σν πξνεγνχκελν ξεθφξ εθδφζεσλ ρξένπο ήηαλ ην 2021, 

φηαλ ε Κπβέξλεζε είρε εθδψζεη νκφινγα θιπ. € 483 δηο ιφγσ παλδεκίαο γηα λα ζηεξίμεη 

λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο αξκφδηαο Αξρήο, ν ζρεδηαδφκελνο δαλεηζκφο πεξηιακβάλεη 

θξαηηθά νκφινγα αμίαο € 274 δηο, ελψ ρξεφγξαθα αμίαο € 242 δηο ζα δηαηεζνχλ κέζσ ηεο 

ρξεκαηαγνξάο. ηα ζρέδηα βξίζθεηαη θαη ε έθδνζε νκνιφγσλ πξνζηαηεπκέλσλ απφ ηνλ 

πιεζσξηζκφ, χςνπο έσο θαη € 8 δηο θαη «πξάζηλσλ» νκνιφγσλ, χςνπο έσο €17 δηο. 

 

https://www.ifo.de/publikationen/2022/aufsatz-zeitschrift/zwischen-notfallmassnahmen-und-strukturreformen
https://www.ifo.de/publikationen/2022/aufsatz-zeitschrift/zwischen-notfallmassnahmen-und-strukturreformen
https://www.ifo.de/publikationen/2022/aufsatz-zeitschrift/zwischen-notfallmassnahmen-und-strukturreformen
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4. Μέηξα πξνζέιθπζεο εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ από ηξίηεο  ρώξεο 

χζηεκα βαζκψλ (Point System) θαηά ην πξφηππν ηνπ Καλαδά, εηνηκάδεη Γεξκαληθή 

Κπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ πξνζειθχζεη εξγαηηθφ δπλακηθφ πςειήο εμεηδίθεπζεο πνπ ζα ήζειε 

λα εξγαζηεί ζηε Γεξκαλία. Mε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Κιίκαηνο, ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Τπεξεζίαο Δξγαζίαο (BA –Bundesanstalt für Arbeit), θαηαηέζεθε θνηλή πξφηαζε πξνο ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην ππφ ηνλ ηίηιν «Βαζηθά εκεία γηα ηελ κεηαλάζηεπζε εηδηθεπκέλσλ 

εξγαδφκελσλ απφ ηξίηεο ρψξεο», ην νπνίν ζπδεηήζεθε ζήκεξα, 30 Ννεκβξίνπ η.έ  

χκθσλα κε ηνλ θπβ. εθπξφζσπν, ε Κπβέξλεζε ζπκθψλεζε ζηα ζρέδηα γηα ηε κεηαξξχζκηζε 

ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ λφκνπ, θαζψο ην Βεξνιίλν επηδηψθεη λα αλνίμεη ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ 

κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηεο  Δπξψπεο γηα λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο 

ρψξεο εθηφο Δπξψπεο ηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη απεγλσζκέλα θαη θαηεπεηγφλησο. Οη 

πξνγξακκαηηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο ζην γεξκαληθφ Νφκν πεξί κεηαλάζηεπζεο εηδηθεπκέλσλ 

εξγαηψλ, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ γηα πξψηε θνξά ηνλ Μάξηην 2020, πεξηιακβάλνπλ κηα «θάξηα 

επθαηξίαο γηα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία» πνπ βαζίδεηαη ζε έλα λέν ζχζηεκα βαζκψλ θαη 

φρη κφλν ζηα πξνζφληα ηνπ αηφκνπ. Θα δνζεί επίζεο ε επθαηξία ζηνπο αλεηδίθεπηνπο 

εξγαδφκελνπο λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηε Γεξκαλία εάλ ε Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Απαζρφιεζεο 

θξίλεη  φηη ρξεηάδνληαη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο. Σν ζρεηηθφ ζρέδην λφκνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξσηνβνπιία, ε νπνία ραηξεηίζζεθε επξέσο απφ ηελ βηνκεραλία, δελ αλακέλεηαη πξηλ απφ ην 

λέν έηνο. Δπίζεο, ν Καγθειάξηνο έρεη ππνζρεζεί έλα «δηαθαλέο, κε γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα 

ζεκείσλ κεηαλάζηεπζεο», ην νπνίν ν Κπβεξλεηηθφο πλαζπηζκφο ειπίδεη λα ζπλδπάζεη κε 

ραιαξνχο θαλφλεο γηα απφθηεζε ηεο γεξκαληθήο ππεθνφηεηαο. 

Σα θξηηήξηα επηινγήο ζρεδηάδεηαη λα πεξηιακβάλνπλ αθαδεκατθά πξνζφληα, γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο, επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζρέζε κε ηε Γεξκαλία, θαη ειηθία. πσο αλαθέξεηαη, «ε 

Γεξκαλία ρξεηάδεηαη επεηγόλησο εηδηθεπκέλνπο εξγαδόκελνπο ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Ωο εθ ηνύηνπ, 

πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ όιεο νη δπλαηόηεηεο, ζην εζσηεξηθό θαη ζην εμσηεξηθό».  Δλδεηθηηθή ηεο 

θαηεχζπλζεο ηνπ κέηξνπ είλαη θαη ε πξφβιεςε φηη ηα άηνκα πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

παξνπζηάζνπλ έγγξαθα ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα, «γηα ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ επζχλνληαη», ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα εηζέξρνληαη ζηε Γεξκαλία θαη νη 

δεμηφηεηέο ηνπο λα ειέγρνληαη εθεί. Δπηπιένλ, ζρεδηάδνληαη πξνγξάκκαηα δηαθήκηζεο ηεο 

Γεξκαλίαο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο εθκάζεζεο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζην εμσηεξηθφ.  

 

Γ. ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΜΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ – ΚΛΑΓΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ / ΔΗΓΖΔΗ 

1. ΑΚΗΝΖΣΑ – ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΡΥΟΜΔΝΖ ΚΡΗΖ 

πλδπαζκφο παξαγφλησλ, φπσο ν πιεζσξηζκφο, ην εθξεθηηθφ πιένλ θφζηνο ησλ νηθνδνκηθψλ 

πιηθψλ, ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαη ε δηαθαηλφκελε χθεζε γηα ην 2023 πιήηηνπλ ηνπο 

θιάδνπο ηεο αγνξάο αθηλήησλ / θαηνηθηψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ ζηελ Γεξκαλία  πνπ, ζχκθσλα 

κε φιεο ηηο ελδείμεηο, εηζέξρνληαη ζε πεξίνδν παξαηεηακέλεο θξίζεο. 

Βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ε Destatis, νη ηηκέο ησλ 

θαηνηθηψλ ζε φιε ηελ γ/επηθξάηεηα ππνρψξεζαλ θαηά 0,4% ην γ’ ηξίκελν 2022 – γηα πξψηε 

θνξά χζηεξα απφ θαη κηα 8εηία δηαξθψλ απμήζεσλ – ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν 

ηδίνπ έηνπο. Αλ θαη πξφθεηηαη γηα κηθξή θάκςε θαη, παξφιν πνπ ζε εηήζηα βάζε θαηεγξάθε θαη 
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πάιη άλνδνο ηηκψλ (+4,9%), ε ελ ιφγσ εμέιημε ζπληζηά ηελ πξψηε έλδεημε αλαθνπήο ηνπ κέρξη 

πξφηηλνο μέθξελνπ ξπζκνχ αλαηηκήζεσλ. ε φηη αθνξά ην 2023 νη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκηθνί 

αλαιπηέο πξνβιέπνπλ ζεκαληηθή θάκςε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ: Σν Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην 

Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung – DIW) ζεσξεί πηζαλή ηελ 

ππνρψξεζε ησλ ηηκψλ ησλ νηθηζηηθψλ αθηλήησλ ζε πνζνζηφ έσο θαη 10%, ελψ ε DZ Bank 

αλακέλεη ε θάκςε ησλ ηηκψλ ην 2023 λα αλέιζεη έσο 6%.  

Σα απμαλφκελα επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ε κεγάιε άλνδνο ηηκψλ ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 

θαζηζηνχλ κε ειθπζηηθή φρη κφλν ηελ αγνξά πθηζηάκελσλ αθηλήησλ αιιά θαη ηελ θαηαζθεπή 

λέσλ θαηνηθηψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 10κελν 2022 νη λέεο θαηαζθεπαζηηθέο 

παξαγγειίεο κεηψζεθαλ θαηά ζρεδφλ 8% ζε εηήζηα βάζε. Μφλν ηνλ Οθηψβξην η.έ., ε ελ ιφγσ 

κείσζε ησλ παξαγγειηψλ αλήιζε ζην 13% ζπγθξηηηθά κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2021.  

Σν ηκήκα αλάιπζεο ηεο Deutsche Bank (DB Research) πξνεηδνπνηεί γηα βαζηά χθεζε ζηηο 

θαηαζθεπέο ην εξρφκελν έηνο. πγθεθξηκέλα, ην 2022 νη επελδχζεηο γηα λέεο θαηαζθεπέο 

κεηψζεθαλ θαηά 1,7% θαη ε πησηηθή απηή ηάζε αλακέλεηαη λα επηηαρπλζεί ην 2023, κε ηελ 

θάκςε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν λα δηακνξθψλεηαη ζην 4,3%. Αθφκε 

κεγαιχηεξε πξνβιέπεηαη λα είλαη ε κείσζε ησλ λέσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ (έσο θαη 15%), 

θαζψο απφ 350.000 θέηνο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε πεξίπνπ 3000. 

χκθσλα κε ηε ρεηκεξηλή έθδνζε ηνπ δείθηε θιίκαηνο αθηλήησλ (Immobilienstimmungindex – 

ISI) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (Institut der deutschen Wirtschaft – IW) κε έδξα 

ηελ Κνισλία, ν ελ ιφγσ δείθηεο θαηέγξαςε ηε κεγαιχηεξε πηψζε (-9,1%) απφ ην 2014, φπνηε 

θαη αλαιχζεθε γηα πξψηε θνξά. Βάζεη ησλ πνξηζκάησλ ηεο αλάιπζεο ηνπ IW, νη 

θηεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο αλακέλνπλ πηψζε ηηκψλ θαη αγνξαπσιεζηψλ.  Σν θιίκα είλαη 

αξλεηηθφ θαη κεηαμχ ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ εθκεηάιιεπζεο αθηλήησλ 

(Wohnungsunternehmen), πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα είραλ επλνεζεί απφ ηελ πςειή δήηεζε 

θαη ηα ρακειά επηηφθηα. 

 

2. ΡΤΘΜΗΖ ΑΓΟΡΑ ΚΡΤΠΣΟΝΟΜΗΜΑΣΧΝ 

Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ηεο Γεξκαλίαο, (BaFin), δήηεζε ηελ 

παγθφζκηα ξχζκηζε ηεο βηνκεραλίαο θξππηνλνκηζκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, 

ηελ πξφιεςε απφ ελέξγεηεο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηε δηαηήξεζε ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Ο Πξφεδξνο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο, Mark Branson ραξαθηήξηζε σο ιαζεκέλε 

«κία πξνζέγγηζε, πνπ απιώο ζα άθελε ηε βηνκεραλία λα αλαπηπρζεί σο παηδηθή ραξά».  

Δίρε πξνεγεζεί ε απαγγειία θαηεγνξηψλ ζηηο ΖΠΑ ζε βάξνο ηνπ Sam Bankman-Fried, ηδξπηή 

ηνπ αληαιιαθηεξίνπ θξππηνλνκηζκάησλ FTX, γηα ππεμαίξεζε δηο δνιαξίσλ θαη παξαβίαζε ηεο 

ακεξηθαληθήο λνκνζεζίαο, ζε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο απάηεο ζηηο ΖΠΑ.  

Ο θ. Branson ππνζηεξίδεη φηη «ηώξα είλαη ε ώξα γηα ζνβαξέο ξπζκίζεηο γηα ηα θξππηνλνκίζκαηα. 

