
 

 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Ποιηηηθή Γερκαληθής Κσβέρλεζες γηα ζέκαηα Κιηκαηηθής Αιιαγής: 

Πρόγρακκα βοήζεηας θαη ζτεδηαδόκελες δράζεης Γερκαληθής Κσβέρλεζες γηα ηης 

πιεηηόκελες επητεηρήζεης - Δπελδύζεης γηα ηολ κεηαζτεκαηηζκό ηες γερκαληθής 

οηθολοκίας, θαζώς θαη γηα ηελ ελεργεηαθή κεηάβαζε, δηαθοροποίεζε θαη αζθάιεηα 

ηες τώρας 

 

Η Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε απνθάζηζε λα εθθηλήζεη πξφγξακκα δαλεηαθήο 

βνήζεηαο κέζσ ηεο γεξκαληθήο αλαπηπμηαθήο ηξάπεδαο KfW γηα ηηο γεξκαληθέο εηαηξείεο 

πνπ επεξεάδνληαη έλεθα θπξψζεσλ θαηά ηεο Ρσζίαο, ην νπνίν ζα απνηειέζεη επί ηεο νπζίαο 

ζπλέρεηα ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο 

παλδεκίαο. χκθσλα κε ηνλ  αξκφδην Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Πξνζηαζίαο Κιίκαηνο, θ. 

R. Habeck, ζηφρνο είλαη λα θαηαθέξνπλ νη γεξκαληθέο εηαηξείεο ζε βάζνο ρξφλνπ λα 

ζηεξηρζνχλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε λένπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. Παξάιιεια 

αξκφδηνο Γεξκαλφο Τπνπξγφο εμέθξαζε αλεζπρίεο Κπβεξλεηηθνχ Δπηηειείνπ γηα ηηο 

καθξφρξνλεο θαη ηδηαίηεξα ζνβαξέο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη ε ζπλερηδφκελε πνιεκηθή θξίζε 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία πξνζηίζεηαη ζηελ ήδε ηεηακέλε 

θαηάζηαζε ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ.  

 

Ωζηφζν, φπσο δήισζε ν θ. Habeck  κεηά απφ ζπλνκηιίεο ηνπ κε εθπξνζψπνπο ηεο 

γεξκαληθήο βηνκεραλίαο ειπηδνθφξν είλαη ην ζηνηρείν φηη παξφηη ε πξνζδνθψκελε θάζε 

αλάθακςεο, κεηά ηελ παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ, ζα αξγήζεη αθφκε λα μεθηλήζεη, ελ ηνχηνηο 

ε αιιειεγγχε ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ παξακέλεη αδηάζπαζηε, κε δεδνκέλν φηη νη 

γεξκαληθέο εηαηξείεο ππνζηεξίδνπλ πιήξσο ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο, αλ θαη είλαη ήδε 

πνιχ επηβαξπκέλεο. ην πιαίζην απηφ, ν Γεξκαλφο Τπνπξγφο δηαβεβαίσζε φηη εθ ησλ €20 

δηο πνπ είραλ επελδχζεη νη γ/εηαηξείεο ζηε Ρσζία, ηα €7,4 δηζ. επξψ είλαη πιήξσο 

εμαζθαιηζκέλα απφ θξαηηθέο εγγπήζεηο. 

 

Δπηπιένλ αλαθνίλσζε φηη ζρεδηάδνληαη απφ ηε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε πεξαηηέξσ κέηξα γηα 

ηελ αλαθνχθηζε ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Γεξκαλία εμαηηίαο ησλ 

πςειψλ ηηκψλ ελέξγεηαο, νη νπνίεο σζηφζν εθηηκά φηη δε ζα δηαξθέζνπλ πνιχ, εθφζνλ 

ζπλερηζζεί ε εληαία ζηάζε απέλαληη ζηνλ πεξηνξηζκφ ζηηο εηζαγσγέο απφ Ρσζία, απφ ηελ 

νπνία ε εμάξηεζε παξαδέρηεθε φηη ηα ηειεπηαία έηε ήηαλ πςειή.  

 

ε εηδηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ε Γεξκαληθή 

Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο θαη Δλέξγεηαο, αλαθνξηθά κε ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ ζα επέιζνπλ ζηε Γεξκαλία ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ελέξγεηαο, ν θ. 

Habeck ππνγξάκκηζε φηη ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε ηάρηζηε κείσζε ηεο -ζεκαληηθήο -

εμάξηεζεο ηεο Γεξκαλίαο απφ ηε Ρσζία ζε ελεξγεηαθνχο πφξνπο (εηζαγσγέο ζε πνζνζηφ 

55% ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, 50% άλζξαθα θαη 35% αξγνχ πεηξειαίνπ).  

