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Α. ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ 

1. Δλδηαθέξνλ ηεο Fraport γηα ην αεξνδξόκην ηεο Καιακάηαο 

Όπσο επηβεβαίσζε ζηελ ε/θ FAZ εθπξφζσπνο ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο 

αεξνδξνκίσλ Fraport , ε εηαηξεία έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

αεξνδξνκίνπ ζηελ Καιακάηα. χκθσλα κε εθπξφζσπν ηεο Fraport, πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά 

κηθξφ αεξνδξφκην, κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ πέξπζη λα κελ μεπεξλά ηνπο 340.000, αιιά ε 

πεξηνρή, ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ραξαθηεξίδεηαη σο ειθπζηηθή γηα ηνπξηζκφ πςειήο πνηφηεηαο. 

Απηφ επηηξέπεη ζηε Fraport λα ειπίδεη ζε πςειφηεξν αξηζκφ επηβαηψλ ζην κέιινλ, ζχκθσλα 

θαη κε εθηηκήζεηο παξαηεξεηψλ ηνπ θιάδνπ.  

Ο φκηινο Fraport κε έδξα ηε Φξαλθθνχξηε δηαρεηξίδεηαη ήδε 14 πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα 

ζηελ Διιάδα, κεηαμχ απηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Κέξθπξαο. χκθσλα κε ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο, ε εκπινθή ηεο Fraport ζηελ Διιάδα, φπνπ έρεη ζπζηήζεη ζπγαηξηθή, 

θξίλεηαη σο επηηπρήο, θαζψο ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ, ζηα αεξνδξφκηα πνπ δηαρεηξίδεηαη, ήηαλ 

ην 2023 πάλσ απφ ηα πξν παλδεκίαο επίπεδα. Ζ απφθαζε γηα ην λέν θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ Καιακάηαο δελ αλακέλεηαη λα ιεθζεί, πξηλ απφ ην γ’ ηξίκελν ηνπ 2023. 

 

Β. ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ –ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

1. Δηήζηα αύμεζε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ θαηά 1,9% ην 2022 (πξνζσξηλά ζηνηρεία) 

χκθσλα κε πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Destatis), ην 

γεξκαληθφ ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 1,9% ην 2022 ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Όπσο 

δήισζε ε λέα Πξφεδξνο ηεο Destatis, Γξ. R. Brand, «ππήξμαλ ζνβαξέο ειιείςεηο πιηθψλ θαη 

ζεκεία ζπκθφξεζεο ζηε δηαλνκή ηνπο, θαζψο επίζεο ξαγδαία αχμεζε ησλ ηηκψλ, ηδίσο ζηα 

ηξφθηκα, έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζπλέρηζε ηεο παλδεκίαο, αλ θαη ε 

ηειεπηαία είλαη εμαζζελεκέλε. Παξά ηηο δχζθνιεο απηέο ζπλζήθεο, ε γ/Οηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο 

θαηάθεξε λα έρεη θαιέο επηδφζεηο ην 2022». Σν γεξκαληθφ ΑΔΠ ην 2022 ήηαλ 0,7% πςειφηεξν 

ζε ζρέζε κε ην 2019, ηε ρξνληά δειαδή πξνηνχ ελζθήςεη ε παλδεκία. 

ΑΕΠ Γερμανίας, προζαρμοζμένες ηιμές (μεηαβολή από προηγούμενο έηος, %) 

 

Πηγή: Destatis 

Ο ξπζκφο ηεο θαηαγξαθείζαο αλάπηπμεο δηαθνξνπνηείηαη αλά θιάδν. Οξηζκέλεο ππεξεζίεο 

επσθειήζεθαλ απφ ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο κεηά ηελ άξζε ζρεδφλ φισλ ησλ 
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πεξηνξηζκψλ. Ηδηαίηεξα ηζρπξή άλνδνο θαηαγξάθεθε, κεηαμχ άιισλ, ζηνπο θιάδνπο ηεο 

δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο (+6,3%), ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο εζηίαζεο. Ζ ηζρπξή άλνδνο 

θαηά 4,0% ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ηνκέα «εκπφξην, κεηαθνξέο, δηακνλή θαη εζηίαζε» νθείιεηαη, 

θπξίσο, ζηνπο πξναλαθεξζέληεο θιάδνπο. Ο θιάδνο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο επηβεβαίσζε ηε καθξνπξφζεζκε αλαπηπμηαθή ηνπ πνξεία θαη ζπλέρηζε λα 

θηλείηαη αλνδηθά (+3,6%), κεηά ηελ πξφζθαηξε επηβξάδπλζε πνπ θαηέγξαςε κφλν θαηά ην 

πξψην έηνο ηεο παλδεκίαο (2020). 

Αλ θαη ζπγθξηηηθά είραλ θηλεζεί ηθαλνπνηεηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκηθήο θξίζεο, νη 

θαηαζθεπέο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή χθεζε ην 2022 (-2,3%) ιφγσ ησλ ειιείςεσλ ζε νηθνδνκηθά 

πιηθά θαη εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαη ηεο επηδείλσζεο ησλ 

ζπλζεθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ. Οη πςειέο ηηκέο ελέξγεηαο θαη ε 

αθφκε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ελδηάκεζσλ πξντφλησλ αλέθνςαλ ηελ πνξεία ηεο 

κεηαπνίεζεο, ε άλνδνο ηεο νπνίαο ήηαλ αλαηκηθή (+0,2%). Όπσο θαη ην 2021, ε κεηαπνίεζε 

επεξεάζηεθε απφ ηηο ειιείςεηο θαη θαζπζηεξήζεηο ζηηο παγθφζκηεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, ηδίσο 

ην πξψην εμάκελν ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε πεξαηηέξσ κεηά ηε 

ξσζηθή εηζβνιή ζηελ Οπθξαλία, πνπ νδήγεζε ζε λέα εθηφμεπζε ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ε αλάπηπμε ζηεξίρζεθε απφ ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, ε νπνία 

θαηέγξαςε δπλακηθή άλνδν (+4,6%), αλαθηψληαο ζρεδφλ ηα πξν παλδεκίαο επίπεδα ηνπ 2019. 