Σν πην ζεκαληηθό ζεκείν είλαη όηη δελ ρξεηάδεηαη κόλν κηα επξσπατθή ιύζε, αιιά κία παγθόζκηα 

ιύζε. Η ξύζκηζε ηνπ θιάδνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ραιαξή θαη κπεξδεκέλε. Η Γεξκαλία απαηηεί 

άδεηεο ώζηε λα επηηξαπεί ζηηο ηξάπεδεο λα αζρνινύληαη κε θξππηνλνκίζκαηα». 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επεμεξγάδεηαη έλαλ λέν Καλνληζκφ Αγνξψλ ζε Κξππηνγξαθηθά 

Πεξηνπζηαθά ηνηρεία (MiCa – Market in Crypto Assets) πνπ νξηζκέλνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
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θαη ηεο Πξνέδξνπ ηεο ΔΚΣ Christine Lagarde, ππνζηεξίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα δηεπξπλζεί ζε 

κειινληηθή επαλέθδνζε θαη λα νλνκαζηεί «MiCa 2».  

Ο Γεξκαλφο Αμησκαηνχρνο, κεηά θαη ην ζθάλδαιν ηνπ αληαιιαθηεξίνπ θξππηνλνκηζκάησλ 

ζηηο ΖΠΑ, εκθαλίδεηαη αξθεηά δχζπηζηνο ηνλίδνληαο «όηη δελ είλαη ζνβαξά όια ηα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια θξππηνλνκηζκάησλ, ελώ ηα θύκαηα θαηλνηνκίαο θέξλνπλ ζπλήζσο καδί 

ηνπο θαη ηνπο απαηεώλεο πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα επσθειεζνύλ». 

 

3. ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΝΝΑΒΖ 

Σν ρξνλνδηάγξακκα γηα πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο γηα λνκηκνπνίεζε 

ηεο (ςπραγσγηθήο) θάλλαβεο παξνπζίαζε ν Τπνπξγφο Τγείαο Dr. Karl Lauterbach (SPD) θαη 

αλέθεξε φηη ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην αλακέλεηαη λα νξηζηηθνπνηεζεί ην α’ ηξίκελν 2023 θαη λα 

θαηαηεζεί πξνο ςήθηζε ζηελ Bundestag ην β’ ηξίκελν ηνπ εξρφκελνπ έηνπο, αθνχ πξψηα ιάβεη 

ηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ Γεξκαληθή Κπβέξλεζε δελ θαίλεηαη λα αθπξψλεη ην 

ζρεδηαζκφ ηεο γηα λνκηκνπνίεζε ηεο θάλλαβεο, αιιά δείρλεη δηαηεζεηκέλε λα πξνρσξήζεη κε 

πην πξνζεθηηθά βήκαηα.  

πσο απνθάιπςε ν θ. Lauterbach, γηα ην ζέκα είρε αξρηθέο εκπηζηεπηηθέο ζπδεηήζεηο κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ ζα ζπλερηζηνχλ θαη πξνκελχνληαη λα είλαη δχζθνιεο, θαζψο «ζα 

ρξεηαζηνύλ πνιύ θαιά επηρεηξήκαηα, γηα λα πείζνπκε [ηελ Επηηξνπή] γηα ην δξόκν πνπ έρνπκε 

επηιέμεη». Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν θ. Lauterbach ζα επηδηψμεη ηε ζχληαμε κηαο άηππεο 

επηζηεκνληθήο έθζεζεο, ε νπνία ζα απνδεηθλχεη φηη κε ηηο πξνσζνχκελεο ξπζκίζεηο δελ 

απμάλεηαη ζπλνιηθά ε θαηαλάισζε ςπραγσγηθήο θάλλαβεο, αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο 

καχξεο αγνξάο, θαη επηηπγράλεηαη έλα θαιχηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ λέσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ν θ. Lauterbach ζέιεη λα έρεη πξψηα ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο πξνηνχ θαηαζέζεη ην λνκνζρέδην ζηελ Bundestag, ψζηε λα απνθχγεη λα θηλεζεί εθ 

ησλ πζηέξσλ ε δηαδηθαζία επί παξαβάζεη ζε βάξνο ηεο Γεξκαλίαο. 

εκεηψλεηαη πσο, φηαλ εθπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είρε εξσηεζεί απφ ηελ ε/θ 

Handelsblatt, απάληεζε κε ηξφπν θάζεην φηη «ε θνηλνηηθή λνκνζεζία απαγνξεύεη ηελ θαιιηέξγεηα 

[ςπραγσγηθήο] θάλλαβεο». Σν επξσπατθφ δίθαην απαγνξεχεη ηελ θαιιηέξγεηα θαη πψιεζε 

λαξθσηηθψλ, ελψ ε θαιιηέξγεηα θπηψλ ηλδηθήο θάλλαβεο (απφ ηελ νπνία παξάγεηαη ε 

ςπραγσγηθή θάλλαβε) επηηξέπεηαη κφλν γηα ηαηξηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ιφγνπο. Δπηηξέπεηαη 

επίζεο ε θαιιηέξγεηα βηνκεραληθήο / θισζηηθήο θάλλαβεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο.  

 

4. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΗΥΜΖ – ΖΜΗΑΓΧΓΟΗ  

χκθσλα κε ηελ ε/θ ηνπ Μαγδεκβνχξγνπ Volksstimme, ε ακεξηθαληθή εηαηξεία παξαγσγήο 

εκηαγσγψλ Intel ζα θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαζθεπή ζρεδηαδφκελεο βηνκεραληθήο κνλάδαο  

παξαγσγήο εκηαγσγψλ, δεηψληαο πεξηζζφηεξεο θξαηηθέο επηδνηήζεηο. Ζ ακεξηθαληθή εηαηξεία 

είρε πνιχ λσξίηεξα αλαθνηλψζεη ηα ζρέδηά ηεο γηα κηα ζεκαληηθή επέλδπζε χςνπο € 17 δηο ζην 

Μαγδεκβνχξγν. Ζ θαηαζθεπή ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο επξφθεηην λα μεθηλήζεη ζηα κέζα ηνπ 

2023, έξγν γηα ην νπνίν ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε ζρεδίαδε λα παξάζρεη € 6,8 δηο σο θξαηηθή 

ελίζρπζε. 
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Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο έρεη πιένλ απμεζεί ζηα € 20 δηο, κε ηελ 

ακεξηθαληθή Intel λα κελ έρεη πιένλ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θαηαζθεπήο 

θαη λα δεηά αχμεζε ησλ ρνξεγνχκελσλ επηδνηήζεσλ απφ ηε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε. Αλ θαη ε 

ακεξηθαληθή εηαηξεία δελ έρεη αθφκε πξνβεί ζε επίζεκεο αλαθνηλψζεηο  ζρεηηθά κε ηελ 

θαζπζηέξεζε έλαξμεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, αλέθεξε φηη «πνιιά έρνπλ αιιάμεη» απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε εηαηξεία είρε δεκνζηεχζεη ηα ζρέδηά ηεο γηα ηε θαηαζθεπή ηεο βηνκεραληθήο 

κνλάδαο ζην Μαγδεκβνχξγν. χκθσλα κε ηηο ίδηεο αλαθνηλψζεηο, «νη γεσπνιηηηθέο πξνθιήζεηο 

έρνπλ γίλεη κεγαιύηεξεο, ε δήηεζε εκηαγσγώλ έρεη κεησζεί θαη ν πιεζσξηζκόο θαη νη ζπλζήθεο 

ύθεζεο δηαηαξάζζνπλ ηελ παγθόζκηα νηθνλνκία».  

 

5. ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΜΑΤΡΖ ΚΟΡΗΝΘΗΑΚΖ ΣΑΦΗΓΑ ΣΖ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

ε φ,ηη αθνξά ην εκπφξην καχξεο θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο (currant, θσδ. ζπλδ. νλ. 08062010), 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο γ/ηαηηζηηθήο Αξρήο (Destatis), ε Διιάδα θπξηαξρεί ζηηο 

εμαγσγέο ηνπ ελ ιφγσ απνμεξακέλνπ πξντφληνο ζηε Γεξκαλία.  εκεηψλεηαη φηη θαηά θεθαιή 

θαηαλάισζε απνμεξακέλσλ ζηαθπιηψλ ζηε Γεξκαλία εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 0,76 θηιά αλά έηνο. 

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα πεξίπνπ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο θαηά θεθαιή θαηαλάισζεο 

απνμεξακέλσλ θξνχησλ. Χζηφζν, αμηνζεκείσην είλαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ην 

95% ηεο ελ ιφγσ θαηαλάισζεο απνμεξακέλσλ ζηαθπιηψλ αθνξά ζηε ζνπιηαλίλα (sultana), ην 

4% ζε ινηπέο πνηθηιίεο ζηαθίδσλ θαη κφιηο ην 1% ζηε καχξε θνξηλζηαθή ζηαθίδα (currants). 

πλεπψο, ηα πεξηζψξηα γηα ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ζηε Γεξκαλία ηεο ειιεληθήο καχξεο 

θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο είλαη πνιχ ζεκαληηθά. 

Ειζαγωγέρ μαύπηρ κοπινθιακήρ ζηαθίδαρ ζηη Γεπμανία ζε ποζόηηηα και αξία – Σημανηικόηεποι εμποπικοί εηαίποι 

 

Πεγή: Destatis – Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο γηα ηε Γεσξγία (BZL) 

 

Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ αγνξά καχξεο θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο ζηε Γεξκαλία είλαη 

δηαζέζηκα ζε έξεπλα πνπ εθπφλεζε ην Γξαθείν καο θαη έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα καο ζηε 

δηαδηθηπαθή πχιε Agora. 

 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/82375
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/82375


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
 

12 

 

6. ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

χκθσλα κε ηελ Destatis, ην 2021 ε αγνξά ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ κεγεζχλζεθε 

εληππσζηαθά, θαζψο παξήρζεζαλ 88% πεξηζζφηεξα ειεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα ζπγθξηηηθά κε 

ην 2020. Οη εμαγσγέο ει. νρεκάησλ απμήζεθαλ θαηά 92% ην αληίζηνηρν δηάζηεκα, ελψ ε 

παξαγσγή νρεκάησλ εζσηεξηθήο θαχζεο κεηψζεθε θαηά 23%. 

Παξφια απηά, κειέηε ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ, Center for Automotive Research (CAR) εθηηκά 

φηη ε αγνξά ησλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ζηε Γεξκαλία ζα επηβξαδπλζεί ζεκαληηθά ηελ επφκελε 

ηξηεηία. πγθεθξηκέλα, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ, ηφζν νρεκάησλ 

BEV (ακηγψο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κε κπαηαξία) φζν θαη PHEV (επαλαθνξηηδφκελσλ 

πβξηδηθψλ νρεκάησλ), αλακέλεηαη λα κεησζεί ζε κφιηο 4,5% ην ηξέρνλ έηνο έλαληη ηεο 

πξναλαθεξζείζαο εθξεθηηθήο αλάπηπμεο πνπ θαηεγξάθε ην 2021.  

Πεξαηηέξσ αλάιπζε γηα ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ηηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο ηεο αγνξάο ει. 

νρεκάησλ ζηε Γεξκαλία είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα καο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε Agora. 

Απιθμόρ νέων καηασωπήζεων οσημάηων ζηη Γεπμανία ανά ηύπο οσήμαηορ 

(εκηιμήζειρ για ηα έηη 2023 και 2024) 

 

Πεγή: Center for Automotive Research (CAR) – Handelsblatt 

Γ. ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Κνηλή Γήισζε Πξνζέζεσλ Γεξκαλίαο – Πνισλίαο γηα ακνηβαία πξνκήζεηα πεηξειαίνπ 

Γεξκαλία θαη Πνισλία πξνρψξεζαλ ζηελ ππνγξαθή Κνηλήο Γήισζεο Πξνζέζεσλ (Letter of 

Intent) γηα ακνηβαία παξνρή αξγνχ πεηξειαίνπ ελφςεη ηεο επηθείκελεο δηαθνπήο εηζαγσγψλ 

αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηε Ρσζία απφ ηηο αξρέο ηνπ 2023. ε έλα ηέηνην ελδερφκελν, ππάξρεη ν 

θφβνο φηη ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηπιηζηεξίνπ PCK ζην Schwedt ζα ειαρηζηνπνηεζνχλ. 

Μέζσ ηεο Κνηλήο Γήισζεο, ε νπνία ππεγξάθε απφ ην Γεξκαλφ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, R. Habeck (Πξάζηλνη), θαη ηελ Πνισλή Οκνιφγν ηνπ, Τπνπξγφ 

Πεξηβάιινληνο, A. Moskwa, ην δηπιηζηήξην ηνπ Schwedt ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

πξνκεζεχεηαη αξγφ πεηξέιαην κέζσ ησλ δηυιηζηεξίσλ ηνπ Gdansk. Οη αθξηβείο πνζφηεηεο δελ 

έρνπλ αθφκε απνζαθεληζζεί θαη αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ Κνηλή Γήισζε.  

