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ΘΔΜΑ:  υνεχίδεηαι ε ενδοκυβερνεηική κρίζε για ηον προϋπολογιζμό 2024 

 

Σην ζηόραζηξν ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ C. Lindner/FDP, βξέζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο 

δύν ζεκαληηθά λέα θαηαζθεπαζηηθά έξγα πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί από ηελ Γεξκαληθή 

Κπβέξλεζε, εμαηηίαο ηνπ εθηηκώκελνπ ππέξνγθνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο ηνπο: ε επέθηαζε ηεο 

Καγθειαξίαο, θαη ην λέν θηίξην ηνπ δηθνύ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.  

Ο θ. Lindner ζε ζπλέληεπμε ηνπ (ARD, 16.03) ζηειίηεπζε αξρηθά ηελ παιηά απόθαζε (2019) 

γηα επέθηαζε ηνπ πθηζηακέλνπ θηηξίνπ ηεο Καγθειαξίαο κε πξνζζήθε ζεηξάο λέωλ θηηξίωλ: 

«Πηζηεύω όηη ζηε λέα επνρή κεηά ηελ παλδεκία, κε δηεπξπκέλε επέιηθηε εξγαζία θαη ηειεξγαζία, 

είλαη πεξηηηό λα θαηαζθεπάζνπκε δίπια ζηελ Καγθειαξία θαη έλα λέν θηίξην Γξαθείωλ, πνπ ζα 

θνζηίζεη πάλω από € 800 εθ.». Ο θ. Lindner ππνζηήξημε όηη θαη ζην δηθό ηνπ Υπνπξγείν 

εθαξκόδεηαη θαηά 65% «επέιηθηε εξγαζία» θαη ζπκπιήξωζε όηη «ν Καγθειάξηνο Scholz (SPD) 

ζίγνπξα ζα δπζαξεζηεζεί πνπ πξνηείλω λα ην θαηαξγήζνπκε, αιιά εληέιεη απηή είλαη ε δνπιεηά 

κνπ». Η απάληεζε ζε απηό ππήξμε άκεζε από ηνλ Κπβεξλεηηθό Εθπξόζωπν S. Hebestreit, ν 

νπνίνο επεζήκαλε όηη ππάξρεη εηιεκκέλε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ήδε 

από ηνλ Σεπηέκβξην θαη έρνπλ, κάιηζηα, δεζκεπζεί ηα ζρεηηθά θνλδύιηα ζηνλ πξνϋπνινγηζκό. 

Σε λέεο ρζεζηλέο δειώζεηο ηνπ ζηελ επξείαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα BILD, ν θ. Lindner 

επαλήιζε ζην ζέκα θαη ππνζηήξημε όηη (ζην ίδην πλεύκα εμνηθνλόκεζεο δεκνζίωλ πόξωλ) δελ 

ζα πξέπεη λα ζεωξείηαη δεδνκέλε νύηε ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαδόκελνπ λένπ θηηξίνπ γηα ην 

δηθό ηνπ Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, θαζώο «είλαη αλάγθε όινη λα ζπλεηζθέξνπκε ώζηε λα 

μεθύγνπκε από ηελ ππεξβνιηθή δηόγθωζε ηνπ Δεκνζίνπ Χξένπο θαη, γηα απηό, επαλεμεηάδω όια 

ηα λέα έξγα, πνπ κπνξεί κελ λα ηα ζέινπκε, αιιά εληέιεη δελ είλαη απνιύηωο απαξαίηεηα». 

Σεκεηώλεηαη όηη ην ελ ιόγω έξγν, πξνϋπνινγηζκνύ € 600-800 εθαη., πξνγξακκαηίζηεθε ην 

2019 από ηνλ ηόηε Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ (θαη λπλ Καγθειάξην) Scholz, κε ζηόρν λα έρεη 

νινθιεξωζεί έωο ην 2025. Τν ζθεπηηθό ήηαλ λα ζπγθεληξωζνύλ ζε έλα θηίξην όιεο νη 

ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ ΟΙθνλνκηθώλ πνπ ηώξα είλαη θαηεζπαξκέλεο ζε 6 δηαθνξεηηθά 

θηίξηα. Εξωηώκελνο γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ Υπνπξγνύ ηνπ, ν εθπξόζωπνο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ δήιωζε όηη «όια ηα ζρέδηα ηεο Κπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα επαλαμηνινγεζνύλ κε 

βάζε ηελ νπζηαζηηθή ρξεζηκόηεηά ηνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηά ηνπο ζην πιαίζην ηωλ 

ηξερνπζώλ δηαβνπιεύζεωλ γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό». 

Η αλαθνξά ζηηο ηξέρνπζεο δηαθπβεξλεηηθέο δηαβνπιεύζεηο γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζώο εληάζζεη ηε ζπδήηεζε γηα ηε ζθνπηκόηεηα απηώλ ηωλ θνζηνβόξωλ 

θαηαζθεπαζηηθώλ έξγωλ ζηελ επξύηεξε ηξέρνπζα θξίζε ζην εζωηεξηθό ηεο Γεξκαληθήο 

Κπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην 2024 θαη 

ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ έωο ην 2027. Η ζνβαξή θξίζε ζηνπο θόιπνπο ηνπ θπβ. 