Ηδηαίηεξα απμεκέλεο ήηαλ νη δαπάλεο γηα ππεξεζίεο εζηίαζεο, δηακνλήο, αλαςπρή, ςπραγσγία 

θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Ζ αχμεζε θαηά 1,1% ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ηειηθήο 

θαηαλάισζεο ην 2022 επίζεο ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο γ/Οηθνλνκίαο. ε φ,ηη αθνξά ηελ 

απαζρφιεζε, ην 2022 θαηεγξάθεζαλ θαηά κ.φ. 45,6 εθαηνκκχξηα απαζρνινχκελνη (+1,3%, ή 

589.000 άηνκα), ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ έρεη πνηέ θαηαγξαθεί ζηε Γεξκαλία.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηε Destatis, ππνινγηδφκελν σο πνζνζηφ ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ, ην 

έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ππνρψξεζε ζην 2,6% ην 2022, έλαληη 3,7% ην 2021 θαη 4,3% 

ην 2020 (ην 2019 είρε θαηαγξαθεί δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα 1,5%). 

ε φ,ηη αθνξά ην 2023, νη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκνιφγνη θαη Ηλζηηηνχηα κειεηψλ πξνβιέπνπλ 

πιένλ χθεζε επηφηεξε ηνπ αλακελνκέλνπ κε πηψζε ηνπ ΑΔΠ έσο 1%. Γελ ιείπνπλ, κάιηζηα, 

θαη νξηζκέλεο αθφκε πην αηζηφδνμεο εθηηκήζεηο γηα κηθξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ην ηξέρνλ έηνο, 

ιφγσ κεηαμχ άιισλ ηνπ παθέηνπ 200 δηο, κε ην νπνίν ην Γεξκαληθφ Κξάηνο επηδηψθεη λα 

αλαθνπθίζεη ηηο απψιεηεο λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγν ηεο Commerzbank, J. Krämer, «ππάξρεη πιένλ 

ζπλαίλεζε φηη δελ ζα ππάξμεη βαζηά χθεζε  ζηελ Δπξσδψλε θαη ηε Γεξκαλία, αληίζηνηρε απηήο 

ηεο θξίζεο ρξένπο θαη ηεο παλδεκηθήο θξίζεο. ε ηειηθή αλάιπζε, ε έιιεηςε θ/α ζεσξείηαη πιένλ 

απίζαλε.». Παξφια απηά, ν θ. Krämer εθηηκά φηη ην ζελάξην (ήπηαο) χθεζεο παξακέλεη ην 

πηζαλφηεξν.  

χκθσλα κε ηνλ T. Wollmershäuser, επηθεθαιήο νηθνλνκηθήο έξεπλαο ζην Ηλζηηηνχην ΗfΟ (κε 

έδξα ην Μφλαρν), ε αξρή ηνπ 2023 ζα είλαη δχζθνιε, θαζψο «ν πςειφο πιεζσξηζκφο θαη ε 

αχμεζε ησλ επηηνθίσλ αλακέλεηαη λα κεηψζνπλ ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη λα πιήμνπλ ηηο 

θαηαζθεπέο», αιιά ζηαδηαθά ε νηθνλνκία ζα αλαθάκςεη, «γηαηί ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζα αλαθνπεί αηζζεηά θαη ηα εηζνδήκαηα ζα απμεζνχλ απφηνκα».  Γηα ην ζχλνιν 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ην IfO πξνβιέπεη αλαηκηθή αλάπηπμε 0,3%, ε νπνία αλακέλεηαη λα 
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αλέιζεη ζην 1,3% ην 2024. «Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε ην 2023 ζα είλαη ζεκαληηθά πην αδχλακε 

θαη ζα είλαη θνληά ζην φξην ηεο ζηαζηκφηεηαο, θαζψο ε νηθνλνκία κφιηο έρεη αξρίζεη λα αληηδξά 

ζην ζνθ ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο», εθηηκά θαη ν νηθνλνκνιφγνο, S. Dullien (Institut für 

Makroökonomie und Konjunkturforschung – IMK). 

 

2. Μηθξή αλάπηπμε πξνβιέπεη γηα ην ηξέρνλ έηνο ε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ γ/Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο 

Αλαζεσξεκέλεο πξνο ην ζεηηθφηεξν είλαη νη πξνβιέςεηο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ γεξκαληθνχ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, ηελ νπνία παξνπζίαζε ζε ρζεζηλή 

εθδήισζε ν Αληηθαγθειάξηνο θαη Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, R. Habeck (Πξάζηλνη). πγθεθξηκέλα, 

ελψ ην σο άλσ Τπνπξγείν έσο ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην πξνέβιεπε χθεζε ηεο γεξκαληθή 

νηθνλνκίαο ην 2023 ηεο ηάμεο ηνπ 0,4%, ζηηο αλαζεσξεκέλεο εθηηκήζεηο ηνπ πξνβιέπεη πιένλ 

αλάπηπμε 0,2%. ε φ,ηη αθνξά ηνλ πιεζσξηζκφ, πξνβιέπεηαη φηη ζα ππνρσξήζεη ζην 6% ην 

2023 απφ 7,9% (κ.φ.) πέξπζη. 