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/82626
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Καη νη δχν πιεπξέο ηφληζαλ φηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηφζν ηεο Γεξκαλίαο φζν θαη ηεο 

Πνισλίαο λα εθνδηαζηνχλ ηα δηπιηζηήξηα ζηηο πεξηνρέο Gdansk, Plock, Schwedt θαη Leuna κε 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξα απνζέκαηα. Δπίζεο θαη νη δχν πιεπξέο δεζκεχνληαη λα εληζρχζνπλ 

ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ ζηαζκψλ απνζήθεπζεο θαη ησλ αγσγψλ, φζνλ ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. 

ζνλ αθνξά ηε Γεξκαλία, ε δέζκεπζε αθνξά ην ιηκάλη ηνπ Rostock θαη ηνλ αγσγφ Rostock-

Schwedt, ελψ γηα ηελ πνισληθή πιεπξά, ε δέζκεπζε αθνξά ην Gdansk θαη ηνλ αγσγφ κέζσ ηεο 

Πνκεξαλίαο.  

Σν δίθηπν κεηαθνξάο κέζσ Πνισλίαο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Schwedt, 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ πξνκήζεηα κε αξγφ πεηξέιαην ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο. Σν 

δηπιηζηήξην ηνπ Schwedt θαιχπηεη ην 90% ησλ αλαγθψλ ηνπ Βεξνιίλνπ, ελψ απφ ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ πξηλ απφ έμη δεθαεηίεο κέρξη πξφζθαηα εηζήγε απφ ηε Ρσζία ην ζχλνιν ηνπ 

πεηξειαίνπ πνπ δηχιηδε κέζσ ηνπ αγσγνχ Druzhba. ηε κεηνρηθή ηνπ ζχλζεζε ζπκκεηέρεη ε 

Rosneft Deutschland (ζπγαηξηθή ηνπ ξσζηθνχ πεηξειατθνχ νκίινπ Rosneft), ε νπνία 

θξαηηθνπνηήζεθε ζηα κέζα επηεκβξίνπ η.έ. κε απφθαζε ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο. Ζ 

Rosneft είρε αξλεζεί λα δεζκεπζεί φηη ζα ηεξήζεη ηηο απνθάζεηο ζε επίπεδν ΔΔ γηα θπξψζεηο 

θαηά ηεο Ρσζίαο, θαζψο θαη φηη ζα ζηακαηήζεη λα εηζάγεη ξσζηθφ πεηξέιαην ζηε Γεξκαλία. 

 

2. Κξαηηθνπνίεζε ελεξγεηαθνύ νκίινπ UNIPER – Απζηεξνί όξνη Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Ζ θξαηηθνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θνινζζνχ UNIPER νξηζηηθνπνηήζεθε θαηά ηελ έθηαθηε Γ 

ησλ έσο ηφηε κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ζηηο 19.12. Παξφκνηα ηχρε είρε ήδε ε πξψελ Gazprom 

Germania, ε νπνία έθηνηε κεηνλνκάζηεθε ζε «Sefe» (Securing Energy for Europe). Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ην Γεξκαληθφ Κξάηνο ειέγρεη ήδε έλα κεγάιν κέξνο ηεο αγνξάο θ/α - πεξαηηέξσ 

αθνχζηεο εμαγνξέο επίζεο δελ απνθιείνληαη. Αλαθεξφκελνο ζηηο απνθάζεηο θξαηηθνπνηήζεσλ, ν 

θ. Habeck αλέθεξε φηη «δελ θαηαδηθάδσ επνπδελί ην ελδερόκελν θξαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ζεσξώ 

πνιηηηθά ζπλεηό θαη αλαγθαίν λα ζπκκεηέρεη ην θξάηνο ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

δεκνζίσλ ππνδνκώλ, γηαηί εηδηθά ζην ηνκέα ησλ ππνδνκώλ είλαη ινγηθό λα αλαθηήζνπκε 

κεγαιύηεξε θξαηηθή επηξξνή». 

Σν γεξκαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο δηεμήγε γηα αξθεηέο εβδνκάδεο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε έγθξηζε ηεο ηειεπηαίαο ζηα ζρέδηα 

ηεο Κπβέξλεζεο. Σειηθά δελ απεηξάπε ε αλαδηάξζξσζε ηνπ γεξκαληθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ, 

θαζψο ε Δπηηξνπή επέβαιε ηελ ππνρξέσζε εθρψξεζεο έσο ην 2026 παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ηεο 

UNIPER, κε ζεκαληηθφηεξε απηή ηνπ ιηγληηηθνχ εξγνζηαζίνπ ειεθηξνπαξαγσγήο Datteln 4, 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Ruhr. Θεσξείηαη έλαο ζχγρξνλνο (πιελ πξνβιεκαηηθφο) ζηαζκφο παξαγσγήο 

ει. ελέξγεηαο, πνπ εληάρζεθε ζην δίθηπν κφιηο ην 2020. Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη επίζεο λα 

πσιήζεη ηε ζπγαηξηθή ηεο Uniper Wärme ζηνλ ηνκέα ηεο ηειεζέξκαλζεο, θαζψο θαη κνλάδα 

ειεθηξνπαξαγσγήο, πνπ ιεηηνπξγεί κε θ/α ζην Gönyu ηεο Οπγγαξίαο. 

Αλ θαη ε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο UNIPER είλαη ε εκπνξία θ/α, νη ζηαζκνί 

ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ δηαρεηξίδεηαη έσο ηψξα ζε 5 ρψξεο (Γεξκαλία, Ζλ. Βαζίιεην, νπεδία, 

Οιιαλδία θαη Οπγγαξία) ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 22,5 GW απνηεινχλ ηνλ κφλν ηνκέα  

θεξδνθφξαο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ηνπ νκίινπ, ιφγσ ησλ πςειψλ ηηκψλ ελέξγεηαο. πλεπψο, 

κε ηελ εθρψξεζε ησλ ελ ιφγσ ζηαζκψλ αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν νη 

θεξδνθφξεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο UNIPER. Απφ ηελ άιιε, θαη κε δεδνκέλν φηη νη ελ ιφγσ 
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κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ είηε κε θ/α είηε κε ιηζάλζξαθα, ε εθρψξεζή ηνπο επζπγξακκίδεη ηνλ 

ελεξγεηαθφ φκηιν κε ηνπο ζηφρνπο ηεο θιηκαηηθήο νπδεηεξφηεηαο, πνπ πιένλ έρεη ζέζεη σο 

πξνηεξαηφηεηα ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε. 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη απφ θχθινπο ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο πξνβάιιεηαη σο επηηπρία ε 

δηαηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο UNIPER ζηελ Οιιαλδία, ηελ εθρψξεζε ηνπ 

νπνίνπ δεηνχζε έσο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

νκίινπ ζηελ Οιιαλδία πεξηιακβάλνπλ δχν εξγνζηάζηα ειεθηξνπαξαγσγήο, έλα κε ιηγλίηε θαη 

έλα κε θ/α, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην 7% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο ηεο UNIPER. εκαληηθφηεξν ζεσξείηαη ην ιηγληηηθφ εξγνζηάζην ζην 

Maasvlakte, ηνπ νπνίνπ ε αμία ζηελ αγνξά εθηηκάηαη ζε € 1 δηο. Αληίζεηα, ην ραξηνθπιάθην ηεο 

εηαηξείαο ζηελ Οπγγαξία, ην νπνίν αλαγθάδεηαη ηειηθά λα εθρσξήζεη ε εηαηξεία, αληηζηνηρεί 

κφιηο ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ ζηαζκψλ ηεο UNIPER. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο ππφ εθρψξεζε κνλάδεο / ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείαο, ην πξφβιεκα εζηηάδεηαη 

θπξίσο ζην Datteln 4 αθνχ ν ζηαζκφο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Οπγγαξία ζεσξείηαη ειθπζηηθφο 

γηα ηελ αγνξά. Αληίζεηα, ε έληαμε ηνπ Datteln 4, κηαο ιηγληηηθήο κνλάδαο, ζην δίθηπν ην 2020 

είρε επηθξηζεί σο αλαρξνληζηηθή θαη βαζηθνί πειάηεο ηνπ, φπσο νη Γεξκαληθνί ηδεξφδξνκνη 

(Deutsche Bahn) θαη ν φκηινο RWE, έρνπλ πξνζπαζήζεη λα απνδεζκεπζνχλ απφ ηηο ζπκθσλίεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ UNIPER ζε ζρέζε κε ηνλ ελ ιφγσ ζηαζκφ ειεθηξνπαξαγσγήο. Σν 

παξάδνμν είλαη φηη γηα ην κέιινλ ηνπ Datteln 4 ζα πξέπεη ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε λα 

πξνρσξήζεη ζε κηα «δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ εαπηφ ηεο», θαζψο πιένλ ηφζν ε UNIPER φζν θαη 

νη Γεξκαληθνί ηδεξφδξνκνη, πνπ απνξξνθνχλ ηα 2/3 ηεο παξαγσγήο ηνπ Datteln 4 αιιά ζέινπλ 

λα ζηξαθνχλ πιήξσο πξνο ηελ πξάζηλε ελέξγεηα, είλαη εηαηξείεο ππφ θξαηηθφ έιεγρν. 

 

3. Δγθαίληα πξώηνπ πισηνύ ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ πγξνπνηεκέλνπ θ/α LNG ηεο Γεξκαλίαο 

Σα εγθαίληα ηνπ πξψηνπ πισηνχ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ (FSRU) πγξνπνηεκέλνπ θ/α (LNG) 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 17.12 ζην Wilhelmshaven ηεο Β. Θάιαζζαο απφ ηνλ Καγθειάξην O. 

Scholz (SPD) καδί κε ηνπο θπβεξλεηηθνχο εηαίξνπο ηνπ, ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, R. Habeck 

θαη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, C. Lindner (FDP).  

Σν άλνηγκα ηνπ πξψηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ LNG απνηειεί νξφζεκν ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο λα θαηαζηεί αλεμάξηεηε ελεξγεηαθά απφ ηε Ρσζία. Σν έξγν 

επηηαρχλζεθε κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ λφκνπ θαη πινπνηήζεθε ζε ιηγφηεξν απφ 200 εκέξεο. 

«Απηόο είλαη πιένλ ν λένο ξπζκόο ζηε Γεξκαλία κε ηνλ νπνίνλ πξνσζνύκε ηηο θξίζηκεο 

ελεξγεηαθέο ππνδνκέο», αλέθεξε επίζεο ν Καγθειάξηνο.  

ην λέν ζηαζκφ θαηέπιεπζε ήδε ην πινίν «Hoegh Esperanza», κηα πισηή κνλάδα απνζήθεπζεο 

θαη επαλαεξηνπνίεζεο (FSRU). «Θα αθνινπζήζνπλ θαη άιινη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ζηηο αθηέο ηεο 

Βόξεηαο Θάιαζζαο θαη ηεο Βαιηηθήο ηηο επόκελεο εβδνκάδεο θαη κήλεο ζηo Lubmin, Brunsbüttel 

θαη Stade. Μέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ έηνπο ζα έρνπκε πηζαλόηαηα κηα ηθαλόηεηα εηζαγσγήο 

άλσ ησλ 30 δηο θπβηθώλ κέηξσλ θ/α. Απηό από κόλν ηνπ αληηζηνηρεί ζε πνιύ πεξηζζόηεξν από ην 

κηζό ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο θ/α πνπ πξνκεζεύηεθε πέξπζη ε Γεξκαλία κέζσ ησλ αγσγώλ από 

ηε Ρσζία», δήισζε ν Καγθειάξηνο. Δπίζεο ηφληζε φηη ηα άιια θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ ζηξνθή ηεο Γεξκαλίαο πξνο ην LNG, ελψ ε Γεξκαλία είλαη έηνηκε λα 
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βνεζήζεη ηνπο Eπξσπαίνπο γείηνλέο ηεο πνπ δελ έρνπλ αθηέο, αιιά κε ηνπο νπνίνπο ε Γεξκαλία 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε θαη ζα ηνπο ζπλδξάκεη.  

Τπελζπκίδεηαη φηη νη νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ επηθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ζηαζκψλ LNG. 