 

χκθσλα κε ην αξκφδην Γεξκαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, 

αθφκα θαη αλ ζεσξεηηθά ε παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε Ρσζία ζηακαηνχζε, άκεζα, ηα 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα ηεο Γεξκαλίαο επαξθνχλ έσο ην θζηλφπσξν, σζηφζν γηα ηελ 

επίηεπμε καθξνρξφληαο ελεξγεηαθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ελφςεη ηνπ επφκελνπ ρεηκψλα, ν 

αξκφδηνο Γεξκαλφο Τπνπξγφο θαηά ηελ αλσηέξσ ζπλεδξίαζε ηεο Γεξκαληθήο 



Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ζπλφςηζε κέηξα θαη δξάζεηο πνπ ζρεδηάδεη ε Γεξκαληθή 

Κπβέξλεζε: 

-Δθπφλεζε ζρεδίνπ λφκνπ γηα παξνρή θηλήηξσλ ζηηο εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο γηα 

πιήξσζε ησλ δεμακελψλ θπζηθνχ αεξίνπ κέρξη ην θζηλφπσξν 

-Γεκηνπξγία απνζεκάησλ ζε άλζξαθα θαη πεηξέιαην 

-Δπηηάρπλζε ηεο επέθηαζεο ησλ ΑΠΔ 

-πλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε άιια θ-κ ΔΔ γηα πηζαλή αιιεινβνήζεηα  

-Δπαλεμέηαζε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 

 

πλεπεία ησλ αλσηέξσ ην Γεξκαληθφ Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο πξνρσξά κε γνξγνχο ξπζκνχο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ γηα 

απζηεξφηεξε ξχζκηζε ηεο αγνξάο απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ, επηζπκψληαο, έηζη, λα 

δηαζθαιίζεη φηη νη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γεξκαλία ζα 

εμαζθαιίδνπλ, εθεμήο, ειάρηζηα επίπεδα πιήξσζεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρεηκεξηλήο 

πεξηφδνπ ζηε ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Γεξκαλφ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, νη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ πξνρσξνχλ ήδε ζε 

κειέηε επηπηψζεσλ ψζηε λα δνζνχλ νη ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ επάξθεηαο εθνδηαζκνχ θαηά ηα επφκελα ρξφληα.  

 

ην επίθεληξν ηεο κειινληηθήο ξχζκηζεο θαίλεηαη φηη βξίζθεηαη έλα ζρέδην «ηξηψλ 

ζηαδίσλ» απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ, κε ηνλ γεξκαληθφ θνξέα ‘Trading Hub Europe 

(THE)’ λα δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζή ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ν ελ ιφγσ 

γεξκαληθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν κέηνρνη είλαη κεγάιεο ελεξγεηαθέο εηαηξείεο ηεο ρψξαο, 

είλαη επηθνξηηζκέλνο ζχκθσλα κε ηνλ Γεξκαληθφ Νφκν γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ (EnWG), κε ηελ αξκνδηφηεηα «δηαρεηξηζηή ηεο πεξηνρήο 

αγνξάο» θπζηθνχ αεξίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ππφρξενο λα δηαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ γηα νιφθιεξε ηε Γεξκαλία.  

 

χκθσλα κε ην πξψην ζηάδην ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελνπ ζρεδίνπ ηνπ Γεξκαληθνχ 

Τπνπξγείνπ, ν ΣΗΔ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη, ήδε, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ 

ζέξκαλζεο ζηε Γεξκαλία, φηη έρεη επηηεπρζεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

απνζήθεπζεο, επίπεδν πιήξσζεο απνζεκάησλ ηεο ηάμεο ηνπ 10%, ελψ θαηά ην δεχηεξν 

ζηάδην, ήηνη ην αξγφηεξν έσο ηηο αξρέο Οθησβξίνπ θάζε έηνπο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη 

φηη ηα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ αλέξρνληαη ζην 80-100% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δθφζνλ ηα αλσηέξσ επίπεδα πιήξσζεο δελ επηηπγράλνληαλ ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο, ηφηε ν THE ζα κπνξεί λα πξνκεζεχεηαη αλαγθαίεο 

πνζφηεηεο κέζσ εηδηθνχ δηαγσληζκνχ, ηνλ νπνίν ζα πξνθεξχζζεη, πξνρσξψληαο έηζη ζην 

ηξίην ζηάδην ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ. 

 

Απφ ηε ζθνπηά ησλ δηαρεηξηζηψλ απνζήθεπζεο, ηα ελ ιφγσ θπβεξλεηηθά ζρέδηα ελέρνπλ 

ζνβαξνχο θηλδχλνπο. χκθσλα κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Γεξκαληθήο Έλσζεο 

θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη πδξνγφλνπ ζηε 

Γεξκαλία «Πξσηνβνπιία Απνζήθεπζεο Δλέξγεηαο (INES)», θ. S. Bleschke, κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζρέδην επηρεηξείηαη κία «ππέξ ην δένλ» ξχζκηζε ηεο ειεχζεξεο αγνξάο 

απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ κεηαθπιίεηαη ππέξκεηξα ε επζχλε ζηνπο δηαρεηξηζηέο 

δηθηχσλ απνζήθεπζεο. 