Καηά ηελ παξέκβαζή ηνπ, ν θ. Habeck πξνζπάζεζε λα δψζεη ην πεξίγξακκα ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο πνπ πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη απφ εδψ θαη πέξα θαη ηελ νπνία πεξηέγξαςε σο κηα 

λέα «κεηαζρεκαηηθή πνιηηηθή πξνζθνξάο». ε πξσηνθαλή ζχκπλνηα κε ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ, C. Lindner (FDP), ν θ. Habeck ηφληζε φηη ην status quo δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί 

«θαζψο δελ είλαη δπλαηφ λα επηδνηνχκε ηα πάληα». Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο δελ κπνξεί 

πξνθαλψο λα απαξλεζεί ηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο ζην βαζκφ πνπ ζα επηζπκνχζε ν θ. Lindner, 

αιιά θαηέζηεζε ζαθέο φηη ζα θαηεπζχλνληαη ζηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ησλ 

νπνίσλ ν κεηαζρεκαηηζκφο απνδεηθλχεηαη πην δχζθνινο. Χο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν θ. 

Habeck αλέθεξε ηνλ θιάδν ησλ πξψησλ πιψλ θαη κλεκφλεπζε κεηαμχ ησλ «κεηαβαηηθψλ 

κέηξσλ», πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ηηο ιεγφκελεο 

«ππεξ-απνζβέζεηο» (Superabschreibungen). Αλαθνξά ζηηο «ππεξ-απνζβέζεηο» ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ γηα επελδχζεηο ζηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ πξάζηλε ελέξγεηα είρε θάλεη θαη ν θ. 

Lindner ζηηο πξφζθαηεο Πξνηάζεηο ηνπ γηα έλα «ρέδην Αλάπηπμεο γηα ηε δηεηία 2023-2024». 

Μάιηζηα, ιφγσ ηεο πεξηπινθφηεηαο θαη ησλ ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαίλεηαη λα ζπλαηλεί ζηελ επαλεηζαγσγή ηεο δπλαηφηεηαο 

«θζίλνπζαο απφζβεζεο» (αληί ηεο «ζηαζεξήο») γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηεο νπνίαο έγηλε 

εθηεηακέλε ρξήζε ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκηθήο θξίζεο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε 

νηθνλνκία. Άιια κέηξα κε πην καθξνπξφζεζκν νξίδνληα γηα ηελ ηφλσζε ηεο πξνζθνξάο, πνπ 

κειεηά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, είλαη ε εηζαγσγή θηλήηξσλ γηα ηελ αχμεζε ησλ πξνζιήςεσλ 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ κε παξάιιειε ππνρψξεζε ησλ ηηκψλ ει. ξεχκαηνο. 

Χο βαζηθέο πξνθιήζεηο γηα ην 2023 ν θ. Habeck πεξηέγξαςε ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ 

πξνκεζεηψλ πξψησλ πιψλ, ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη ηελ άκβιπλζε ησλ 

ειιείςεσλ ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο δελ ζέιεζε λα θάλεη θάπνηα 

εθηίκεζε γηα ην επίπεδν, ζην νπνίν ζα θπκαλζνχλ νη ελεξγεηαθέο ηηκέο ην 2023, νη νπνίεο 

θηλνχληαη πησηηθά ηελ πεξίνδν απηή, νχηε γηα ην αλ ζα αλαζεσξεζνχλ ηα επίπεδα ηνπ θξαηηθνχ 

«θξέλνπ» ζηηο ηηκέο ει. ξεχκαηνο / θ.α. / ηειεζέξκαλζεο, αιιά ζεκείσζε πσο  «έρνπκε θαιέο 

πηζαλφηεηεο λα δηαλχζνπκε ην 2023 κε ηηκέο ρακειφηεξεο απφ ην 2022». 
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Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε λέα επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο [αλέιαβε θαζήθνληα ζηηο 09.01], E. Bartsch, παξνπζίαζε ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα 

νπνία νη επελδχζεηο παξνπζηάδνπλ αλνδηθή ηάζε. Παξφια απηά, ε ελ ιφγσ αχμεζε ησλ 

επελδχζεσλ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ θπξία Bartsch σο «ππνηνληθή» (πεξίπνπ 3-4%), 

ζπγθξηλφκελε κε ηα δηςήθηα πνζνζηά πνπ είραλ επηηεπρζεί, πξνηνχ ελζθήςεη ε ελεξγεηαθή 

θξίζε. Όπσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Habeck, «φπσο ήηαλ θπζηθφ, ππήξμε κηα 

επηθπιαθηηθφηεηα σο πξνο ηηο επελδχζεηο ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο». Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην 

γεξκαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο εθηηκά φηη ε επελδπηηθή δπλακηθή ζα επηηαρπλζεί απφ ην 

2024 θαη κεηά. 

Πάλησο, ηφζν ν θ. Habeck φζν θαη ε Γξ. Bartsch εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηα 

ηειεπηαία επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ δείθηε επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο, πνπ επηκειείηαη ην 

Ηλζηηηνχην ifo (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.) κε 

έδξα ην Μφλαρν. πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεηαη βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο γηα 

ηέηαξην ζπλερφκελν κήλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, θ. C. Fuest, λα ππνζηεξίδεη φηη 

«ε γ/Οηθνλνκία μεθηλά ηε λέα ρξνληά κε πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε». Μάιηζηα, ην IfO θαηαγξάθεη 

βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα: κεηαπνίεζε, 

ππεξεζίεο, εκπφξην θαη θαηαζθεπέο.  

Πάλησο, γηα ην α’ ηξίκελν ηνπ 2023 θνηλή είλαη ε εθηίκεζε ηφζν ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο 

φζν θαη ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ φηη ζα θαηαγξαθεί χθεζε, θάηη πνπ ν επηθεθαιήο εξεπλψλ 

ηνπ ifo, K. Wohlrabe απνδίδεη ζηελ αζζεληθή ηδησηηθή θαηαλάισζε. Χζηφζν, επηθαινχκελε 

ζεηηθά κελχκαηα απφ φινπο ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε Γξ. Bartsch δελ 

έθξπςε ηελ αηζηνδνμία ηεο φηη απφ ηελ άλνημε θαη κεηά ε γεξκαληθή νηθνλνκία ζα αλαπηχμεη 

λέα δπλακηθή θαη ζα εηζέιζεη, εθ λένπ, ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά. ε φ,ηη αθνξά, πάλησο, ην δ’ 

ηξίκελν 2022, φπσο αλαθνίλσζε ε γεξκαληθή Κεληξηθή ηαηηζηηθή Αξρή (DESTATIS), ην 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο κεηψζεθε θαηά 0,2% ζε ηξηκεληαία βάζε ζε πξνζαξκνζκέλνπο φξνπο.  