ζπλαζπηζκνύ εθδειώζεθε ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ κε αληαιιαγή επηζηνιώλ κεηαμύ ηνπ θ. 

Lindner θαη ηνπ Αληηθαγθειαξίνπ θαη Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο/Κιίκαηνο, R. Habeck, πνπ ηνπ 



εμέθξαζε ηε δπζαξέζθεηά ηνπ εθ κέξνπο ηωλ Πξαζίλωλ γηα ηε κε δηάζεζε επαξθώλ θνλδπιίωλ 

ζε ζεκαληηθέο γηα ην θόκκα ηνπ θπβ. εμαγγειίεο (θαη πξνεθινγηθέο δεζκεύζεηο ηωλ 

Πξαζίλωλ), όπωο ε κεηαξξύζκηζε ηνπ επηδνκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ηωλ ηέθλωλ 

(Kindergrundsicherung).  

Σην ίδην πιαίζην, ν θ. Lindner αληηδξά ζζελαξά ζε πηέζεηο θαη πξόζζεηεο απαηηήζεηο ηωλ 

ζπλαδέιθωλ ηνπ γηαηί ηηο ζεωξεί ππέξνγθεο θαη κε ξεαιηζηηθέο (Υπνπξγνί έρνπλ δεηήζεη γηα 

επείγνπζεο πξνηεξαηόηεηεο ηνπο επί πιένλ €70 δηο κόλν γηα ην 2024) θαη δειώλεη 

απνθαζηζκέλνο λα επηκείλεη ζηελ επαλαθνξά θαη εθαξκνγή ηνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξωκέλνπ 

«θξέλνπ ρξένπο» γηα ηζνζθειηζκέλνπο πξνϋπνινγηζκνύο. Οη Πξάζηλνη επηθξίλνπλ ηνλ Lindner 

γηα κνλνκεξή ηεξάξρεζε ηωλ δαπαλώλ θαη αληηηείλνπλ όηη ε ηήξεζε ηνπ «θαλόλα ρξένπο» 

επηβάιιεη θαη ηελ αύμεζε ηωλ εζόδωλ. Tν FDP, ωζηόζν, απνξξίπηεη θάζε ζπδήηεζε γηα 

νηαδήπνηε αύμεζε ηωλ θόξωλ. 

Εμαηηίαο ηεο ζπλερηδόκελεο ελδνθπβεξλεηηθήο θξίζεο δελ θαηέζηε αθόκα εθηθηό λα 

παξνπζηαζηνύλ ζηα κέζα Μαξηίνπ νη βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην 

2024, ελώ παξακέλεη αζαθέο πόηε απηέο ζα εγθξηζνύλ ηειηθά από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην. Ο 

θ. Lindner απιώο δήιωζε όηη «ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε εθ λένπ ηε δεκνζηνλνκηθή 

πξαγκαηηθόηεηα ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην», ελώ εθηηκάηαη όηη, ιόγω ηωλ ζπλερηδόκελωλ 

δηαθωληώλ κεηαμύ ηωλ ηξηώλ θπβεξλεηηθώλ εηαίξωλ, έρεη αλαζηαιεί ε πξνώζεζε 30 

λνκνζρεδίωλ ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο.  

Εθπξόζωπνο ηνπ γΥπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ αλέθεξε όηη, παξά ηηο δηαθωλίεο, ην ζρέδην 

πξνϋπνινγηζκνύ ζα είλαη έηνηκν έωο ηνλ Ινύλην, αλ θαη νη πξννπηηθέο ζπκβηβαζκνύ είλαη 

ιίγεο, ελώ, ζηα γεξκαληθά ΜΜΕ δηαηππώλεηαη έληνλνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηα ζπλερώο 

δηνγθνύκελα ρξέε πνπ ζπζζωξεύνληαη από πέξπζη ιόγω ηνπ πνιέκνπ ζηελ 

Οπθξαλία/ελεξγεηαθήο θξίζεο θιπ. θαη πνηνο ζα είλαη ν πιένλ ελδεδεηγκέλνο ηξόπνο 

αληηκεηώπηζήο ηνπο, ηδίωο κεηά ηηο κεγάιεο έθηαθηεο θξαηηθέο δαπάλεο/επηδνηήζεηο πνπ 

απνθάζηζε ην Γεξκαληθό Δεκόζην θαη πξνγξακκαηίδεη λα ζπλερίζεη θαη θέηνο: € 60 δηο κέζω 

ηνπ Τακείνπ γηα ην Κιίκα θαη Μεηαζρεκαηηζκό (KTF), € 200 δηο γηα ειάθξπλζε 

επηρεηξήζεωλ/λνηθνθπξηώλ από απμεκέλα ελεξγεηαθά θόζηε (πνζό ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από 

ην γ/Τακείν Οηθνλνκηθήο Σηαζεξνπνίεζεο – WSF) θαη € 100 δηο γηα ηελ Άκπλα θαη ηελ 

αλαδηνξγάλωζε θαη αλαβάζκηζε ηωλ γ/Ελόπιωλ Δπλάκεωλ (Bundeswehr). 


