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ΘΕΜΑ: Επιπηώζεις ζηον γερμανικό κλάδο μεηαθορών από ηην εκρηκηική άνοδο ηιμών 

θσζικού αερίοσ – Προειδοποιήζεις για προβλήμαηα ζε παραδόζεις αγαθών ζηην Εσρώπη 

 

Μεηά ηα εκπόδηα πνπ ζεκεηώλνληαη, ήδε, από ηνλ πεξαζκέλν ρεηκώλα ζηελ ηξνθνδνζία ηεο 

γεξκαληθήο αγνξάο εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, ζπλερηδόκελα είλαη ηα πξνβιήκαηα ζηηο αιπζίδεο 

εθνδηαζκνύ θαη ζηνλ θιάδν εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ, ηα νπνία όκσο απηή ηε θνξά 

απνδίδνληαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ εθξεθηηθή άλνδν ησλ ηηκώλ θπζηθνύ αεξίνπ.  

 

Σε ζρεηηθή θνηλή επηζηνιή ηνπο πξνο ηνλ ππεξεζηαθό Γεξκαλό Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγό 

Οηθνλνκίαο θαη Ελέξγεηαο, θ. P. Altmaier, ε Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Έλσζε Εκπνξεπκαηηθώλ 

Μεηαθνξώλ (BGL) θαη ε Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Έλσζε Επηρεηξεκαηηώλ Λεσθνξείσλ (BDO), 

επηζεκαίλνπλ όηη ειινρεύνπλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη από ηηο ειιείςεηο ζηελ θπθινθνξία ηνπ 

θαζαξηζηηθνύ θαπζαεξίσλ θηλεηήξσλ θαύζεο πεηξειαίνπ «AdBlue» θαη ησλ ζπλαθόινπζα 

απμεκέλσλ ηηκώλ ηνπ (από €0,19/ιίηξν αλέξρεηαη πιένλ ζε €0,69/ιίηξν), ζηνηρεία ηα νπνία 

θαζηζηνύλ, πιένλ, ζρεδόλ αδύλαηε ηελ πξνκήζεηά ηνπ.  

 

Σπλέρηζε αλσηέξσ θαηάζηαζεο ζα νδεγήζεη άκεζα, ζύκθσλα κε ηα δηακεηβόκελα ζηελ επηζηνιή 

ησλ γεξκαληθώλ θιαδηθώλ ελώζεσλ,  ζε αλεπάξθεηα ηνπ δηαιύκαηνο, ε νπνία ελδέρεηαη λα 

επεξεάζεη έσο ην 90% ησλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ, ζηνηρείν πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηηο παξαδόζεηο αγαζώλ ζε νιόθιεξε ηελ Επξώπε.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην πξόβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ εθηίλαμε ησλ ηηκώλ ελέξγεηαο, κεηαμύ άιισλ 

θαη ακκσλίαο, ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε παξαγσγή ηνπ ελ ιόγσ πξντόληνο ην νπνίν είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ εθθίλεζε ησλ νρεκάησλ diesel (π.ρ. θνξηεγά, ηξαθηέξ, γεσξγηθέο κεραλέο, 

ιεσθνξεία, ληαιίθεο θ.α.). Επηπξνζζέησο, νη παξαζθεπαζηέο ηνπ ελ ιόγσ πξντόληνο έρνπλ 

νδεγεζεί ζε ζηαδηαθό πεξηνξηζκό ηεο παξαγσγήο ηνπ εμαηηίαο, παξάιιεια, ησλ απζηεξώλ 

πεξηβαιινληηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ πεξί εθπνκπώλ CO2 πνπ απαηηείηαη, πιένλ, λα ην ζπλνδεύνπλ. 

 

Ελ ιόγσ ζηνηρείν θαηαδεηθλύεηαη θαη ζε πξόζθαηε έξεπλα ηελ νπνία εθπόλεζε ε Κεληξηθή 

Έλσζε Επηκειεηεξίσλ Γεξκαλίαο (DIHK), θαηά ηελ νπνία γηα πξώηε θνξά ην 23% ησλ 

εξσηεζεηζώλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδεη ην απμεκέλν επίπεδν ηηκώλ ελέξγεηαο, σο 

ηδηαίηεξα πςειό επηρεηξεκαηηθό θίλδπλν, ελώ ην 50% ππνγξακκίδεη, όηη ζσξεπηηθά νη απμεκέλεο 

ηηκέο ελέξγεηαο θαη πξώησλ πιώλ ειινρεύνπλ ηε κεγαιύηεξε επηθηλδπλόηεηα γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Δένλ ζπγθξαηεζεί πσο γηα πξώηε θνξά, νη ηηκέο ελέξγεηαο θαη 

πξώησλ πιώλ εξεπλώληαη από ην DIHK ρσξηζηά, δεδνκέλνπ όηη δήηεκα, πιένλ, θαίλεηαη λα 

απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηηο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο. 

 

Έσο ώξαο πξνβιήκαηα ζηελ πξνκήζεηα ελ ιόγσ ρεκηθνύ πξντόληνο επηιύνληαη από πιεπξάο 

Γεξκαλώλ νδεγώλ κε ηελ απνθπγή ελδηάκεζσλ ιηαλνπσιεηώλ θαη ρνλδξεκπόξσλ, θαζώο θαη ηελ 

εδξαίσζε επηθνηλσλίαο απεπζείαο κε θαηαζθεπαζηέο ελ ιόγσ πξντόληνο.  

 

Ωζηόζν, ε Γεληθή Έλσζε Απηνθηλήησλ Γεξκαλίαο (ADAC) θξνύεη ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ, όηη 

ε πξνζθπγή ζε ιύζεηο πξνιεπηηθήο καδηθήο αγνξάο θαη απνζήθεπζεο ηνπ πξντόληνο, ζα νδεγήζεη 

πξνδηαγεγξακκέλα ζε επηδείλσζε ηεο, ήδε, απμαλόκελεο δήηεζήο ηνπ θαη ζπλαθόινπζα ζε 

ξαγδαία αύμεζε ή αθόκα θαη «ζνθ» ηηκώλ. 

 