 

3. Μείσζε ηεο Αλεξγίαο – Τςειόο Πιεζσξηζκόο γηα 2023 θαη 2024 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηελ δεκνζηφηεηα, ην Οκνζπνλδηαθφ Γξαθείν Δξγαζίαο 

(Bundesagentur für Arbeit), ε αλεξγία ζηελ Γεξκαλία παξνπζίαζε ζρεηηθή κείσζε ηνλ 

Γεθέκβξην 2022, κε ηελ ζπλνιηθή αγνξά εξγαζίαο λα επεξεάδεηαη κφλν κέηξηα απφ ηνλ πφιεκν 

ζηελ Οπθξαλία. Δηδηθφηεξα, ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ κεηψζεθε θαηά 13.000 ζε επνρηθά 

πξνζαξκνζκέλνπο φξνπο θαη δηακνξθψζεθε ζηα 2,52 εθαη. Όπσο αλαθέξεη ζε δειψζεηο ηεο ε 

Δπηθεθαιήο ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Γξαθείνπ Δξγαζίαο, Andrea Nahles, «ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, 

νη ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία, νη απμήζεηο ηηκψλ, ηεο αβεβαηφηεηαο αιιά θαη ε 

κεηαλάζηεπζε πξνζθχγσλ, άθεζαλ ην ζηίγκα ηνπο.» 

Όζνλ αθνξά ην κέησπν ηνπ πιεζσξηζκνχ, ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ ζε λέα δεκνζθφπεζε ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ «YouGov» αλακέλεη λέα αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη δελ δηαβιέπεη νπζηαζηηθή 

βειηίσζε ηεο αγνξαζηηθήο ηνπ δχλακεο πξνζερψο. Δλδηαθέξνλ, πάλησο, έρνπλ νη ειαθξψο πην 

αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο νξηζκέλσλ γ/ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο ηεο Bundesbank, ε 

νπνία πξνβιέπεη γηα ην 2023 κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην  7,2% απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ 2022 

(8,6%).  
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4. Αμηνιόγεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο γ/ Οηθνλνκίαο - Έξεπλα ηνπ Ιλζηηηνύηνπ ZEW 

χκθσλα κε ηελ 9
ε
 έθδνζε ηεο πεξηνδηθήο, αλά δηεηία δεκνζηεπφκελεο, κειέηεο ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ ZEW (Leibniz-Zentrums für Europäische 

Wirtschaftsforschung) κε έδξα ην Mannheim γηα ην ινγαξηαζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηηο 

Οηθνγελεηαθέο Δπηρεηξήζεηο (Stiftung Familienunternehmen) κε έδξα ην Μφλαρν, ε Γεξκαλία 

ζπλερίδεη λα ππνρσξεί ζην δείθηε αληαγσληζηηθφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο 20 αλεπηπγκέλεο 

βηνκεραληθά ρψξεο. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν «Γείθηε Υσξψλ γηα ηηο Οηθνγελεηαθέο 

Δπηρεηξήζεηο 2022» (Länderindex Familienunternehmen – γηα ζχλνςε ηεο έξεπλαο βι. 

https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Country-

Index-for-Family-Businesses_2022_Stiftung-Familienunternehmen.pdf), ε Γεξκαλία απψιεζε 4 

ζέζεηο ηελ ηειεπηαία δηεηία θαη ππνρψξεζε ζηε 18
ε
 απφ ηε 14

ε
 ζέζε κεηαμχ 21 ρσξψλ. Οη ΖΠΑ 

δηαηεξνχλ ηελ πξψηε ζέζε, ελψ θάησ απφ ηε Γεξκαλία θαηαηάζζνληαη κφλνλ ε Οπγγαξία, ε 

Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία. εκεησηένλ φηη απφ ην 2006, νπφηε πξσηνδεκνζηεχζεθε ε ελ ιφγσ 

έξεπλα, κέρξη ζήκεξα ε Γεξκαλία έρεη απνιέζεη 6 ζέζεηο. 

 

Γείθηεο ρσξώλ γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο 2022  

(ζπγθξηηηθή θαηάηαμε θαη βαζκνινγία ρσξώλ) 

 

Πηγή: ZEW, Calculus Consult & Stiftung Familienunternehmen 

https://www.familienunternehmen.de/laenderindex-familienunternehmen
https://www.familienunternehmen.de/laenderindex-familienunternehmen
https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Country-Index-for-Family-Businesses_2022_Stiftung-Familienunternehmen.pdf
https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Country-Index-for-Family-Businesses_2022_Stiftung-Familienunternehmen.pdf
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Σν επηηειείν ηνπ ZEF ππφ ηνλ νηθνλνκνιφγν F. Heinemann αμηνινγεί ζε θάζε ρψξα έμη 

παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ: θνξνινγία, 

θφζηνο εξγαζίαο,  παξαγσγηθφηεηα θαη αλζξψπηλν θεθάιαην, ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ζπλζήθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ελέξγεηα, πνηφηεηα ππνδνκψλ θαη ζεζκψλ. 

