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ΘΔΜΑ:   Δπίσκεψη εργασίας τον Μάρτιο τοσ Καγκελάριοσ Scholz στην Ιαπωνία 

 

Η αζθάιεηα ησλ πξώησλ πιώλ ζα είλαη ζηε θνξπθή ηεο αηδέληαο ζηελ πξνγξακκαηηδόκελε γηα 

ηα κέζα Μαξηίνπ δεύηεξε επίζθεςε εξγαζίαο ηνπ Καγθειάξηνπ Scholz (SPD) ζηελ Ιαπσλία 

θαη ζηηο ζπλνκηιίεο πνπ ζα έρεη κε ηνλ Ιάπσλα Πξσζππνπξγό Kihsida, όπσο δήισζε θαηά ηελ 

επίζθεςή ηνπ ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ζην Οκνζπνλδηαθό Ιλζηηηνύην Γεσεπηζηεκώλ θαη 

Φπζηθώλ Πόξσλ ζην Αλλόβεξν. Αλαθεξόκελνο ζηελ επίζθεςή ηνπ, δήισζε όηη επηζπκεί ηελ 

δηεύξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Γεξκαλίαο θαη Ιαπσλίαο, γηα λα βνεζήζεη ζηελ εμαζθάιηζε 

πξνκεζεηώλ πξώησλ πιώλ σο κέξνο επξύηεξεο πξνζπάζεηαο λα γίλνπλ νη αιπζίδεο εθνδηαζκνύ 

πην αλζεθηηθέο θαη λα απνθεπρζεί ε ππεξβνιηθή εμάξηεζε από κεκνλσκέλεο ρώξεο.  

«Με ηον επιθεηικό πόλεμο ηηρ Ρωζίαρ ζηην Οςκπανία, μάθαμε όηι ππέπει να κάνοςμε όηι είναι 

δςναηόν για να μην διαηηπήζοςμε εξαπηήζειρ από αλςζίδερ εθοδιαζμού πος δεν μποπούμε να 

επηπεάζοςμε επαπκώρ», δήισζε ν Γεξκαλόο Καγθειάξηνο, ελώ ηόληζε «έηζι ππέπει να 

δημιοςπγήζοςμε δομέρ με όζο ηο δςναηόν πεπιζζόηεποςρ εηαίποςρ ζε όλο ηον κόζμο για να 

διαζθαλίζοςμε ηην αζθαλή ππομήθεια ππώηων ςλών. Οι διαβοςλεύζειρ Γεπμανίαρ – Ιαπωνίαρ 

θα επικενηπωθούν ζηην αζθάλεια ηων ππώηων ςλών και ζηη ζύνδεζη ηων ζηπαηηγικών μαρ για 

ηιρ ππώηερ ύλερ». Ο Καγθειάξηνο Scholz ζα ζα ζπλνδεύεηαη από αληηπξνζσπεία ζηειερώλ 

γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ. 

Θα είλαη ε δεύηεξε επίζθεςε ηνπ Καγθειάξηνπ ζηελ Ιαπσλία ζε ιηγόηεξν από 12 κήλεο / 

επίζεο πξνηίζεηαη κεηάζρεη ζηελ πξνζερή Σύλνδν Κνξπθήο G7 ζηε Χηξνζίκα ζηα κέζα 

Μαΐνπ, πνπ δηνξγαλώλεη ε ηξέρνπζα Ιαπσληθή Πξνεδξία G7. Τν γεξκαληθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

Ιαπσλία δελ είλαη ηπραίν: Οη γεξκαληθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο θαη νη πξνκεζεπηέο ηνπο 

πξνζπαζνύλ εμαζθαιίζνπλ άκεζε πξόζβαζε ζε πξώηεο ύιεο (όπσο ιίζην θαη θνβάιηην) πνπ 

απαηηνύληαη γηα παξαγσγή θπςειώλ κπαηαξίαο γηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα. Όπσο ηόληζε ν 

Καγθειάξηνο, «ςπάπσει αςξανόμενη ανηζςσία για ηην κςπιαπσία ηηρ Κίναρ ζηην διύλιζη και ηην 

παπαγωγική ικανόηηηα, η οποία θεωπείηαι εςάλωηη λόγω ηων πολιηικών ενηάζεων. Η Γεπμανική 

Κςβέπνηζη βπίζκεηαι ζηη διαδικαζία ανανέωζηρ ηηρ εθνικήρ ζηπαηηγικήρ ππώηων ςλών. Ο 

πόλεμορ ηηρ Ρωζίαρ ζηην Οςκπανία εξέθεζε ηοςρ κινδύνοςρ ηηρ ςπεπβολικήρ εξάπηηζηρ από 

έναν μόνο ππομηθεςηή για ειζαγωγέρ ενέπγειαρ, και η Γεπμανία επιθςμεί αποθύγει εθεξήρ άλλερ 

παπόμοιερ εξαπηήζειρ για ηιρ ππώηερ ύλερ». 

Η επηθαηξνπνηεκέλε γεξκαληθή ζηξαηεγηθή ζα επηθεληξσζεί ζηελ ελίζρπζε ηεο αλαθύθισζεο, 

ζηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ θαλνληζκώλ γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε επέθηαζε ηεο εμόξπμεο ζηελ 

Γεξκαληθή Επηθξάηεηα, θαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ εηαίξσλ ηεο Γεξκαλίαο κέζσ ζπκθσληώλ 

κε ρώξεο όπσο ε Χηιή, ε Απζηξαιία θαη ν Καλαδάο. 


