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ΘΔΜΑ:  Διζηγήζεις εμπειρογνωμόνων ζηη Γερμανία και Γερμανικής Ένωζης Δμπορικών 

και Βιομητανικών Δπιμεληηηρίων (DIHK) για ηην ανηιμεηώπιζη ηης ενεργειακής 

κρίζης και αποζόβηζης ηων κινδύνων ποσ ζσνεπάγεηαι για ηη γερμανική 

οικονομία 
 

Ωο απόηνθν ηεο ρεηξόηεξεο ελεξγεηαθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, ε νπνία απεηιεί ηε 

βησζηκόηεηα ελόο θαζεκεξηλά νινέλα απμαλόκελνπ αξηζκνύ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ από όινπο ηνπο 

θιάδνπο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, νη ξαγδαία απμαλόκελεο ηηκέο ελέξγεηαο θαίλεηαη όηη έξρνληαη 

απιώο λα πξνζηεζνύλ ζηηο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο, ζέηνληαο ζε θίλδπλν όπσο 

πνιινί ππνζηεξίδνπλ ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν θαη ηε δηεζλή αληαγσληζηηθόηεηα νιόθιεξσλ 

νηθνλνκηθώλ θιάδσλ ζηε Γεξκαλία. 

 

ην πιαίζην απηό έγθξηηνη νηθνλνκνιόγνη πξνρώξεζαλ κε εηζεγήζεηο πξνο ηε Γεξκαληθή 

Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε, ώζηε λα θαηαθέξεη ε ηειεπηαία λα δεκηνπξγήζεη άκεζα ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα έλαλ απνηειεζκαηηθό ηξόπν «εμόδνπ» από ηελ ελεξγεηαθή θξίζε θαη λα 

απνθεπρζεί κία κόληκε δεκηά ζηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο ρώξαο. 

 

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα εζληθνπνηήζεσλ ελεξγεηαθώλ θνινζζώλ πνπ απεηινύληαη κε θαηάξξεπζε, 

ε V. Grimm ππνζηεξίδεη όηη είλαη πξνηηκεηέα ε δηάζσζε εηαηξεηώλ κέζσ ηεο επελδπηηθήο 

ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην απηώλ θαη όρη ε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζή ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα 

απνθέξεη κόλν πξνζσξηλά απνηειέζκαηα. Η ελεξγεηαθή εκπεηξνγλώκνλαο ζην Γεξκαληθό 

Ιλζηηηνύην Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ (DIW) C. Kemfert, ππνζηεξίδεη κάιηζηα όηη κε δεδνκέλε ηε 

δξνκνιόγεζε απηώλ ηελ αλαγθαίσλ θαη θαηά ηελ άπνςή ηεο θξαηηθνπνηήζεσλ, ε επηβνιή 

εηζθνξάο θ.α. δελ θξίλεηαη επί ηνπ παξόληνο απαξαίηεηε, αθνύ δελ κπνξεί λα απνθέξεη πξόζζεηα 

πξαγκαηηθά νθέιε σο πξνο ηελ ειάθξπλζε ηνπ θόζηνπο πνπ επσκίδεηαη ν κέζνο θαηαλαισηήο. 

Ωζηόζν, πνιινί νηθνλνκνιόγνη ηάζζνληαη ππέξ ηεο επηβνιήο αλώηαηεο ηηκήο ζηελ ηηκή θ.α., 

θαζώο ππάξρεη ήδε ή ζρεδηάδεηαη ζε άιιεο ρώξεο.  

 

Η εκπλεύζεσο ηεο Ε. Επηηξνπήο ηδέα πεξί εηζαγσγήο αλώηαηνπ νξίνπ ζηηο εηζαγσγέο θ.α. θαη 

άιισλ κνξθώλ απηνύ όπσο ην LNG, κε ζηόρν λα πιεγεί ε Ρσζία, κεξίδα θνξπθαίσλ 

εκπεηξνγλσκόλσλ ζηε ρώξα παξακέλεη επηθπιαθηηθή, αθνύ δελ είλαη βέβαην θαηά πόζν νη εηαίξνη 

ηεο ΕΕ (όπσο π.ρ. ΗΒ θαη Ννξβεγία), ζα πξάμνπλ ην ίδην, θιηκαθώλνληαο έηζη ηελ θαηάζηαζε ζην 

εζσηεξηθό ηεο Έλσζεο, εμαηηίαο ησλ ειιείςεσλ πνπ είλαη ζίγνπξν όηη ζα ζεκεησζνύλ κέζα ζηνλ 

ρεηκώλα.  