Ο θ. Heinemann θάλεη ιφγν γηα «απνγνεηεπηηθή εηθφλα». Αλαγλσξίδεη φηη ην ζνθ ζηηο ηηκέο ηεο 

ελέξγεηαο απφ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία έρεη πιήμεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

αξθεηψλ επξσπατθψλ ρσξψλ, αιιά, ζε αληίζεζε κε αξθεηέο απφ απηέο, ε Γεξκαλία αδπλαηεί λα 

αληηζηαζκίζεη κε άιια πιενλεθηήκαηά ηεο ηελ επηδείλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο 

πεξηβάιινληνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, βάζεη ηεο έξεπλαο θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ, «κεηαμχ ησλ 21 ρσξψλ, ε Γεξκαλία πξνζθέξεη ζπλζήθεο πςεινχ επηπέδνπ γηα 

πξνζέιθπζε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (1
ε
 ζέζε). Η Γεξκαλία 

δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηνπο θνξπθαίνπο επηρεηξεκαηηθνχο πξννξηζκνχο ζε Βφξεηα Ακεξηθή, 

Γπηηθή Δπξψπε ή ηε θαλδηλαβία ζε θακία άιιε ζεκαηηθή θαηεγνξία.»  

ε φ,ηη αθνξά ηε θνξνινγία, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ εξγαζία, ε Γεξκαλία θαηαιακβάλεη ηηο 

ηειεπηαίεο ζέζεηο. ρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε εηθφλα ζην πεδίν ησλ ππνδνκψλ / ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ (6
ε
 ζέζε), αιιά θαη πάιη ε Γεξκαλία είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή ζπγθξηηηθά κε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ε Διβεηία, ε Γαλία θαη ε Οιιαλδία.  

Δθηεηακέλεο είλαη νη αλαθνξέο ησλ ζπληαθηψλ ηεο έξεπλαο ζηε θνξνινγία. Όπσο 

επηζεκαίλνπλ ραξαθηεξηζηηθά, «κε ηελ αδξάλεηα ηεο γηα κεηαξξπζκίζεηο, ε Γεξκαλία έρεη 

ππνρσξήζεη ζεκαληηθά, αθήλνληαο ζε ρεηξφηεξε ζέζε κφλν ηελ Ιαπσλία. Η αδξάλεηα απηή, ζε 

ζπλδπαζκφ ηελ ακεηάβιεηα πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ εηζνδήκαηνο, είρε αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο Γεξκαλίαο σο θνξνινγηθνχ πξννξηζκνχ». χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα, ππέξ ην δένλ δπζβάζηαρηα είλαη ηα θνξνινγηθά βάξε – ηδίσο κεηά ηε λνκνζεηηθή 

κεηαξξχζκηζε ηνπ 2016 – ζηελ πεξίπησζε ηεο θιεξνλνκηθήο κεηαβίβαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κηαο γ/νηθνγελεηαθήο κεηαξξχζκηζεο. Δθηηκνχλ δε ν θ. Heinemann θαη ε νκάδα ηνπ 

φηη, λαη κελ νη πνιηηηθνί ρξεζηκνπνίεζαλ κέζα θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παλδεκηθήο θξίζεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε βξαρππξφζεζκε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αιιά ζπλερίδεη λα απνπζηάδεη κία επδηάθξηηε ζηξαηεγηθή θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, πνπ λα 

απνζθνπεί ζηε πηνζέηεζε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. ε φ,ηη δε αθνξά ηε ζπκθσλία ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ γηα παγθφζκην 

ειάρηζην εηαηξηθφ θφξν 15%, ππνζηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα φηη ν δηεζλήο θνξνινγηθφο 

αληαγσληζκφο αλακέλεηαη κειινληηθά λα κεηαθηλεζεί πξνο ην ειάρηζην απηφ φξην θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο, εμέιημε πνπ δελ πξφθεηηαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο ζέζεο ηεο 

Γεξκαλίαο, φζν απηή δελ πξνρσξεί ζηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο. Όπσο επηζεκαίλεη ν θ. 

Heinemann, ζε ζρέζε ζπλνιηθά κε ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Γεξκαλίαο, «ε αίζζεζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ έρεη ραζεί θαη ε ζηνρεπκέλε βνήζεηα έρεη παξαγθσληζηεί. Ο νκνζπνλδηαθφο 

πξνυπνινγηζκφο κε ηνπο πνιινχο παξάιιεινπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαθάλεηαο».  

ε φ,ηη αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ δείθηε ηεο ελέξγεηαο, φπσο επηζεκαίλνπλ νη ζπληάθηεο ηεο 

έξεπλαο, «ιφγσ ησλ νμπλφκελσλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ γ/εηαηξεηψλ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο 

ελέξγεηαο (18
ε
 ζέζε), νη πνιιαπιέο αδπλακίεο ηεο γ/Οηθνλνκίαο ζηνπο άιινπο ηνκείο απνθηνχλ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα». χκθσλα κε ηνλ R. Kirchdörfer, Πξφεδξν ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηηο 

Οηθνγελεηαθέο Δπηρεηξήζεηο, νη απμεκέλεο ελεξγεηαθέο ηηκέο, νη νπνίεο δελ αλακέλεηαη λα 
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ππνρσξήζνπλ ζεκαληηθά, ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα ηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

πιαηζίνπ ζηε ρψξα. Δπηπξφζζεηα θαη ελφςεη ηεο έιιεηςεο εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ, νη 

ζπληάθηεο ηεο έξεπλαο ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηε κεηαξξχζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ, ζε ζρέζε 

κε ηηο ππνδνκέο, ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο θαη 

πινπνίεζε έξγσλ δεκφζησλ επελδχζεσλ.  

Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ θαη πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Όπσο ππνγξακκίδεη ν 

θ. Kirchdörfer, «ε Γεξκαλία σο βηνκεραληθή ηνπνζεζία έρεη ππνρσξήζεη δξακαηηθά ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ πνηφηεηα. Γελ καο αξκφδεη κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε.» 

Σέινο, νη ζπληάθηεο ηεο έξεπλαο ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη δηακφξθσζεο 

πνιηηηθψλ ζε επίπεδν ΔΔ, θαζψο, απφ ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ πξνθχπηεη πζηέξεζε ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ έλαληη ΖΠΑ, Καλαδά θαη Διβεηίαο, πνπ θαηαιακβάλνπλ ηηο 3 απφ ηηο 4 

πξψηεο ζέζεηο. 

