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ΘΔΜΑ:  Δκδήλωζη ιηαλικήρ Ππεζβείαρ για ηιρ ζπάνιερ γαίερ με κενηπική ομιλήηπια ηη γ/ 

κοινοβοςλεςηική Τθςποςπγό Οικονομίαρ / Πποζηαζίαρ Κλίμαηορ, F. Brantner – 

Μελέηη Ινζηιηούηος IW για ηην εξάπηηζη ηηρ γεπμανικήρ βιομησανίαρ από ηην 

Κίνα ωρ ππορ ηιρ ειζαγωγέρ κπίζιμων ππώηων ςλών 

 

 

ηηο πξνθιήζεηο, πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηηο γεξκαληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ε λέα 

ζηξαηεγηθή ηεο Γ/Κπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πξώηεο ύιεο, αλαθέξζεθε, κεηαμύ άιισλ, ε 

γ/θνηλνβνπιεπηηθή Τθππνπξγόο Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο Κιίκαηνο, F. Brantner (Πξάζηλνη), 

ζε εθδήισζε ηεο Πξεζβείαο ηεο Ιηαιίαο ζην Βεξνιίλν κε ζέκα «Rare Earths and the raw 

materials for  the Twin Transition». Η θπξία Bratner παξαδέρζεθε όηη ν ζηόρνο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγώλ πξνκήζεηαο θξίζηκσλ πξώησλ πιώλ / ζπάλησλ γαηώλ, πνιιώ δε 

κάιινλ ν ζηόρνο ηεο αληηθαηάζηαζεο νξηζκέλσλ εμ απηώλ, ζα θέξεη ζε δύζθνιε ζέζε ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνπ απνηεινύλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, 

γεγνλόο πνπ απμάλεη ην βάξνο ηεο επζύλεο ηεο Γ/Κπβέξλεζεο απέλαληί ηνπο. 

 

Η δηαθνξνπνίεζε, ε αληηθαηάζηαζε θαη ε βηώζηκε ρξήζε ησλ πξώησλ πιώλ ζην πιαίζην κηαο 

θπθιηθήο νηθνλνκίαο βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ηεο νκηιίαο ηεο θπξίαο Brantner θαη απνηεινύλ 

ηνπο βαζηθνύο άμνλεο εγγξάθνπ ζηξαηεγηθήο / βαζηθώλ ζεκείσλ (Eckpunktpapier) πνπ έρεη 

θαηαξηίζεη ην γεξκαληθό Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη έρεη αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ από 

ηηο αξρέο η.έ.: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunktepapier-nachhaltige-und-resiliente-

rohstoffversorgung.html. Όπσο επηζεκαίλεηαη ζην ελ ιόγσ θείκελν, ε Κίλα έρεη επηθξαηήζεη ζηελ 

παγθόζκηα αγνξά σο ν ζεκαληηθόηεξνο παξαγσγόο θξίζηκσλ πξώησλ πιώλ, θαζώο ην 80% ησλ 

ζπάλησλ γαηώλ εμνξύζζεηαη εληόο ηεο επηθξάηεηάο ηεο. Παξάιιεια, Ρσζία θαη Ν. Αθξηθή 

δεζπόδνπλ ζηελ παξαγσγή παιιαδίνπ θαη ιεπθόρξπζνπ αληίζηνηρα. 

 

Εθηόο από ηηο πξναλαθεξζείζεο πηπρέο (δηαθνξνπνίεζε, αληηθαηάζηαζε, βηώζηκε ρξήζε ζην 

πιαίζην κηαο θπθιηθήο νηθνλνκίαο), ε γεξκαληθή ηξαηεγηθή γηα ηηο πξώηεο ύιεο εζηηάδεη, 

επίζεο, ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε θαηλνηνκηθώλ 

δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηώλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, θαζώο θαη ζηελ εγρώξηα εμόξπμε, 

δήηεκα πνπ θαηά θαηξνύο πξνζθξνύεη ζε αληηδξάζεηο πεξηβαιινληηθώλ νξγαλώζεσλ ζηε 

Γεξκαλία. Ιδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ «επικείμενη νομοθεηική ππόηαζη ηηρ ΕΕ για ηιρ 

κπίζιμερ ππώηερ ύλερ», η οποία «θα παίξει ζημανηικό πόλο» ζηε δηακόξθσζε ηνπ ζεζκηθνύ 

πιαηζίνπ γηα ηηο εμνξπθηηθέο δηαδηθαζίεο εληόο ΕΕ, θαζώο θαη «ζηον εκζςγσπονιζμό ηηρ 

νομοθεζίαρ για ηα οπςσεία ζηη Γεπμανία». Αλαθεξόκελε ζην δήηεκα ησλ εμνξύμεσλ, ε θπξία 

Brantner αλέθεξε σο παξάδεηγκα πξόζθαηε επίζθεςή ηεο ζηε αμνλία, όπνπ νη εθεί 

εθπξόζσπνη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ ηεο εμήγεζαλ όηη ε ηνπηθή παξαγσγή γαιιίνπ 
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[ρξεζηκνπνηείηαη, κεηαμύ άιισλ, γηα ηελ παξαγσγή εκηαγσγώλ] ζηακάηεζε ην 2015, όρη 