Τπνζηεξίδνπλ φηη ν λένο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ζεκαηνδνηεί ην «απνθνξχθσκα ηεο άγλνηαο» θαη 

πξνεηδνπνηνχλ φηη ην πινίν «Hoegh Esperanza»κπνξεί λα δηαζπείξεη βηνθηφλα ζηε Θάιαζζα 

Wadden, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κλεκείν παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. 

 

4. ε πςειά επίπεδα ε πιεξόηεηα ησλ γεξκαληθώλ δεμακελώλ απνζήθεπζεο θ/α 

ε πςειά επίπεδα, αλψηεξα ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ, δηαηεξείηαη ε πιεξφηεηα ησλ 

γεξκαληθψλ απνζεθψλ θ/α. πγθεθξηκέλα, βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ Gas Infrastructure 

Europe, ζηηο 25/12 ην επίπεδν πιεξφηεηαο ησλ δεμακελψλ θ/α αλεξρφηαλ ζην 88,2% (πνζνζηφ 

απμεκέλν θαηά 1% ζπγθξηηηθά κε κηα εβδνκάδα πην πξηλ) έλαληη 83,1% ηνπ επξσπατθνχ κ.φ.  

Ζ εμέιημε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ήπηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ Γεξκαλία θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ, θαη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ 

ζηαζκνχ LNG ζην Wilhelmshaven, θαζηζηνχλ απίζαλν ην ελδερφκελν ειιείςεσλ ζηελ αγνξά 

θ.α. Παξάιιεια, ε επαλαιεηηνπξγία νξηζκέλσλ ππξεληθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ει. ελέξγεηαο 

ζηε Γαιιία κεηψλεη ηελ αλάγθε εηζαγσγψλ θ/α απφ ηε Γεξκαλία θαη πεξηνξίδεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ αλεζπρία γηα ειιείςεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.  

Χο εμαζθαιηζκέλε γηα ηνλ ηξέρνληα ρεηκψλα, αιιά πηζαλφηαηα θαη γηα ηνλ ρεηκψλα ηνπ 23/24, 

ζεσξεί ηελ πξνκήζεηα θ/α ν γ/Αληηθαγθειάξηνο θαη Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο ηνπ 

Κιίκαηνο, R. Habeck (Πξάζηλνη), εθφζνλ ηνλ εξρφκελν Φεβξνπάξην νη δεμακελέο παξακείλνπλ 

αθφκε γεκάηεο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40%. πσο δειψλεη ν θ. Habeck ζην πξαθηνξείν dpa, 

«δελ ζα έρνπκε έιιεηςε αεξίνπ, εθόζνλ παξακείλνπλ νη ζπλζήθεο σο έρνπλ, θαη δελ αλαθέξνκαη 

ηόζν ζηνλ θαηξό όζν ζηελ πξνζπκία πνιηηώλ θαη βηνκεραλίαο γηα εμνηθνλόκεζε θαη ζηηο πςειέο 

πξνκήζεηεο πνπ έρνπκε εμαζθαιίζεη από άιιεο ρώξεο, πιελ Ρσζίαο». Ο θ. Habeck εθθξάδεη, 

επίζεο, ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ θ/α ζηε δηεζλή αγνξά spot, φπνπ 

πιένλ θπκαίλεηαη ζε θάησ απφ € 100 αλά κεγαβαηψξα, θαη εθηηκά φηη ε ζηαδηαθή ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ππνδνκψλ γηα ηελ ππνδνρή LNG ζα ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ 

ηηκψλ θ/α έσο ηα ηέιε 2023, αλ θαη ζα παξακείλνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ζπγθξηηηθά κε ηα 

επίπεδα ηνπ 2021. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Γεξκαλία πέηπρε ην πςειφηεξν πνζνζηφ πιεξφηεηαο ζηηο απνζήθεο 

θ/α ην Ννέκβξην η.έ, νπφηε απηφ αλήιζε ζην 100%. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ εμαγσγψλ ζηε 

Γαιιία θαη ηνπ έληνλνπ ςχρνπο ην α’ 15κεξν Γεθεκβξίνπ ππήξμε κηα κηθξή ππνρψξεζε ησλ 

απνζεκάησλ, αιιά απηά ζπλερίδνπλ λα ζπληεξνχληαη ζε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. 

 

Σ. ΓΗΜΔΡΖ ΚΑΗ ΠΟΛΤΜΔΡΖ ΥΖΜΑΣΑ – ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

1. Κύξσζε από Bundestag ηεο πκθσλίαο CETA-ειεύζεξνπ εκπνξίνπ ΔΔ-Καλαδά 

ηελ θχξσζε ηεο CETA, ηεο ζπκθσλίαο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ηεο ΔΔ κε ηνλ Καλαδά, 

πξνρψξεζε ρζεο ε ε Bundestag κε 559 ςήθνπο ππέξ θαη 110 θαηά. Ζ επξεία πιεηνςεθία ππέξ 

ηεο CETA εμαζθαιίζηεθε ράξε ζηηο ςήθνπο ησλ ηξηψλ ζπγθπβεξλψλησλ θνκκάησλ 
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(SPD/νζηαιδεκνθξαηψλ, Πξάζηλσλ θαη FDP/Φηιειεχζεξσλ) θαη ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο (CDU/CSU). 

Ζ CETA έρεη ηεζεί ζε πξνζσξηλή κεξηθή εθαξκνγή ήδε απφ ην 2017 αιιά αθφκε εθθξεκνχλ νη 

εζληθέο δηαδηθαζίεο θχξσζεο ζε 10 θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. Οη αληηδξάζεηο ηνπ γεξκαληθνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζηελ σο άλσ εμέιημε ήηαλ ζεηηθέο, κε αξθεηέο επηθξίζεηο γηα ηε 

κεγάιε θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θχξσζεο. Ζ CETA είρε παιαηφηεξα πξνθαιέζεη 

εθηεηακέλεο αληηδξάζεηο κε ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο ζηε Γεξκαλία, ελψ θαη ε 

αληηκεηψπηζή ηεο απφ ηνπο λπλ θπβεξλεηηθνχο εηαίξνπο δελ ππήξμε νκνηφκνξθε. 

πγθεθξηκέλα, νη Πξάζηλνη ηελ είραλ επηθξίλεη κε ην επηρείξεκα φηη πξνζηαηεχεη κνλνκεξψο ηα 

εηαηξηθά ζπκθέξνληα εηο βάξνο ηνπ θιίκαηνο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνηλσλίαο. Μάιηζηα, 

κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηνπ θφκκαηνο, πνπ ηφηε ζπκκεηείραλ ζε δηαδειψζεηο θαηά ηεο CETA 

ήηαλ ε λπλ Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ A. Baerbock. Δπακθνηεξίδνπζα ήηαλ θαη ε ζηάζε ηνπ SPD. 

H ξσζηθή εηζβνιή ζηελ Οπθξαλία θαη νη απμαλφκελεο εληάζεηο κε ηελ Κίλα απνηέιεζαλ 

θαηαιχηεο γηα ηε κεηαζηξνθή ηεο ζηάζεο ηνπ SPD θαη, θπξίσο, ησλ πην αξλεηηθψλ Πξαζίλσλ. 

Λφγσ ησλ εμειίμεσλ απηψλ αιιά θαη ηεο δηαξθνχο αδπλακίαο ηνπ ΠΟΔ λα πξνσζήζεη δηεζλείο 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο, επηθξάηεζε ζηαδηαθά ε άπνςε ζε φιεο ηηο πηέξπγεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

ζπλαζπηζκνχ φηη πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ελαιιαθηηθέο ζηε ινγηθή ηνπ «πεξηζζόηεξνπ εκπνξίνπ 

κε ηνπο ζπκκάρνπο καο».  

Δληέιεη ε ππνρψξεζε ησλ Πξαζίλσλ ζε ζρέζε κε ηελ θχξσζε ηεο CETA νξηζηηθνπνηήζεθε, 

φηαλ θαη ην FDP δέρηεθε λα αιιάμεη ζηάζε ζε ζρέζε κε ηε πλζήθε γηα ηνλ Υάξηε Δλέξγεηαο 

(Energy Charter Treaty) θαη λα δερηεί ηελ απνρψξεζε ηεο Γεξκαλίαο απφ απηή. Γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κεηαζηξνθήο ησλ Πξαζίλσλ ζε ζρέζε κε ηε CETA, απαηηήζεθε επίζεο ε 

δέζκεπζε ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο φηη ζα ζηεξίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηεο ΔΔπηηξνπήο λα 

πεξηιακβάλεη ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ξπζκίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε, θαζψο θαη κηα «εξκελεπηηθή δήισζε», πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ θπξσηηθφ λφκν 

θαη άπηεηαη δεηεκάησλ πξνζηαζίαο επελδχζεσλ. Πξηλ θαηαηεζεί πξνο θχξσζε ε CETA, ην 

Γεξκαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο δηαπξαγκαηεχζεθε εληαηηθά ηελ ελ ιφγσ εξκελεπηηθή 

δήισζε ζηηο Βξπμέιιεο ηφζν κε ηελ ΔΔπηηξνπή φζν θαη κε εθπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο ΔΔ. Δπίζεο, ζε αλάξηεζή ηεο κία δειαδή εκέξα πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία ζηελ Bundestag, 

ε Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Καλαδά, Chrystia Freeland, θαηέζηεζε ζαθέο φηη ν 

Καλαδάο απνδέρεηαη ηελ επίκαρε εξκελεπηηθή δήισζε, γεγνλφο πνπ πεξηφξηζε ηηο αξλεηηθέο 

ςήθνπο ησλ αληηδξψλησλ βνπιεπηψλ ησλ Πξαζίλσλ ζε κφιηο 3. 

Χο πξνο ην FDP, ζεκεηψλεηαη φηη ήηαλ εμαξρήο ππνζηεξηθηηθφ ηφζν ζε ζρέζε κε ηε CETA φζν 

θαη κε θάζε ζπκθσλία πνπ πξνσζεί ην δηεζλέο εκπφξην. Γηα απηφ, θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θχξσζεο ηεο CETA απφ ηε ζεκεξηλή Κπβέξλεζε ζεσξείηαη 

θαζνξηζηηθή. Μάιηζηα, ζηηο 28.11 ην Πξνεδξείν ηνπ θφκκαηνο πηνζέηεζε ηειηθά απφθαζε «γηα 

κηα παγθόζκηα δώλε ειεύζεξσλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ησλ δεκνθξαηηθώλ θξαηώλ», φπνπ φρη κφλν 

ηάζζεηαη ππέξ ηεο CETA, αιιά δεηά επηπξφζζεηα ηελ επαλέλαξμε, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

δηαδηθαζίαο TTIP, ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο ΖΠΑ. Ξεθάζαξν είλαη θαη 

ην κήλπκα πνπ εθπέκπεη ν Πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο θαη Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, C. Lindner, κε 

αθνξκή ηελ θχξσζε ηεο CETA, ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη ζε ζρεηηθή ηνπ αλάξηεζε σο «ζαθέο 

ζήκα γηα ζηελόηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δεκνθξαηηώλ». 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
 

17 

 

Δληέιεη, ε επηκνλή ηνπ FDP ζηελ αλάγθε λα αλαιάβεη ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε πξσηνβνπιίεο 

ππέξ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη εηδηθφηεξα ππέξ ηεο αλαζέξκαλζεο ηνπ εκπνξηθνχ δηαιφγνπ κε 

ηηο ΖΠΑ θαίλεηαη λα απνδίδεη, παξά ηηο φπνηεο επηθπιάμεηο ζηειερψλ ησλ Πξαζίλσλ θαη παξά 

ηηο επηθξίζεηο πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ζηε Γεξκαλία απφ φιεο ηηο πιεπξέο νη «ππεξ-επηδνηήζεηο», 

πνπ πξνβιέπεη ν λένο ακεξηθαληθφο λφκνο Inflation Reduction Act. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα 

ηξία ζπγθπβεξλψληα θφκκαηα έρνπλ ζπκθσλήζεη ζε ζρέδην ςεθίζκαηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη 

φηη «ε Γεξκαλία δεζκεύεηαη λα δηαζθαιίζεη όηη ε Επξσπατθή Έλσζε ζα πξνρσξήζεη ζε εληαηηθέο 

ζπλνκηιίεο κε ηελ Κπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδύζεσλ κε 

πςειά πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξόηππα, ώζηε λα κπνξέζεη λα ζέζεη παγθόζκηα πξόηππα 

κέζσ ηνπ δηαηιαληηθνύ νηθνλνκηθνύ ρώξνπ».  