Πάλησο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δελ είλαη ηφζν ρακειή ε θαηάηαμε ηεο Γεξκαλίαο ζε 

φιεο ηηο δηεζλείο αλαιχζεηο / δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Δπί παξαδείγκαηη, ζηελ εηήζηα 

έξεπλα ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Γηνίθεζεο (IMD) κε έδξα ηε Λσδάλε, 

ε Γεξκαλία θαηέιαβε ην 2022 ηε 15
ε
 ζέζε κεηαμχ 63 ρσξψλ, ελψ ζε θαηάηαμε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

γηα ηε γ/Οηθνλνκία (Instituts der deutschen Wirtschaft – IW) κε έδξα ηελ Κνισλία, βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο 45 βηνκεραληθψλ ηνπνζεζηψλ, ε 

Γεξκαλία θαηέιαβε ζηα ηέιε 2021 ηελ 4
ε
 ζέζε. Παξφια απηά, θνηλφο ηφπνο φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

κειεηψλ, αζρέησο ηεο θαηά πεξίπησζε θαηάηαμεο ηεο ρψξαο, είλαη ε ζπγθξηηηθή ππνρψξεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Γεξκαλίαο θαη ε αλάγθε πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, ψζηε λα θαιπθζεί ην ρακέλν έδαθνο. 

 

5. Πξνζέιθπζε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη επαγγεικαηηώλ από ην εμσηεξηθό 

H Γεξκαληθή Κπβέξλεζε πξνρσξεί άκεζα ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ζηνρεπκέλσλ ξπζκίζεσλ απφ 

ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ γηα λα αληηκεησπίζεη άκεζα ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ 

έιιεηςε εξγαηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο κε 

ζηφρν ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ζε αιινδαπνχο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα έξζνπλ ζηε Γεξκαλία 

θαη λα απαζρνιεζνχλ ζε ηνκείο φπνπ ππάξρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο. 

Σν πξνηεηλφκελν «ρέδην Μεηαξξπζκίζεσλ» βαζίδεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ ζην θαλαδηθφ 

κνληέιν  ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε ζπγθέληξσζε βαζκψλ (point system) θαη αλακέλεηαη λα θάλεη 

επθνιφηεξε ηε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε άηνκα πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο εθηφο 

ηεο ΔΔ. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα ιάβεη αηνκηθή θάξηα εξγαζίαο, ελψ ζχκθσλα κε 

θπβεξλεηηθφ έγγξαθν ην νπνίν ππέβαιε  ν αξκφδηνο Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ, Hubertus Heil (SPD), «κέζσ ησλ λέσλ κέηξσλ ζα δεκηνπξγεζεί κηα λέα άδεηα 

δηακνλήο πνπ ζα είλαη ειθπζηηθή ζε παγθφζκηα θιίκαθα ελψ ηαπηφρξνλα ζα απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα πξνζέιθπζε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηε Γεξκαλία». ην 

ζρέδην ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ πεξηέρνληαη αξθεηέο δηεπθξηλήζεηο.  

Οη αλάγθεο γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο αλέξρνληαη, ζχκθσλα 

κε ην θπβεξλεηηθφ έγγξαθν, ζε 75.000 επαγγεικαηίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη επείγνπζα 

αλάγθε γηα πξνζιήςεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/
https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/standortvergleich-steuern-buerokratie-infrastruktur-wo-deutschland-als-standort-schwaechelt/27622716.html
https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/standortvergleich-steuern-buerokratie-infrastruktur-wo-deutschland-als-standort-schwaechelt/27622716.html
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Πξφζεζε ηεο Κπβέξλεζεο, φπσο ζεκεηψλεη ν Τπνπξγφο, είλαη ε παξνρή δηεπθνιχλζεσλ πξνο 

αιινδαπνχο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα έξζνπλ ζηε Γεξκαλία γηα λα εξγαζζνχλ. Οη αιινδαπνί πνπ 

ζα πξνζιεθζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δηεηή πξνυπεξεζία ζηε ρψξα πξνέιεπζήο 

ηνπο ζηνλ ηνκέα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ή θαη ζε ελαιιαθηηθή πεξίπησζε λα έρνπλ νινθιεξψζεη 

ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα πξαθηηθήο άζθεζεο πξνθεηκέλνπ κεηαλαζηεχζνπλ ζηε Γεξκαλία. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηηο κηζζνινγηθέο απνιαβέο ηνπ θάζε αιινδαπνχ εξγαδφκελνπ, απηέο ζα 

αλέξρνληαη ζηα € 2.224 κεληαίσο κε πξννπηηθή πεξαηηέξσ αχμεζεο. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη πεξηζζφηεξνη απφ 50.000 αιινδαπνί εθηηκάηαη φηη ζα πξνέξρνληαη 

εηδηθά απφ ρψξεο Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, φπσο ε Αιβαλία, εξβία, Βφξεηνο Μαθεδνλία, Βνζλία-

Δξδεγνβίλε, Κφζζνβν θαη Μαπξνβνχλην γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο θπξίσο πξνο ηε Γεξκαλία. 

Γηα ηνπο αιινδαπνχο απηνχο ε πξφζβαζε ζηε γεξκαληθή αγνξά εξγαζίαο ζα γίλεηαη ρσξίο 

επηπξφζζεηα εκπφδηα θαη πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο απφ ην Οκνζπνλδηαθφ Γξαθείν Δξγαζίαο 

(Bundesagentur für Arbeit). Μέρξη ζήκεξα, θαη σο απφξξνηα ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηα Γπηηθά 

Βαιθάληα (Western Balkan Regulation) πνπ είλαη κέξνο ηνπ επξχηεξνπ παθέηνπ 

κεηαξξπζκίζεσλ γηα ην άζπιν πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γεξκαληθφ Κνηλνβνχιην ηνλ Ννέκβξην 

2015, ν αξηζκφο ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη ζηε Γεξκαλία απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο αλέξρνληαη ζηνπο 25.000. 