επεηδή ππήξρε θάπνην ζνβαξό πεξηβαιινληηθό δήηεκα, αιιά δηόηη ν αληαγσληζκόο από ηελ 

Κίλα, πνπ είρε νδεγήζεη ζε πνιύ κεγάιε πηώζε ησλ ηηκώλ, θαζηζηνύζε αζύκθνξε ηελ εγρώξηα 

εμόξπμε. Μάιηζηα, όπσο πξνθύπηεη από αλαιύζεηο ηνπ USGS (United States Geological 

Survey), ε Γεξκαλία ήηαλ έσο ην 2016 εθ ησλ κεγαιύηεξσλ παξαγσγώλ γαιιίνπ παγθνζκίσο, 

πξαγκαηνπνηώληαο θαη αμηόινγεο εμαγσγέο, αιιά ε γεξκαληθή παξαγσγή κεηά ην 2016 

ζηακαηά πιήξσο θαη απόηνκα. 

 

Σν έγγξαθν βαζηθώλ ζεκείσλ ηνπ γεξκαληθνύ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο απνδίδεη, επίζεο, 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία γηα ηε δηακόξθσζε εληαίσλ πξνηύπσλ ESG 

(πξόηππα πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο) γηα ηελ εηζαγσγή πξώησλ 

πιώλ θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη θαη 

ε πξναλαθεξζείζα επηθείκελε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο. ην 

πιαίζην ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο, θνκβηθήο ζεκαζίαο είλαη, επίζεο, ε δεκηνπξγία θαη 

επέθηαζε δηκεξώλ, πνιπκεξώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ εηαηξηθώλ ζρέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνύλ καθξνπξόζεζκα ηα θελά πξνζθνξάο. ηελ θαηεύζπλζε απηή θηλείηαη, κεηαμύ 

άιισλ, ε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία ηεο Γεξκαλίαο κε ΗΠΑ, Ιαπσλία, Καλαδά, Απζηξαιία, 

Γαιιία, Φηλιαλδία θαη άιινπο εηαίξνπο κε ηελ θαζηέξσζε θαη ελδπλάκσζε ηεο Minerals 

Security Partnership. 

 

Επηζεκαίλεηαη, ηέινο, ε ηδηαίηεξε αλαθνξά ηεο θπξίαο Brantner ζην πξνηεηλόκελν από ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο «Σακείν Πξώησλ Τιώλ» (Rohstoff-Fonds), ην νπνίν ζα απνηειεί 

βαζηθό εξγαιείν, ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ έγγξαθν βαζηθώλ ζεκείσλ, γηα ηελ αύμεζε ησλ 

παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ ηόζν ζην εζσηεξηθό ηεο Γεξκαλίαο αιιά θαη ζην εμσηεξηθό 

(«Πξνζδηνξηζκόο θαη ππνζηήξημε ζηξαηεγηθώλ έξγσλ πξώησλ πιώλ ζηε Γεξκαλία, ηελ ΕΕ θαη 

παγθνζκίσο ζηνπο ηνκείο ηεο εμόξπμεο, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο αλαθύθισζεο»). 

 

Πάλησο, αλ επηθξαηεί ζηε Γεξκαλία ε άπνςε όηη ε εμάξηεζε από ηελ Κίλα είλαη πνιύ κεγάιε 

ζε ό,ηη αθνξά ηηο πξνκήζεηεο θξίζηκσλ γηα ηε βηνκεραληθή παξαγσγή πξώησλ πιώλ – θάηη πνπ 

επεζήκαλε θαη ε θπξία Bratner –, κειέηε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ γηα ηε Γεξκαληθή Οηθνλνκία (Institut 

der deutschen Wirtschaft – ΙW), κε έδξα ηελ Κνισλία, δίλεη κηα πην ζύλζεηε εηθόλα. 

πγθεθξηκέλα, ην IW θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη «ζςνολικά η Κίνα είναι ζημανηικόρ 

ππομηθεςηήρ και αγοπαζηήρ ηηρ γ/βιομησανίαρ, αλλά όσι ζε ςπεπβολικό βαθμό». Μάιηζηα, 

ζύκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ γ/Ιλζηηηνύηνπ, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ην ύλδεζκό 

Γεξκαλώλ Εξγνδνηώλ, άιιεο βηνκεραληθέο ρώξεο, όπσο ε Ιαπσλία θαη νη ΗΠΑ, εμαξηώληαη 

πνιύ πεξηζζόηεξν από ηηο θηλεδηθέο εηζαγσγέο. 

 



 
Ωζηόζν, ππάξρνπλ θαη πεξηπηώζεηο, όπσο ε ειεθηξηθή βηνκεραλία, ε νπνία εμαξηάηαη πνιύ 

πεξηζζόηεξν από ηηο θ/εηζαγσγέο ζπγθξηηηθά κε άιινπο γεξκαληθνύο βηνκεραληθνύο ηνκείο. 