Οη θπβεξλεηηθνί εηαίξνη ζπκθσλνχλ επίζεο ζηελ αλάγθε ηαρείαο νινθιήξσζεο ησλ ελ εμειίμεη 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηηο αλαζεσξεκέλεο ζπκθσλίεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ηεο ΔΔ κε Υηιή θαη 

Μεμηθφ. 

 

2. Πξνηάζεηο Γεξκαλνύ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο γηα «θνηλή επξσπατθή απάληεζε» 

Σε δπζαξέζθεηα ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ακεξηθαληθνχ λφκνπ 

Inflation Reduction Act επαλέιαβε ν Καγθειάξηνο Scholz ζε ρζεζηλή ηνπ ζπλέληεπμε ζην 

Funke-Mediengruppe επηζεκαίλνληαο φηη «ν λόκνο πεξηέρεη δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο δελ 

ζπκθσλνύκε, επεηδή είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην δηεζλέο εκπνξηθό δίθαην θαη εκπνδίδνπλ ηνλ ζεκηηό 

αληαγσληζκό». Σαπηφρξνλα, φκσο, ν θ. Scholz εθηίκεζε φηη δελ ζα ππάξμεη «εκπνξηθφο 

πφιεκνο» ΖΠΑ – ΔΔ θαη ππνγξάκκηζε φηη επηζπκεί «ζπλελλόεζε» κε ηελ ακεξηθαληθή πιεπξά, 

θαζψο «Επξώπε θαη νη ΗΠΑ είλαη θίινη θαη απηό πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο εκπνξηθέο καο 

ζρέζεηο». 

Απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, ν θ. Habeck δίλεη ζε εζσηεξηθφ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 

ην πεξίγξακκα ηεο ελδεδεηγκέλεο θαη’ απηφλ επξσπατθήο απάληεζεο ζηηο «ππεξ-επηδνηήζεηο» 

ηνπ ακεξηθαληθνχ λφκνπ. Τπελζπκίδεηαη φηη ν θ. Habeck είρε ήδε απφ ηα κέζα Οθησβξίνπ 

αλαθεξζεί ζηελ αλάγθε δηακφξθσζεο «επξσπατθήο απάληεζεο», εθφζνλ ε δηακάρε δελ 

επηιπζεί εληφο νιίγσλ εβδνκάδσλ.  

ην έγγξαθν, πνπ θέξεη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ  ηίηιν «Μηα Κνηλή Απάληεζε ζηνλ Inflation 

Reduction Act», θ. Habeck πξνηείλεη «επξσπατθό πξόγξακκα γηα πξνώζεζε ησλ ηερλνινγηώλ 

κεηαζρεκαηηζκνύ» θαη θαηαζέηεη γηα πξψηε θνξά ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο, νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ «λα ζπλδπαζηνύλ δεκηνπξγηθά κε ππάξρνληα εξγαιεία». Παξά ηηο 

ζπλερηδφκελεο πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα εμεπξεζεί ιχζε ζην πιαίζην 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ ακεξηθαληθή πιεπξά, ην γεξκαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο πηνζεηεί 

κηα ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε επηζεκαίλνληαο φηη «αθόκε θαη κε ηελ θαιύηεξε δπλαηή έθβαζε ησλ 

ζπλνκηιηώλ απηώλ, ν Inflation Reduction Act παξακέλεη κηα πξόθιεζε γηα ηελ Επξώπε ιόγσ ησλ 

ππεξ-επηδνηήζεώλ ηνπ». Πξάγκαηη, ιφγσ ηνπ φηη ΔΔ θαη ΖΠΑ δελ έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλία 

ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, ζεσξείηαη φηη, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε επίηεπμεο ζπκβηβαζκνχ, είλαη 

αδχλαην νη επξσπατθέο εηαηξείεο λα επσθειεζνχλ πιήξσο ησλ επηδνηήζεσλ  ηνπ ακεξηθαληθνχ 

λφκνπ, φπσο νη εηαηξείεο απφ ηνλ Καλαδά θαη ην Μεμηθφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν Inflation 

Reduction Act ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Habeck, λα αληηκεησπηζηεί σο ηζρπξφ θίλεηξν 
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ψζηε ε ΔΔ λα πξνρσξήζεη «ζηε δεύηεξε θάζε ηεο Επξσπατθήο Πξάζηλεο πκθσλίαο (European 

Green Deal)» 

ην έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαηαηίζεηαη ζεηξά πξνηάζεσλ γηα θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ ΔΔ: δηεχξπλζε ρξεκαηνδφηεζεο ζην πιαίζην 

ηνπ Σακείνπ Καηλνηνκίαο, πξνψζεζε ηερλνινγηψλ κεηαζρεκαηηζκνχ κέζσ ηνπ InvestEU, 

αχμεζε θνλδπιίσλ ηνπ εξγαιείνπ REPower, αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ 

απφ ηε ΔΣΔπ κέζσ εγγπνδνηηθψλ εξγαιείσλ. Χζηφζν, ν θ. Habeck παξαδέρεηαη φηη ν 

ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ «κάιινλ δελ ζα έρεη πνιύ κεγάιε 

επίδξαζε» θαη, γη’ απηφ, ηα θεθάιαηα γηα ελίζρπζε ηεο βηνκεραλίαο «πξέπεη, πξσηίζησο, λα 

αληιεζνύλ ζε εζληθό επίπεδν».  

Παξάιιεια, είλαη επηθπιαθηηθφο ζε ζρέζε κε ηελ πξφηαζε ηεο Πξνέδξνπ Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο von der Leyen γηα  δεκηνπξγία ελφο λένπ «Δπξσπατθνχ Σακείνπ Κπξηαξρίαο» 

(European Sovereign Fund), πνπ ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ θνηλή έθδνζε ρξένπο ζε επίπεδν ΔΔ. 

Υσξίο ν θ. Habeck λα ππεηζέιζεη ζε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο πξφηαζεο ηεο von der Leyen, 

αιιά νχηε λα ηελ απνξξίπηεη ξεηά, αθήλεη λα δηαθαλεί ζθεπηηθηζκφο ηνπ, θαζψο ππνζηεξίδεη 

φηη έλα λέν ηακείν αιιειεγγχεο απαηηεί «ηελ αλάπηπμε λέσλ πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο ζε επίπεδν 

ΕΕ».  

Οη ζέζεηο απηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο έξρνληαη ζε ζπλέρεηα ησλ δειψζεσλ ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, C. Lindner, φηη δελ πθίζηαηαη «θαλέλαο ιόγνο γηα λέα επξσπατθά 

θνηλά ρξέε κε ζηόρν ηε ρξεκαηνδόηεζε πξάζηλσλ επελδύζεσλ», θαη επηβεβαηψλνπλ ηε 

δηαρξνληθή επηθπιαθηηθφηεηα ηεο γεξκαληθήο πιεπξάο απέλαληη ζε θάζε πξφηαζε απφ πιεπξάο 

ΔΔ γηα θνηλή έθδνζε ρξένπο. Πάλησο, έλα δήηεκα ζην νπνίν Βεξνιίλν θαη Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ, είλαη ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε «επειημία» ησλ θνηλνηηθψλ 

θαλφλσλ γηα θξαηηθή βνήζεηα. Σέινο, ν θ. Habeck ζεσξεί φηη ε «θνηλή επξσπατθή απάληεζε» 

πνπ νξακαηίδεηαη δελ πξέπεη λα βαζηζηεί ζηε ινγηθή ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αληηκέηξσλ, φπσο ε 

εηζαγσγή πνζνζηψζεσλ αληίζηνηρσλ ηνπ Inflation Reduction Act. Δθθξάδεη δε ηελ ειπίδα, ν 

δηάινγνο κε ηηο ΖΠΑ λα έρεη πην δηεπξπκέλν ραξαθηήξα θαη λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία «ελόο 

νηθνλνκηθνύ ρώξνπ ρσξίο δαζκνύο» γηα ηηο ηερλνινγίεο κεηαζρεκαηηζκνχ, νη νπνίεο αθνξνχλ, 

κεηαμχ άιισλ, ζηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε ησλ επξσπατθψλ βηνκεραληψλ.  

 

Ε. ΑΦΗΔΡΧΜΑ: Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ / ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΑ ΣΟΤ ΠΡΑΗΝΟΤ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ 

 

1. Ζκεξίδα γηα ηε γεσπνιηηηθή ηνπ πξάζηλνπ πδξνγόλνπ  

Ζκεξίδα γηα ηε γεσπνιηηηθή ηεο κεηάβαζεο ζην πξάζηλν πδξνγφλν (Conference on the 

Geopolitics of the Green Hydrogen Transition) δηνξγάλσζε ην γεξκαληθφ ΤΠΔΞ κε θεληξηθφ 

νκηιεηή ηνλ M. Mered, θαζεγεηή ηνπ παλεπηζηεκίνπ Science Po ζην Παξίζη θαη «πξεζβεπηή 

πξάζηλνπ πδξνγφλνπ» γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γηεζλνχο πλδέζκνπ Δλέξγεηαο απφ Τδξνγφλν 

(IAHE). ηελ ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζα παξνπζίαζή ηνπ, ν θ. Mered εζηίαζε ζηηο δηεζλείο 

γεσπνιηηηθέο ηάζεηο ζε ζρέζε κε ην πξάζηλν πδξνγφλν, ην νπνίν εθηίκεζε φηη κέρξη ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ζα αληαγσλίδεηαη ηα νξπθηά θαχζηκα, πνπ απηήλ ηε ζηηγκή θπξηαξρνχλ. Δλδεηθηηθά, 

αλέθεξε φηη ε Κίλα ζα είλαη ζχληνκα ζε ζέζε λα παξάγεη δηθφ ηεο πδξνγφλν θαη λα κε 

ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεί εηζαγσγέο. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ έληνλνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ελ ιφγσ πεγή ελέξγεηαο είλαη πσο, κέρξη 

λα ελζθήςεη ε παλδεκηθή θξίζε, κφιηο 10 ρψξεο είραλ δεκνζηεχζεη θείκελα ζηξαηεγηθήο γηα ην 

πδξνγφλν. Σέιε 2022 νη ρψξεο απηέο έρνπλ αλέιζεη ζε 90 (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξαηεγηθήο 

ηεο ΔΔ). πσο αλέθεξε ν θ. Mered, θάζε ρψξα κε ππνδνκέο αηνιηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο 

κπνξεί λα παξάμεη πξάζηλν πδξνγφλν, θάηη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ Διιάδα, πνπ δηαζέηεη 

ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη ζηηο δχν απηέο κνξθέο ελέξγεηαο (confluence) θαη ζα κπνξνχζε, 

ζπλεπψο, λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα. Σν πξφβιεκα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

είλαη ην πςειφ θφζηνο θαη ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο. Δπί παξαδείγκαηη, ζε αξθεηά θξάηε 

πθίζηαληαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο εγρψξηαο θαηάξηηζεο, ηνκέαο ζηνλ νπνίν ε Γεξκαλία 

δηαηεξεί ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ιφγσ ηεο πςειήο ηερλνγλσζίαο ηεο. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί, ψζηε λα επηηεπρζεί ν θηιφδνμνο 

ζηφρνο ηεο θάιπςεο ηνπ 12% ησλ παγθφζκησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ην 2030 κε πδξνγφλν, 

είλαη ε έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ δηαξξνψλ πδξνγφλνπ. χκθσλα 

κε ηνλ θ. Mered, αλ ην ελ ιφγσ δήηεκα δελ επηιπζεί, ην πδξνγφλν κπνξεί λα απνδεηρζεί 

επηβιαβέζηεξν γηα ην πεξηβάιινλ απφ ην θ/α. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ Δπξψπε, ν θ. Mered επεζήκαλε φηη ε ΔΔ θηινδνμεί, βάζεη  ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρεη ζέζεη, λα ειέγρεη έσο ην 2030 ην 80% ησλ παγθφζκησλ ξνψλ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ. Ήδε 

πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά επελδπηηθά ζρέδηα (FIDs) αλά ηνλ θφζκν ζε ζρέζε κε ην πξάζηλν 

πδξνγφλν ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Δπξψπε. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ έρεη ε δηεπζέηεζε ησλ 

ζεκαληηθψλ δηαθσληψλ κεηαμχ Γαιιίαο θαη Γεξκαλίαο, νη νπνίεο είραλ «παγψζεη» ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα ξπζκίζεη θξίζηκα δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαγσγή θαη εκπνξία πδξνγφλνπ. ην επίθεληξν ησλ δηαθσληψλ ήηαλ ν νξηζκφο ηνπ 

«πξάζηλνπ» πδξνγφλνπ θαη ε δηαθνξά ηνπ απφ ην «ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα» πδξνγφλν 

(low carbon hydrogen), κε ηε Γεξκαλία λα αληηζηέθεηαη ζζελαξά ζηελ επηζπκία ηεο Γαιιίαο λα 

αλαγλσξηζηεί θαη ην πδξνγφλν πνπ παξάγεηαη κε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο σο πξάζηλν. Οη ελ 

ιφγσ δηαθσλίεο θαίλεηαη λα ακβιχλνληαη κεηά ηελ θνηλή πνιηηηθή δηαθήξπμε Γεξκαλίαο – 

Γαιιίαο (24.11), φπνπ δεζκεχνληαη ζηελ εμεχξεζε κηαο ιχζεο πνπ ζα αληηθαηνπηξίδεη ηνλ 

ακνηβαίν ζεβαζκφ ζηηο ηερλνινγηθέο επηινγέο ηεο θάζε πιεπξάο, θαζψο θαη ράξε ζηε 

ζπκβηβαζηηθή παξέκβαζε ηεο Σζερηθήο Πξνεδξίαο. 