 



Επηπξνζζέησο, ζύκθσλα κε ηνλ C. Schmidt, Πξόεδξν ηνπ Γεξκαληθνύ πκβνπιίνπ Οηθνλνκηθώλ 

Εκπεηξνγλσκόλσλ, κέηξα πνπ αλαθνηλώζεθαλ ζην ηξίην παθέην νηθνλνκηθώλ παξεκβάζεσλ ηεο 

Γεξκαληθήο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο δελ ήηαλ ζηνρεπκέλα, ώζηε λα σθειεζνύλ πξαγκαηηθά 

θαη ηα κηθξνκεζαία νηθνλνκηθά ζηξώκαηα ηεο ρώξαο θαη νη επηρεηξήζεηο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό 

εηζήγεζή ηνπ είλαη όπσο ππνζηεξηρζνύλ άκεζα θαη πην ζηνρεπκέλα ηα κηθξνκεζαία λνηθνθπξηά, 

πξνηείλνληαο κεηαμύ άιισλ κείσζε ηνπ θόξνπ ζηελ ελέξγεηα ζην ειάρηζην επίπεδν πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηε λνκνζεζία ηεο ΕΕ, θαζώο θαη επξείαο βάζεο βνήζεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, κε 

ηε κνξθή δαλείσλ θαη επηρνξεγήζεσλ.  

 

Εηδηθόηεξα σο πξνο ηε ζηήξημε ησλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ 

ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ ζηε ρώξα θαη ηε δηάζσζε ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ζπγθξαηείηαη όηη ε 

Γεξκαληθή Έλσζε Εκπνξηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ Επηκειεηεξίσλ (DIHK) απέζηεηιε θείκελν 

ζέζεσλ πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία, ζην νπνίν, ελ όςεη ηεο ηξέρνπζαο έθηαθηεο αλάγθεο, 

πξνηείλνληαη επηγξακκαηηθά ηα εμήο:  

 

-αλαζεώξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ κνληέινπ δεκνπξαζίαο θ.α.  

-ηαρεία επέθηαζε ησλ ΑΠΕ 

-πξνζσξηλή επαλαθνξά όισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηαζκώλ παξαγσγήο ελέξγεηαο από ιηζάλζξαθα, 

ιηγλίηε θαη πεηξέιαην αιιά θαη ησλ ππξεληθώλ εξγνζηαζίσλ, σο κέζν γεθύξσζεο, 

-ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ εηαηξεηώλ πνπ πιήηηνληαη κε θεθάιαηα από ην ηακείν 

κεηαζρεκαηηζκνύ θαη πξνζηαζίαο ηνπ θιίκαηνο θαη από ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ηεξείηαη ζύκθσλα κε 

ηνλ λόκν γηα ηηο ΑΠΕ (EEG),  

-κείσζε ηνπ θόξνπ ει. ελέξγεηαο θαη θ.α. ζηα θαηώηαηα επξσπατθά επίπεδα,  

-αλαζηνιή, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2024, ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπώλ 

ξύπσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ αληαγσληζηηθά κεηνλεθηήκαηα γηα ηηο γ/εηαηξείεο ζηελ 

επξσπατθή εζσηεξηθή αγνξά,  

-επέθηαζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο γ/εηαηξεηώλ πνπ πιήηηνληαη ζε κνλάδεο εθεδξηθήο ηζρύνο 

γηα ηελ πξνκήζεηα ει. ξεύκαηνο ζηελ ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο θαη  

-εύξεζε άκεζεο ιύζεο ζε ελδερόκελν δηαθνπώλ ζην δίθηπν εθνδηαζκό ειιείςεσλ θ.α. κέζα ζην 

ρεηκώλα, ζελάξην πνπ ζύκθσλα κε ην DIHK δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί.  