Επί παξαδείγκαηη, ην 19% όισλ ησλ πξνκεζεηώλ από ην εμσηεξηθό ησλ γεξκαληθώλ 

επηρεηξήζεσλ θαηαζθεπήο ζπζθεπώλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθώλ θαη νπηηθώλ 

πξντόλησλ πξνέξρεηαη από ηελ Κίλα. Σν αληίζηνηρν πνζνζηό ησλ εηαηξεηώλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ αλέξρεηαη ζην επίζεο πςειό 16%. 

 

εκεηώλεηαη, πάλησο, όηη ε σο άλσ κειέηε δελ εμεηάδεη ηελ εμάξηεζε ηεο Γεξκαλίαο από ηελ 

Κίλα σο πξνο κεκνλσκέλα πξντόληα, αιιά επξύηεξα ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή δξαζηεξηόηεηα 

θιάδσλ βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο. Άιιεο πξνεγεζείζεο αλαιύζεηο, πνπ αθνινπζνύλ ηελ 

παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε αλά εηζαγόκελν πξντόλ, δίλνπλ κηα δηαθνξεηηθή εηθόλα: ύκθσλα κε 

ηνλ ύλδεζκν Γεξκαλώλ Βηνκεράλσλ (Bundesverbands der Deutschen Industrie – BDI), ην 

60% ησλ εηζαγσγώλ γαιιίνπ πξνέξρεηαη από ηελ Κίλα, ελώ, ζύκθσλα κε ην Ιλζηηηνύην IfO 

(Institut für Wirtschaftsforschung) κε έδξα ην Μόλαρν, ην 50% ηνπ καγλεζίνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε ξνκπνηηθή, εηζάγεηαη πάιη από ηελ Κίλα.  

 

Όπσο ππνζηεξίδεη ν J. Matthes, επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο παγθόζκησλ αγνξώλ ηνπ IW θαη εθ 

ησλ ζπληαθηώλ ηεο έξεπλαο, «ζςνολικά και ζςγκπιηικά με άλλερ σώπερ ζε διεθνέρ επίπεδο, η 

γ/βιομησανία δεν εξαπηάηαι ιδιαίηεπα από ηιρ ειζαγυγέρ από ηην Κίνα. Ωζηόζο, αν κοιηάξεηε 

ηοςρ επιμέποςρ ηομείρ, ζίγοςπα ςπάπσοςν επικίνδςνερ εξαπηήζειρ, ειδικά ζηη βιομησανία 

ηλεκηπονικών». Ο θ. Matthes  αλαγλσξίδεη όηη, ζε πεξίπησζε γεσπνιηηηθήο ζύγθξνπζεο ή 

άιισλ δηαηαξαρώλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, νη εμαξηήζεηο απηέο ελέρνπλ θηλδύλνπο. «Ωρ εκ 

ηούηος», ζπκπιεξώλεη, «οι εηαιπείερ θα ππέπει να εξαλείτοςν ηιρ μονόπλεςπερ κπίζιμερ 

εξαπηήζειρ μέζυ μεγαλύηεπηρ διαθοποποίηζηρ». 

 

Σέινο, ζε ό,ηη αθνξά ηελ εμάξηεζε ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο από ηελ Κίλα πξνο ηελ 

αληίζηξνθε θαηεύζπλζε, δειαδή ζε ζρέζε κε ηηο γεξκαληθέο εμαγσγέο, ε θαηάζηαζε είλαη, 

ζύκθσλα κε ην IW, αθόκε πην δηαρεηξίζηκε, θαζώο κόλν ην 5-6% ησλ βηνκεραληθώλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο εμαξηώληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα πξνο ηελ Κίλα. Ελ 



πξνθεηκέλσ, ε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ IW είλαη ηδηαίηεξα επηθξηηηθή απέλαληη ζηηο ηξεηο 

κεγάιεο γεξκαληθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, Mercedes, VW θαη BMW, θαζώο, όπσο 

ππνζηεξίδεη ν θ. Matthes, «ηέηοια ςτηλά επίπεδα εξάπηηζηρ [ηυν υρ άνυ εηαιπειών από ηην 

κ/αγοπά] απειλούν να πεπιοπίζοςν ηο πεδίο πολιηικήρ δπάζηρ». 

 

Ο θ. Matthes πξνεηδνπνηεί όηη «οι εηαιπείερ θα ππέπει να αξιολογούν ηοςρ γευπολιηικούρ 

κινδύνοςρ, όπυρ ένα ζενάπιο ειζβολήρ ζηην Ταφβάν»,  ώζηε πηζαλέο δεκηέο ζε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε λα κελ νδεγήζνπλ νύηε ζηε ρξενθνπία αιιά νύηε θαη ζε κηα εθηεηακέλε θξαηηθή 

παξέκβαζε. Σηο ελ ιόγσ αλεζπρίεο ζπκκεξίδεηαη θαη ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε, ε νπνία ήδε 

από ην Ννέκβξην 2022 έρεη ζέζεη ζε ηζρύ απζηεξόηεξνπο όξνπο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 

ιεγόκελσλ «επελδπηηθώλ εγγπήζεσλ», νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ γεξκαληθά επελδπηηθά 

θεθάιαηα ζε αγνξέο πςεινύ θηλδύλνπ. 

 