ε φ,ηη αθνξά εηδηθφηεξα ηε Γεξκαλία, ν θ. Mered ππνγξάκκηζε φηη ήηαλ απφ ηηο πξψηεο ρψξεο 

πνπ: (α) Γηακφξθσζε εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ην πξάζηλν πδξνγφλν, (β) Πξνρψξεζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ιεγφκελεο «δηπισκαηίαο ηνπ πδξνγφλνπ», ζπλάπηνληαο πεξίπνπ 30 δηκεξείο 

ζηξαηεγηθέο ζπκθσλίεο κε ζεηξά θξαηψλ. Μάιηζηα, ε Γαιιία, ε νπνία είρε αξρηθά κηα 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, κηκείηαη πιένλ ηε Γεξκαλία θαη ζπλάπηεη επίζεο ζπκθσλίεο 

ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ρψξεο, ησλ νπνίσλ ε πξννπηηθή παξαγσγήο πξάζηλνπ πδξνγφλνπ 

ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή. 

Σα γεξκαληθά «γξαθεία δηπισκαηίαο ηνπ πδξνγόλνπ» 

ην Τπνπξγείν Εμσηεξηθώλ ηεο Γεξκαλίαο ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηεο Εζληθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ην Τδξνγόλν κε ην δίθηπν «γραφείων διπλωματίας τοσ σδρογόνοσ», πνπ έρεη 

ζπζηήζεη ζε ζεηξά ρσξώλ, όπσο ε . Αξαβία, ε Αγθόια, ε Νηγεξία αιιά θαη ε Ρσζία, αλ θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηειεπηαίνπ έρεη αλαζηαιεί. Σν πην πξόζθαην γξαθείν δηπισκαηίαο εγθαηληάζηεθε ζηηο 
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31.10 ζηελ Αζηάλα ηνπ Καδαθζηάλ. Επηζθόπεζε ησλ δηκεξώλ εηαηξηθώλ ζρέζεσλ ηεο Γεξκαλίαο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ πδξνγόλνπ είλαη δηαζέζηκε ζηελ ει. δηεύζπλζε: 
https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Wasserstoff/Internationale-Wasserstoffzusammenarbeit/internationale-wasserstoffzusammenarbeit.html 

 

2. Δπίζθεςε ηνπ R. Habeck ζε Νακίκπηα θαη Ν. Αθξηθή κε έκθαζε ζην πξάζηλν πδξνγόλν 

Πελζήκεξε επίζθεςε ζε Νακίκπηα θαη Ν. Αθξηθή πξαγκαηνπνίεζε ν Αληηθαγθειάξηνο θαη 

Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο Κιίκαηνο ηεο Γεξκαλίαο, R. Habeck (Πξάζηλνη). Μεηέβε 

αξρηθά ζηε Νακίκπηα θαη, αθνινχζσο, ζηε Ν. Αθξηθή φπνπ απεχζπλε ραηξεηηζκφ ζην 4
ν
 

Γεξκαλν-Αθξηθαληθφ Δπηρεηξεκαηηθφ πλέδξην, ζην Γηνράλεζκπνπξγθ (06-08/12). Σνλ θ. 

Habeck ζπλφδεπε γ/επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή κε ζπκκεηνρή 24 γ/εηαηξεηψλ. 

ηε δηνξγάλσζε ηνπ σο άλσ Δπηρεηξεκαηηθνχ πλεδξίνπ ζπκκεηείρεη ν χλδεζκνο Γεξκαληθψλ 

Βηνκεράλσλ (BDI) καδί κε άιιεο θνξπθαίεο Δλψζεηο. O BDI βιέπεη ηξία θχξηα πεδία 

ζπλεξγαζίαο κε ηηο αθξηθαληθέο ρψξεο: (α) Πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηεο Παλαθξηθαληθήο Εψλεο 

Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ (AfCFTA) (β) Βηψζηκε εμφξπμε πξψησλ πιψλ φπσο ην θνβάιηην, ην 

ιίζην ή ηα κέηαιια ηεο νκάδαο ηνπ ιεπθφρξπζνπ, πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε, 

ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηε γεξκαληθή βηνκεραλία, κε ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο λα δηαζέηνπλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο απηψλ ησλ πφξσλ. Ο ζηφρνο, ζχκθσλα κε ηνπο γ/Βηνκήραλνπο, ζα πξέπεη 

λα είλαη ε δεκηνπξγία κηαο win-win θαηάζηαζεο (γ) Φεθηνπνίεζε θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ.  

ην επίθεληξν ησλ επηζθέςεσλ ηνπ θ. Habeck εηέζε θαη πάιη ην πξάζηλν πδξνγφλν πνπ 

παξάγεηαη ρσξίο εθπνκπέο άλζξαθα απφ αηνιηθή ή ειηαθή ελέξγεηα κέζσ ειεθηξφιπζεο. Ζ 

Νακίκπηα θαη ε Ν. Αθξηθή εθηηκάηαη φηη δηαζέηνπλ ηδηαίηεξε δπλακηθή  γηα παξαγσγή πξάζηλνπ 

πδξνγφλνπ (ιφγσ ηεο ζπλχπαξμεο πςεινχ επηπέδνπ εηήζηαο ειηνθάλεηαο θαη ηζρπξψλ αλέκσλ) 

ελψ ε Γεξκαλία έρεη πξνλνήζεη λα ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο θαη κε ηηο δχν 

απηέο ρψξεο. Μάιηζηα, ε Νακίκπηα θηινδνμεί λα έρεη, έσο ην 2025, θαιχςεη πιήξσο ηηο 

εγρψξηεο αλάγθεο ηεο ζε ΑΠΔ θαη πξάζηλν πδξνγφλν, ψζηε λα θαηαζηεί θαζαξφο εμαγσγέαο.  

Ο γεξκαληθφο ελεξγεηαθφο θνινζζφο RWE έρεη ήδε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηελ θνηλνπξαμία 

Hyphen Hydrogen Energy (ΖΖΔ), κε πξννπηηθή λα κεηαθέξνληαη κειινληηθά ζηε Γεξκαλία 

300.000 ηφλνη πξάζηλεο ακκσλίαο απφ ηε Νακίκπηα. εκεησηένλ φηη ζηελ θνηλνπξαμία HHE 

ζπκκεηέρεη ήδε ε γ/εηαηξεία αλάπηπμεο ηερλνινγηψλ ΑΠΔ Enertrag. Ο θ. Habeck έρεη 

ραξαθηεξίζεη ηηο παξάθηηεο ηνπνζεζίεο ηεο Νακίκπηαο (Skeleton Coast) σο ηδαληθέο γηα ηελ 

παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγφλνπ, νπνίν κεηαηξεπφκελν ζε ακκσλία κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε 

εηδηθά δεμακελφπινηα ζηελ Δπξψπε. 

ε κηα πξνθαλή πξνζπάζεηα λα δηαιχζεη ηνπο θφβνπο κίαο ελδερφκελεο λέαο «νηθνλνκηθήο 

απνηθηνθξαηίαο» ηεο Δπξψπεο ζηελ Αθξηθή (θαη κε δεδνκέλεο ηηο αξλεηηθέο κλήκεο απφ ην 

γεξκαληθφ απνηθηαθφ παξειζφλ ζηελ Γπηηθή Αθξηθή) ν θ. Habeck δήισζε ζηελ Νακίκπηα φηη 

«δελ πξόθεηηαη λα δερζνύκε θακία κνξθή ηκπεξηαιηζκνύ πξάζηλεο ελέξγεηαο».  

Η «αθξηθαληθή εθζηξαηεία» ηεο Γεξκαλίαο γηα ην πξάζηλν πδξνγόλν 

Εθηόο από ηε Νακίκπηα θαη ηε Ν. Αθξηθή, ην Μαξόθν θαη ε Αίγππηνο είλαη δύν αθόκε ρώξεο, πνπ 

έρνπλ πξνζειθύζεη ην γεξκαληθό ελδηαθέξνλ. Με ην Μαξόθν έρεη ήδε ππνγξαθεί ζηξαηεγηθή 

ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο, ελώ ζηελ Αίγππην ε Siemens Energy (δξαζηήξηα ζε έξγα ΑΠΕ ζηε ρώξα 

ήδε από ην 2015), ππέγξαςε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2021 MoU κε ηελ αηγππηηαθή επηρείξεζε ειεθηξηζκνύ 

https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Wasserstoff/Internationale-Wasserstoffzusammenarbeit/internationale-wasserstoffzusammenarbeit.html
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(Egyptian Electricity Holding Company) κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο 

πδξνγόλνπ, κε εμαγσγηθέο, κάιηζηα, πξννπηηθέο. Επηπιένλ, αξρέο Ννεκβξίνπ η.έ. ηα γ/Τπνπξγεία 

Οηθνλνκία θαη Αλάπηπμεο ππέγξαςαλ δύν δειώζεηο πξνζέζεσλ κε ηελ αηγππηηαθή πιεπξά κε ζηόρν 

ηελ πεξαηηέξσ ζύζθηγμε ηεο κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζίαο ζε ζρέζε ηόζν κε ην LNG όζν θαη κε ην 

πξάζηλν πδξνγόλν. Πξνβιέπεηαη, κεηαμύ άιισλ, ε πξνώζεζε θνηλώλ επελδύζεσλ θαη ζρεδίσλ κε 

αληηθείκελν ην πδξνγόλν, ηελ επεμεξγαζία, ηε κεηαθνξά θαη ηε ρξήζε ηνπ. Η Αίγππηνο έρεη, επίζεο, 

ππνγξάςεη, ζπκθσλίεο γηα ζπλεξγαζία ζηελ παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγόλνπ κε ηελ ηηαιηθή ΕΝΙ θαη 

ηε βειγηθή Fluxys, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία, πνπ ε ρώξα απηή απνδίδεη ζηελ 

ελ ιόγσ πεγή ελέξγεηαο. 

 

3. Δζληθό ρέδην Γηθηύνπ αγσγώλ πδξνγόλνπ 

χκθσλα κε έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, ε Γεξκαληθή 

Κπβέξλεζε ζρεδηάδεη ηελ αλάπηπμε, έσο ην έηνο 2027, δηθηχνπ αγσγψλ ελέξγεηαο πδξνγφλνπ 

κήθνπο 1.800 ρηιηνκέηξσλ κε θξαηηθή ζπκκεηνρή. Δπίζεο ζην ίδην έγγξαθν αλαθέξεηαη φηη 

Κπβέξλεζε ζα ελζαξξχλεη ηε ρξήζε κπιε πδξνγφλνπ, ην νπνίν εμάγεηαη απφ ην θ/α, θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πξνο ην πξάζηλν πδξνγφλν. Ζ δεκηνπξγία κηαο εηαηξείαο 

δηθηχνπ πδξνγφλνπ κε θξαηηθή ζπκκεηνρή είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ νηθνδνκεζεί έλα 

ζχζηεκα νηθνλνκηθά βηψζηκν. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ν Καγθειάξηνο Scholz έρεη δειψζεη, 

απφ ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην, πσο «ε Γεξκαλία ζα πξνρσξήζεη ζε κία  «έθξεμε» ηεο ρξήζεο 

πδξνγόλνπ, σο κέζνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

εζληθήο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο αιιά θαη ηελ επίηεπμε ησλ πξάζηλσλ θιηκαηηθώλ ζηόρσλ».  