 

Δπηπξνζζέησο κεηά ηελ πηνζέηεζε ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  χςνπο € 60 δηο ζηα 

ηέιε πεξαζκέλνπ έηνπο, γηα ηε δεκηνπξγία Σακείνπ «Πξάζηλνπ Μεηαζρεκαηηζκνχ» ζηε 

Γεξκαλία, ζπλαξκφδηνη  Γεξκαλνί Τπνπξγνί  Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο- Πξνζηαζίαο 

ηνπ Κιίκαηνο, C. Lindner θαη R. Habeck, αληίζηνηρα, αλαθνίλσζαλ ηελ απφθαζε 

Γεξκαληθήο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο λα επελδπζνχλ επηπιένλ €200 δηο έσο ην 2026, 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηελ κεηάβαζε πξνο κία «πξάζηλε» νηθνλνκία, πνζφ 

δηπιάζην ηνπ αξρηθψο ζπκθσλεζέληνο πεξί ηα €110 δηο, ην νπνίν είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηε 



ζπκθσλία ηνπ λένπ Γεξκαληθνχ Κπβεξλεηηθνχ πλαζπηζκνχ. Δηδηθφηεξα ν ζρεδηαζκφο 

Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο πεξηιακβάλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ, φπσο ε κείσζε 

εθπνκπψλ CO2 απφ ηε βηνκεραλία, ε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ πδξνγφλνπ θαη ε 

θαηαζθεπή πεξηζζφηεξσλ ζηαζκψλ θφξηηζεο γηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα, νη νπνίεο ζα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε ηεο Γεξκαλίαο, θαζψο θαη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο.  

 

Ο Γεξκαλφο Κνηλνβνπιεπηηθφο Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, θ. 

O. Krischer δήισζε, κεηαμχ άιισλ, φηη «πξόθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή αύμεζε ζηα αξρηθώο 

πξνϋπνινγηδόκελα πνζά, ε νπνία δείρλεη όηη ε Γεξκαλία απηή ηε ζηηγκή ζέιεη λα επελδύζεη 

έμππλα, πξνθεηκέλνπ παξάιιεια λα γίλεη ιηγόηεξν εμαξηεκέλε από ην θπζηθό αέξην, ηνλ 

άλζξαθα θαη ην πεηξέιαην, πξνεξρόκελα από ηε Ρωζία». ην ίδην πιαίζην ε επηθεθαιήο ηεο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ Κφκκαηνο ησλ Πξαζίλσλ, θα K. Dröge, ραξαθηήξηζε ηελ 

αλσηέξσ απφθαζε σο «έλα ζεκαληηθό βήκα γηα ηελ πινπνίεζε κίαο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο 

ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αζθάιεηαο ζηε ρώξα», δεδνκέλνπ φηη ν πφιεκνο Ρσζίαο- 

Οπθξαλίαο θαηέζηεζε -κε ηνλ πιένλ εκθαηηθφ ηξφπν- ζαθέο φηη ε αλάγθε γηα ελεξγεηαθέο 

επελδχζεηο θαη απεμάξηεζε απφ ηα νξπθηά θαχζηκα, είλαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ επείγνπζα.  

 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Πξφεδξνο ηεο Γεξκαληθήο Έλσζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φχζεο 

(ΝΑΒU) θ. J.A. Krüger αλέθεξε φηη ην παθέην ρξεκαηνδφηεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε κπνξεί 

λα θαίλεηαη εληππσζηαθφ, σζηφζν πεξηέρεη θπξίσο θεθάιαηα πνπ είραλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί 

ζηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο, ελψ εθ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ 

πνζψλ ην «Πξάζηλν Σακείν» πξφθεηηαη λα ιάβεη, θαηά ηα επφκελα πέληε ρξφληα, κφιηο € 30 

δηο. 

 

ην πεδίν ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηε Γεξκαλία, πάλησο, ζχκθσλα κε ην Οηθνλνκηθφ Ιλζηηηνχην 

Κνισλίαο (IW), ε θιηκάθσζε ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο ζηελ Οπθξαλία απεηιεί ήδε κε 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζπλαθφινπζα ηνπ πιεζσξηζκνχ [πνπ 

ππνρψξεζε ζην 4,9% ηνλ πεξαζκέλν Ιαλνπάξην] αθφηνπ φκσο έθζαζε ζην ηζηνξηθά 

πςειφηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ 30 εηψλ θαηά ηνλ παξειζφληα Γεθέκβξην [5,3%]. Σν 

Γεξκαληθφ Οηθνλνκηθφ Ιλζηηηνχην (IW), ππνγξάκκηζε ζε αλαθνίλσζή ηνπ, ζήκεξα, φηη ν 

πιεζσξηζκφο ζηε ρψξα ζα κπνξνχζε λα αλέιζεη ζην 6,1% θαη απηφ δηφηη ε Γεξκαλία 

εηζάγεη απφ ηε Ρσζία πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο, ελψ 

αλακέλεηαη νη ηηκέο ηνπ λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηηο ηξέρνπζεο 

εμειίμεηο. 