 

Γ. ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΜΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΛΑΓΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ / ΔΙΓΗΔΙ 

 

1. ΛΙΑΝΔΜΠΟΡΙΟ – εκαληηθή πηώζε θεξδώλ ηεο REWE GROUP 

Ζ αικαηψδεο αχμεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηηκψλ θαη νη πςειέο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηελ 

Γεξκαλία επεξέαζαλ ζεκαληηθά θαη ηνλ Όκηιν REWE GROUP, θνινζζφ ηνπ γεξκαληθνχ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ: ν επηθεθαιήο ηνπ Όκηινπ, Lionel Souque δήισζε φηη «ην θέξδνο ησλ 

Super-Market ζηελ Γεξκαλία ζα είλαη ζεκαληηθά ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηα δχν πξνεγνχκελα έηε. 

O ηδίξνο ηνπ θιάδνπ απμήζεθε θαη πάιη ην 2022, φκσο απηφ δελ πξνθχπηεη απφ πγηείο δηεξγαζίεο, 

θαζψο γηα ηελ αχμεζε δελ επζχλεηαη θάπνηα αχμεζε φγθνπ, αιιά θπξίσο ν πςειφο πιεζσξηζκφο. 

Λφγσ ηνπ πςειφηεξνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ, ησλ κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο ελέξγεηαο θαη 

ησλ logistics, δελ κπνξεί απηφ λα κεηαθξαζηεί ζε θαιιίηεξα απνηειέζκαηα, ην αληίζεην κάιινλ». 

Όζνλ αθνξά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ζην νπνίν έρεη εηζέιζεη δπλακηθά ε REWE, ν φκηινο 

εθηηκά φηη ε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε δελ απνδίδεη αθφκε θαξπνχο θαη ζα ρξεηαζζεί πνιχ ρξφλν 

αθφκα γηα λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο εηζπξάμεηο.   

Σέινο, ζην ηκήκα ηνπ oκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη εηαηξείεο φπσο νη Dertour, Jahn-Reisen θαη IST, ζχκθσλα κε δειψζεηο 

εθπξνζψπνπ ηεο REWE, «νη πσιήζεηο γλψξηζαλ άλνδν ζηα πξν παλδεκίαο επίπεδα, αιιά ζε φηη 

αθνξά ηα θέξδε ε θαηάζηαζε δελ είλαη θαη ηφζν θαιή. Θα πξέπεη λα θαηαθέξνπκε λα πεηχρνπκε 

ηζνξξνπία ρσξίο θξαηηθέο ή θαη ηδησηηθέο επηρνξεγήζεηο. Δπίζεο, ε πιεζψξα πξνβιεκάησλ κεηά 

ηελ παλδεκία ζηα γεξκαληθά αεξνδξφκηα, θαζψο θαη νη πνιιέο αθπξψζεηο πηήζεσλ θφζηηζαλ 

πνιχ αθξηβά ζηνλ φκηιν». 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
 

11 

 

 

2. ΑΚΙΝΗΣΑ – Έξεπλα γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ ζηε  Γεξκαλία 

πλδπαζκφο παξαγφλησλ, φπσο ν πιεζσξηζκφο, ην εθξεθηηθφ πιένλ θφζηνο ησλ νηθνδνκηθψλ 

πιηθψλ, ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαη ε δηαθαηλφκελε νηθνλνκηθή χθεζε γηα ην 2023 πιήηηνπλ 

ηνπο θιάδνπο ηεο αγνξάο αθηλήησλ / θαηνηθηψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ ζηελ Γεξκαλία  πνπ, 

ζχκθσλα κε φιεο ηηο ελδείμεηο, εηζέξρνληαη ζε πεξίνδν παξαηεηακέλεο θξίζεο. Οη ζπλέπεηεο 

κπνξεί λα είλαη πνιχ ζνβαξέο, θαζψο κεγάιν κέξνο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Γεξκαλψλ, 

πνπ ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ € 8 ηξηο, δχλαηαη λα ππνηηκεζεί απξφζκελα ή λα κελ αληαπνθξηζεί 

ζηνπο επελδπηηθνχο ζρεδηαζκνχο ησλ θαηφρσλ ηεο, κε απνηέιεζκα λα πιεγεί επξχηεξα ε 

γ/νηθνλνκία. 

Βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ε γ/ηαηηζηηθή 

Αξρή (Destatis), νη ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ ζε φιε ηελ γ/Eπηθξάηεηα ππνρψξεζαλ θαηά 0,4% ην γ’ 

ηξίκελν 2022 – γηα πξψηε θνξά χζηεξα απφ κηα 8εηία δηαξθψλ απμήζεσλ –, ζπγθξηηηθά κε ην 

πξνεγνχκελν ηξίκελν ηδίνπ έηνπο. Αλ θαη πξφθεηηαη γηα κηθξή θάκςε θαη, παξφιν πνπ ζε 

εηήζηα βάζε θαηεγξάθε θαη πάιη άλνδνο ηηκψλ (+4,9%), ε ελ ιφγσ εμέιημε ζπληζηά ηελ πξψηε 

έλδεημε αλαθνπήο ηνπ κέρξη πξφηηλνο μέθξελνπ ξπζκνχ αλαηηκήζεσλ. Σν Ηλζηηηνχην Μειεηψλ 

ηεο ε/θ Handelsblatt ππνινγίδεη ηελ ππνρψξεζε ησλ ηηκψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πεξαζκέλνπ 

έηνπο ζην 1%.  

Δείκηης ηιμών καηοικιών ζηη Γερμανία (2015=100) 

 

Πηγή: Destatis 

Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ ζηε Γεξκαλία είλαη δηαζέζηκα ζε έξεπλα πνπ 

εθπφλεζε ην Γξαθείν καο θαη έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα καο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

Agora. 