Ο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο πξνβιέπεη φηη ην λέν εζληθφ δίθηπν πδξνγφλνπ ζα βαζηζηεί ζηνπο 

πθηζηάκελνπο αγσγνχο κεηαθνξάο θ/α. Παξφια απηά, ε πινπνίεζε απηήο ηεο ηδέαο δελ είλαη 

ηερληθά εχθνιε, θαζψο ζα πξέπεη θαη πάιη λα εμεπξεζεί ιχζε ζην ζχλζεην πξφβιεκα ηεο 

απνηξνπήο δηαξξνψλ πδξνγφλνπ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ, θαζψο, φπσο ήδε επηζεκάλακε, 

εθηηκάηαη φηη νη δηαξξνέο απηέο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα επηβιαβείο γηα ην πεξηβάιινλ. 

Σσεδιαζόμενο εθνικό δίκηςο αγωγών ςδπογόνος ζηη Γεπμανία (έωρ ηο 2032 – η ζςνεσόμενη γπαμμή αθοπά ζε 

μεηαηποπή ςθιζηάμενος δικηύος θ/α και η διακεκομμένη ζε νέο δίκηςο) 

 

Πεγέο: FNB Gas, VKU, DVGW, Handelsblatt 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
 

22 

 

Η ζεκαζία ηνπ πξάζηλνπ πδξνγόλνπ γηα ηε γεξκαληθή νηθνλνκία 

Σν πξάζηλν πδξνγόλν, πνπ παξάγεηαη ρσξίο εθπνκπέο άλζξαθα από αηνιηθή ή ειηαθή ελέξγεηα 

κέζσ ειεθηξόιπζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ελεξγνβόξεο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο ζην 

πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ε Γ/Κπβέξλεζε ζεσξεί ην πξάζηλν πδξνγόλν 

«θιεηδί» γηα ηελ απαλζξαθνπνίεζε ζεκαληηθώλ βηνκεραληθώλ θιάδσλ, όπσο απηώλ ηεο παξαζθεπήο 

/ επεμεξγαζίαο ράιπβα θαη ρεκηθώλ.  

Σν πξόβιεκα γηα ηε Γεξκαλία έγθεηηαη ζην όηη (ιόγσ ησλ δπζκελώλ θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ ζηε 

ρώξα) ε εγρώξηα παξαγσγή δελ ζα κπνξεί λα θαιύπηεη πάλσ από ην 30% ησλ εθηηκώκελσλ 

εγρώξησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ. Μάιηζηα, ε Γεξκαληθή Αθαδεκία Επηζηεκώλ (Acatech) θαη ην 

ίδξπκα DECHEMA πξνρσξνύλ ζε δπζκελέζηεξεο πξνβιέςεηο: Βάζεη ηεο έσο ηώξα πνξείαο 

πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ειεθηξόιπζεο, ε Γεξκαλία ζα ππνιείπεηαη θαηά 5,7 gw, ηνπ ζηόρνπ πνπ έρεη 

ζέζεη ε Γ/Κπβέξλεζε ε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλαηόηεηα ηεο ρώξαο ην 2030 λα αλέξρεηαη ζηα 10 

GW πδξνγόλνπ (βι. δηάγξακκα 1). Παξά, δειαδή, ηε ζηαδηαθή αύμεζε ησλ έξγσλ ειεθηξόιπζεο ζηε 

Γεξκαλία (βι. δηάγξακκα 2), ν πνιηηηθόο ζηόρνο πνπ εηέζε ην 2021 δελ απνδεηθλύεηαη ξεαιηζηηθόο 

θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε Γεξκαλία έρεη αλάγθε από ζεκαληηθέο εηζαγσγέο πξάζηλνπ πδξνγόλνπ, 

γηα λα θαιύςεη ηηο εγρώξηεο αλάγθεο ηεο θαη λα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηεο θιηκαηηθήο νπδεηεξόηεηαο. 

                   Διάγπαμμα 1                                                                              Διάγπαμμα 2 

Δςναηόηηηερ ηλεκηπόλςζηρ ζηη Γεπμανία ηο 2030                    Έπγα ηλεκηπόλςζηρ ζηη Γεπμανία 

Εκηιμώμενη απόκλιζη από ηεθένηερ πολιηικούρ ζηόσοςρ 

 

Πεγή: Acatech - DECHEMA 

 

4. Θεζκηθή ζηήξημε γηα ηελ πξνώζεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ πδξνγόλνπ ζηε Γεξκαλία 

H Γεξκαλία πηνζέηεζε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή ηεο γηα ην Τδξνγφλν ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020, 

ζέηνληαο έλαλ δηηηφ ζηφρν: Να αμηνπνηεζνχλ νη ηερλνινγίεο πδξνγφλνπ γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα ζηε βηνκεραλία, ηηο κεηαθνξέο θαη ηελ ελέξγεηα, αιιά θαη λα θαηαζηεί ε 

Γεξκαλία παγθφζκηνο εγέηεο ηεο αγνξάο θαη ησλ ηερλνινγηψλ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ. Έθηνηε ε 

Γεξκαλία αλέπηπμε ηελ ηερλνγλσζία ηεο κε εληππσζηαθνχο ξπζκνχο θαη πηνζέηεζε κηα 

ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζεο δπλεηηθψλ παξαγσγψλ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ αλά ηνλ θφζκν. Καη ζηηο 

δχν απηέο θαηεπζχλζεηο ε ζηξαηεγηθή ηεο ζεσξείηαη έσο ηψξα πεηπρεκέλε θαη βξίζθεη κηκεηέο, 

πνπ έζησ θαζπζηεξεκέλα αθνινπζνχλ ην βεκαηηζκφ ηεο.  
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Ακέζσο κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο ηξαηεγηθήο, ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε ζπγθξφηεζε ην Δζληθφ 

πκβνχιην γηα ην Τδξνγφλν, πνπ θαηαζέηεη πξνηάζεηο γηα ηελ ηαρχηεξε πινπνίεζε ηεο 

ηξαηεγηθήο θαη απνηειείηαη απφ 26 πςειφβαζκνπο εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηνπο ρψξνπο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ 

δηαζέηνπλ ηερλνγλσζία ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο 

απαλζξαθνπνίεζεο ηεο βηνκεραλίαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ππνδνκψλ, ηεο ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο / ζέξκαλζεο θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ γηα ην θιίκα 

θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

ηελ πινπνίεζε ηεο γ/ηξαηεγηθήο γηα ην Τδξνγφλν εκπιέθνληαη 5 Τπνπξγεία αιιά θαη ε ίδηα 

ε Καγθειαξία. Αλαιπηηθφηεξα: 

- Ζ νηθνλνκία ηνπ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ, εθηφο απφ ηα επηκέξνπο Τπνπξγεία, απαζρνιεί θαη 

ηελ ίδηα ηε Γ/Καγθειαξία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε παξαγσγή θαη ιεηηνπξγία 

ειεθηξνιπηψλ «σο βαζηθόο άμνλαο ηεο βηνκεραλίαο πδξνγόλνπ» ζηε Γεξκαλία ήηαλ έλα 

απφ ηα θεληξηθά δεηήκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, παξνπζία ηνπ Καγθειαξίνπ Scholz (SPD), 

θαηά ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε (08.12) ηνπ «πκβνπιίνπ γηα ην Μέιινλ» (Zukunftsrat). 

Σν ελ ιφγσ φξγαλν, ην νπνίν ζπγθξφηεζε ν θ. Scholz, εμεηάδεη ηηο λέεο εμειίμεηο θαη ηάζεηο 

ζην ρψξν ηεο θαηλνηνκίαο θαη αλαπηχζζεη πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε θαη πξνζηαζία ησλ 

γ/ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ζηνπο θιάδνπο ησλ θξίζηκσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο 

ςεθηνπνίεζεο. πσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, «νη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηηο ηξέρνπζεο πξσηνβνπιίεο ηεο Κπβέξλεζεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ηεο ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ πδξνγόλνπ ζηε Γεξκαλία ζην πιαίζην ησλ ζπκθσλεζέλησλ 

θιηκαηηθώλ ζηόρσλ θαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ εμαξηήζεσλ από πξώηεο ύιεο θαη ησλ 

γεσπνιηηηθώλ πξνθιήζεσλ. Σα ελαπνκείλαληα πξνβιήκαηα, όπσο ηα ξπζκηζηηθά εκπόδηα γηα 

ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνιπηώλ ή ην δήηεκα ηνπ ηξόπνπ ηαρείαο 

θιηκάθσζεο ηεο παξαγσγηθήο δπλαηόηεηαο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ γξήγνξα, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζε αληαγσληζηηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ 

ζηε Γεξκαλία.»  

- Κεληξηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηνπ γ/ζρεδηαζκνχ ζρεηηθά κε ην πξάζηλν πδξνγφλν έρεη ην 

γ/Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο. Σν ελ ιφγσ Τπνπξγείν πξνσζεί ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε θαη αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ, ζπλάπηνληαο δηκεξείο 

ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο θαη ζηεξίδνληαο έξγα ζε ρψξεο, φπνπ εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ 

πξννπηηθέο παξαγσγήο πδξνγφλνπ αμηφινγεο πνζφηεηαο θαη ρακεινχ θφζηνπο. Ζ 

Γεξκαλία επηδηψθεη λα πξνκεζεχεηαη πξάζηλν πδξνγφλν απφ ηνπιάρηζηνλ δέθα θξάηε έσο 

ην 2030, ψζηε λα απνθχγεη λέεο ελεξγεηαθέο εμαξηήζεηο. Πξάζηλν πδξνγφλν ζρεδηάδεηαη λα 

εηζάγεηαη θαη απφ ρψξεο, απφ ηηο νπνίεο ε Γεξκαλία ιακβάλεη επί ηνπ παξφληνο νξπθηά 

θαχζηκα, φπσο ε . Αξαβία θαη ηα ΖΑΔ.   Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπκβάιιεη θαη ην 

γ/Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ κε ην δίθηπν «γξαθείσλ δηπισκαηίαο ηνπ πδξνγφλνπ», πνπ έρεη 

ζπζηήζεη ζε κηα ζεηξά ρσξψλ (βι. αλαιπηηθφηεξα ζην ζρεηηθφ καο έγγξαθν).
1
 

εκεηψλεηαη φηη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο έρεη ζέζεη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ην Ίδξπκα H2 

Global θαη ην έρεη πξνηθνδνηήζεη πινπζηνπάξνρα κε έλαλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεο ησλ € 

                                                      
1
 Δπηζθφπεζε ησλ δηκεξψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ηεο Γεξκαλίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πδξνγφλνπ είλαη δηαζέζηκε 

ζηελ ει. δηεχζπλζε: https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Wasserstoff/Internationale-

Wasserstoffzusammenarbeit/internationale-wasserstoffzusammenarbeit.html.  

https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Wasserstoff/Internationale-Wasserstoffzusammenarbeit/internationale-wasserstoffzusammenarbeit.html
https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Wasserstoff/Internationale-Wasserstoffzusammenarbeit/internationale-wasserstoffzusammenarbeit.html
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4,4 δηο. Σν ελ ιφγσ ίδξπκα αλαιακβάλεη κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ γηα «ηελ πξνώζεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ρξήζεο θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιισλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ εγρώξηα θαη 

δηεζλώο». εκαληηθή πηπρή ηεο δξάζεο ηνπ, ε νπνία ηψξα εγθαηληάδεηαη (βι. 

αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ), είλαη ε αγνξά θαη κεηαπψιεζε πξάζηλνπ πδξνγφλνπ ή 

παξαγψγσλ απηνχ πξνο ζηήξημε ηεο γ/βηνκεραλίαο. Απφδεημε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο 

επξείαο απνδνρήο πνπ ηπγράλεη ην H2 Global, είλαη φηη, πέξαλ ηεο κεγάιεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηεξίδεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 57 γ/επηρεηξήζεηο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ νη Covestro, Daimler, Deutsche Bank, Eon, MAN, Linde, RWE, Salzgitter, 

Thyssen-Krupp θαη Uniper, αιιά θαη απφ άιιεο κεγάιεο επξσπατθέο – θαη φρη κφλν – 

εηαηξείεο, φπσο ε νιιαλδηθή Gasunie, ε γαιιηθή Total θαη ε απζηξαιηαλή Fortescue. ην 

πιαίζην απηφ, ην H2 Global δηεθδηθεί θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε κηαο επξσπατθήο 

δνκήο εηζαγσγψλ πδξνγφλνπ. 

- Ζ γ/Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο (KfW) αλαθνίλσζε ζηα κέζα Ννεκβξίνπ η.έ., «ηελ πξώηε 

πξνσζεηηθή πιαηθόξκα ζηνλ θόζκν γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξάζηλνπ πδξνγόλνπ», ε 

νπνία αλακέλεηαη λα είλαη ιεηηνπξγηθή αξρέο 2023. Ζ PtX, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ € 

550 εθ., ζα πξνζθέξεη ζηνπο επελδπηέο ζηνρεπκέλα θαη ζπλδπαζηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα, φπσο ζπκκεηνρέο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δάλεηα θαη επηρνξεγήζεηο. Μέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο, νη επελδπηέο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε δχν ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία: (α) Σν PtX 

Development Fund, πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο / αλαδπφκελεο 

αγνξέο θαη ηηο θξαηηθέο εηαηξείεο ηνπο λα απνθηήζνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηδηψηεο 

ρξεκαηνδφηεο, δνκεκέλε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ γηα εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο πξάζηλνπ πδξνγφλνπ.  (β) Σν PtX Growth Fund, πνπ απεπζχλεηαη ζε 

επξσπατθέο εηαηξείεο θαη επηρεηξεκαηηθέο θνηλνπξαμίεο κε ηελ έδξα ηνπο ή ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζηε Γεξκαλία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εγθαηαζηάζεσλ 

κεγάινπ φγθνπ παξαγσγήο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο πδξνγφλνπ θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ΑΠΔ. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ PtX Development Fund πξνέξρεηαη απφ ην γ/Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (BMZ) θαη αλέξρεηαη ζε € 250 εθ. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ PtX Growth Fund πξνέξρεηαη απφ ην γ/Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

αλέξρεηαη ζε € 300 εθ. 

- Απφ ηελ πιεπξά ηνπ γ/Τπνπξγείνπ Φεθηνπνίεζεο θαη Μεηαθνξψλ, ζε εμέιημε είλαη ην 

«Δζληθφ Πξφγξακκα Καηλνηνκίαο γηα ηηο Σερλνινγίεο Τδξνγφλνπ θαη Κπςειψλ Καπζίκνπ 

ΗΗ 2016-2026». Υξεκαηνδνηνχληαη έξγα ζηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο πδξνγφλνπ θαη 

θπςειψλ θαπζίκνπ ζηηο νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο, ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, 

θαζψο θαη ζε εηδηθέο εθαξκνγέο. 

- Σέινο,  ην γ/Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ρξεκαηνδνηεί κηα ζεηξά απφ 

επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα, πνπ αθνξνχλ ζην πδξνγφλν. Μεηαμχ απηψλ μερσξίδνπλ ηα 

«Δκβιεκαηηθά Έξγα γηα ην Τδξνγφλν» (Wasserstoff-Leitprojekte) ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ € 700 εθαη., ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ βηνκεραλία θαη αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα αλαπηχζζνπλ απφ θνηλνχ ιχζεηο, γηα λα ππεξθεξαζηνχλ ηα εκπφδηα ζηηο θάησζη 

δηαδηθαζίεο: (1) Αλαβάζκηζε θαη ζεηξηαθή παξαγσγή ειεθηξνιπηψλ [H2Giga] (2) 

Τπεξάθηηα παξαγσγή πδξνγφλνπ ρσξίο ζχλδεζε ζην δίθηπν [H2Mare] (3) Σερλνινγίεο γηα 

ηε κεηαθνξά πδξνγφλνπ [TransHyDE]. 

 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wasserstoff/Foerderung-National/0040-brennstoffzellen.html#:~:text=Ziel%20des%20NIP%20ist%20die,und%20Luftverkehr%20sowie%20in%20Sonderanwendungen.
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wasserstoff/Foerderung-National/0040-brennstoffzellen.html#:~:text=Ziel%20des%20NIP%20ist%20die,und%20Luftverkehr%20sowie%20in%20Sonderanwendungen.
https://www.wasserstoff-leitprojekte.de/


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
 

25 

 

Η ηδησηηθή πξσηνβνπιία 

Οη κεγάιεο ελεξγνβόξεο γεξκαληθέο βηνκεραλίεο δελ κέλνπλ άπξαγεο νύηε ζηεξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηα θνλδύιηα ηνπ Γεξκαληθνύ Κξάηνπο. Αλαιακβάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξσηνβνπιίεο 

πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα ησλ 

ραιπβνπξγηώλ Thyssen-Krupp θαη Salzgitter, πνπ απνθάζηζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο λα 

επελδύζνπλ δηο Επξώ γηα λα εμειίμνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο, αμηνπνηώληαο δηαδηθαζίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζην πδξνγόλν. πγθεθξηκέλα, νη δύν εηαηξείεο αλαπηύζζνπλ κηα κέζνδν άκεζεο 

αλαγσγήο κε ηελ αμηνπνίεζε πξάζηλνπ πδξνγόλνπ, πνπ αληηθαζηζηά ηελ παξαδνζηαθή 

δηαδηθαζία ηεο πςηθακίλνπ θαη κέζσ ηεο νπνίαο παξάγεηαη θιηκαηηθά νπδέηεξνο («πξάζηλνο») 

ράιπβαο. Ωζηόζν, ην θόζηνο ηεο λέαο κεζόδνπ είλαη εμαηξεηηθά πςειό θαη γηα ηε ζηήξημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ επηρεηξνύλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο κεηάβαζε, αλαιακβάλεη θνκβηθό ξόιν ην 

Ίδξπκα H2 Global, όπσο ζα αλαιύζνπκε παξαθάησ. 

 

5. Ζ πξώηε πξνθήξπμε κέζσ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ εξγαιείνπ H2 Global 

ηηο 08.12 ην Ίδξπκα H2 Global δεκνζηνπνίεζε ηελ πξψηε πξνθήξπμε κέζσ ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη. Ζ ελ ιφγσ πξνθήξπμε  εληάζζεηαη ζηελ πξψηε 

θάζε πξνκήζεηαο βηψζηκσλ παξαγψγσλ πδξνγφλνπ (κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο  € 900 

εθαη.) κέζσ καθξνπξφζεζκσλ ζπκθσληψλ (10 εηψλ), κε ηηο ζρεηηθέο παξαδφζεηο λα εθηηκάηαη 

φηη ζα αξρίζνπλ ζηα ηέιε 2024 / αξρέο 2025. Ζ δεχηεξε θάζε αθνξά ζηελ πεξίνδν 2026 – 2035 

θαη εμαζθάιηζε πξφζθαηα (ηέιε Ννεκβξίνπ) κε απφθαζε ηνπ Γ/Κνηλνβνπιίνπ (Bundestag) 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηάμεο ησλ € 3,5 δηο.  

Ο κεραληζκφο ηνπ H2 Global ιεηηνπξγεί σο εμήο: Ζ Hydrogen Intermediary Network Company 

GmbH (HINT.CO), ζπγαηξηθή ηνπ Ηδξχκαηνο H2 Global, ζα ζπλάπηεη, αξρηθά, 

καθξνπξφζεζκεο ζπκβάζεηο αγνξάο θαη, αθνινχζσο, κε βάζε ηηο πξνκήζεηεο πνπ ζα ιακβάλεη, 

ζα πξνρσξεί ζε βξαρππξφζεζκεο ζπκθσλίεο πψιεζεο, θαιχπηνληαο ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο. Ζ 

δηαθνξά πνπ ζα πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο (παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο) θαη ηεο 

δήηεζεο ζα αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ HINT.CO, θάλνληαο ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο 

Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο. Θεσξείηαη φηη ράξε ζηελ «αληηζηαζκηζηηθή» απηή παξέκβαζε ηεο 

HINT.CO κε ηε ζηήξημε ηνπ Γεξκαληθνχ Κξάηνπο (πνπ ζρεκαηηθά απεηθνλίδεηαη ζην 

θαησηέξσ γξάθεκα), ζα παξέρεηαη ε απαξαίηεηε επελδπηηθή αζθάιεηα, νχησο ψζηε λα 

πινπνηεζνχλ νη πξναλαθεξζείζεο αλαγθαίεο επελδχζεηο κεγάιεο θιίκαθαο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ Γεξκαλία ζα επηζπκνχζε λα 

θαηαζηήζεη ην κνληέιν ηνπ H2 Global ππιψλα ηεο «Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Τδξνγφλνπ», ηελ 

νπνία αλαθνίλσζε ζηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ θέηνο ε Πξφεδξνο ηεο ΔΔπηηξνπήο, U. von der 

Leien. 
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Πεγή: Η2Global Stiftung  

Ζ πξναλαθεξζείζα πξνθήξπμε (παξηίδα α’) αθνξά ζηελ εηζαγσγή πξάζηλεο ακκσλίαο ζηελ 

Δπξψπε. Θα αθνινπζήζνπλ δχν αθφκε πξνθεξχμεηο (παξηίδεο β’ θαη γ’), ζην πιαίζην πάληα 

ηεο πξψηεο θάζεο πξνκήζεηαο βηψζηκσλ παξαγψγσλ πδξνγφλνπ, γηα ηελ εηζαγσγή πξάζηλεο 

κεζαλφιεο θαη e-SAF (ζπλζεηηθνχ θαχζηκνπ απφ ΑΠΔ, πνπ αμηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο 

αεξνπινΐαο). Ζ πξάζηλε ακκσλία κπνξεί θαη ε ίδηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θηιηθφ ζην 

πεξηβάιινλ θαχζηκν (π.ρ. ζε νρήκαηα, ηξέλα ή αεξνπιάλα), αιιά, θπξίσο, δχλαηαη λα 

δηεπθνιχλεη θαζνξηζηηθά ηε κεηαθνξά αλά ηνλ θφζκν, κε εηδηθά δεμακελφπινηα, ηνπ πξάζηλνπ 

πδξνγφλνπ, θαζψο ην ηειεπηαίν απνηειεί ην έλα απφ ηα δχν ζπζηαηηθά ηεο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνθήξπμε, ε πξάζηλε ακκσλία πξέπεη λα έρεη παξαρζεί εθηφο 

ΔΔ / ΔΕΔ θαη ε ηηκή πξνκήζεηαο ζα θαζνξηζηεί θαηφπηλ αληαγσληζηηθήο δηεζλνχο δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. πσο αλαθέξεη ην Ίδξπκα H2 Global, «πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε 

παγθόζκηα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απηνύ ηνπ είδνπο». Παξάιιεια, ηνλίδεηαη φηη επηδίσμε ηνπ 

γ/Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο είλαη «νη πξάζηλεο ηερλνινγίεο λα θαζηεξσζνύλ [ζηηο ηξίηεο ρώξεο 

παξαγσγήο] θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ θάιπςε ηεο απμαλόκελεο δήηεζεο γηα πξάζηλν πδξνγόλν θαη 

παξάγσγά ηνπ ζηε Γεξκαλία θαη ηελ ΕΕ». 

εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία είλαη αλνηρηή ζε φιεο ηηο εηαηξείεο, είηε 

εδξεχνπλ ζηε Γεξκαλία είηε φρη. Ζ πξνθήξπμε έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:675894-2022:TEXT:EN:HTML&tabId=1.  

 

 

 

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

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

 ηελ ελ ιόγσ ηζηνζειίδα, ην Γξαθείν καο ανήρηηζε ηις διεθνείς εμπορικές εκθέζεις, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηόηεηάο ηνπ ην 2023 ζηε Γεξκαλία. Σν ζρεηηθό αξρείν 

πεξηέρεη ρξήζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ελ ιόγσ εθζέζεηο, νη νπνίεο, ζε 

αξθεηέο πεξηπηώζεηο, δηεμάγνληαη γηα πξώηε θνξά κε θπζηθά παξνπζία ύζηεξα από κία 2εηία ή 

3εηία ιόγσ ηεο παλδεκίαο. 

 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 

(εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία): 

 https://agora.mfa.gr/component/users/?view=registration&Itemid=949 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:675894-2022:TEXT:EN:HTML&tabId=1
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/823
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/82651
https://agora.mfa.gr/component/users/?view=registration&Itemid=949