 

3. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ – Απνιύζεηο ζρεδηάδεη ε FORD 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη ζην γεξκαληθφ πεξηνδηθφ «Automobilwoche», ε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία FORD ζρεδηάδεη λα πεξηθφςεη πεξηζζφηεξεο απφ 1.000 ζέζεηο εξγαζίαο 

ζηε κεγαιχηεξε παξαγσγηθή ηεο κνλάδα ζηε Κνισλία. Γηα ην θιέγνλ απηφ δήηεκα, ζχκθσλα 

κε ηηο ίδηεο πεγέο, ζηηο 23.01 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ησλ 14.000 εξγαδνκέλσλ ζηελ ελ 

ιφγσ βηνκεραληθή κνλάδα, φπνπ έγηλε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ θαζψο 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/82845
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/82845
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θαη πνηεο ζα είλαη νη ζέζεηο ηνπο απέλαληη ζηε λέα απηή ζηξαηεγηθή πνπ θαίλεηαη φηη ζα 

εθαξκφζεη ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. 

Ζ FORD, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν ηζηφηνπφ ηεο απαζρνιεί πεξίπνπ 20.000 

εξγαδφκελνπο ζε φιε ηελ γ/επηθξάηεηα, απέθπγε λα ζρνιηάζεη ην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα. 

Αλέθεξε φκσο φηη ε ζρεδηαδφκελε κεηάβαζε ζηελ αγνξά ειεθηξηθψλ νρεκάησλ απαηηεί 

«ζεκαληηθέο αιιαγέο» ζην ηξφπν παξαγσγήο ησλ νρεκάησλ ηεο. χκθσλα κε αλαιπηηθέο 

δειψζεηο εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο «δελ έρνπκε θάπνην ζρφιην ζρεηηθά κε ηηο εηθαζίεο γηα 

ηελ πηζαλή αλαδηάξζξσζε ηεο FORD ζηελ Δπξψπε. Η κεηάβαζε (ζηελ αγνξά ησλ ειεθηξηθψλ 

νρεκάησλ) απαηηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδνπκε, θαηαζθεπάδνπκε 

θαη πνπιάκε ηα νρήκαηα Ford, γεγνλφο πνπ ζα επεξεάζεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ ζα ρξεηαζηνχκε ζην κέιινλ». Παξάιιεια δηεπθξίληζε φηη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζα 

δνζνχλ, φηαλ νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα ζρέδηα ηεο εηαηξείαο θαη ελεκεξσζνχλ πξψηα νη 

εξγαδφκελνη. 

Ζ FORD επελδχεη πεξίπνπ 2 δηο $ γηα ηελ επέθηαζε ηεο κνλάδαο ηεο ζηελ Κνισλία, φπνπ 

παξάγνληαη ηα νρήκαηα Ford Fiesta, κεραλέο θαη θηβψηηα ηαρπηήησλ, γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

πιήξσο ειεθηξηθνχ κνληέινπ. Ζ ακεξηθαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία έρεη δεζκεπηεί φηη έσο ην 

2030 ζα πνπιάεη κφλν ειεθηξηθά επηβαηηθά νρήκαηα ζηελ Δπξψπε, ελψ κέζα ζην 2024 

ζρεδηάδεη λα παξνπζηάζεη ζηελ αγνξά ηξία ειεθηξηθά επηβαηηθά θαη ηέζζεξα ειεθηξηθά 

επαγγεικαηηθά νρήκαηα. 

 

4. ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ – Δθδήισζε ηηαιηθήο Πξεζβείαο γηα ηηο ζπάληεο γαίεο– Μειέηε 

Ιλζηηηνύηνπ IW γηα ηελ εμάξηεζε ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο από ηελ Κίλα  

ηηο πξνθιήζεηο, πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ε λέα ζηξαηεγηθή ηεο 

Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πξψηεο χιεο, αλαθέξζεθε, κεηαμχ άιισλ, ε 

θνηλνβνπιεπηηθή Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο Κιίκαηνο, F. Brantner (Πξάζηλνη), ζε 

εθδήισζε ηεο Πξεζβείαο ηεο Ηηαιίαο ζην Βεξνιίλν κε ζέκα «Rare Earths and the raw materials 

for  the Twin Transition». Ζ θπξία Bratner παξαδέρζεθε φηη ν ζηφρνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

πεγψλ πξνκήζεηαο θξίζηκσλ πξψησλ πιψλ / ζπάλησλ γαηψλ, πνιιψ δε κάιινλ ν ζηφρνο ηεο 

αληηθαηάζηαζεο νξηζκέλσλ εμ απηψλ, ζα θέξεη ζε δχζθνιε ζέζε ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

πνπ απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ην βάξνο ηεο 

επζχλεο ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο απέλαληί ηνπο. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε, ε αληηθαηάζηαζε θαη ε βηψζηκε ρξήζε ησλ πξψησλ πιψλ ζην πιαίζην κηαο 

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

ηνπο βαζηθνχο άμνλεο εγγξάθνπ ζηξαηεγηθήο / βαζηθψλ ζεκείσλ (Eckpunktpapier) πνπ έρεη 

θαηαξηίζεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη έρεη αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ απφ ηηο αξρέο 

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

resiliente-rohstoffversorgung.html. Όπσο επηζεκαίλεηαη ζην ελ ιφγσ θείκελν, ε Κίλα έρεη 

επηθξαηήζεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξαγσγφο θξίζηκσλ πξψησλ πιψλ, 

θαζψο ην 80% ησλ ζπάλησλ γαηψλ εμνξχζζεηαη εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηεο. Παξάιιεια, Ρσζία 

θαη Ν. Αθξηθή δεζπφδνπλ ζηελ παξαγσγή παιιαδίνπ θαη ιεπθφρξπζνπ αληίζηνηρα. 

Δθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πηπρέο (δηαθνξνπνίεζε, αληηθαηάζηαζε, βηψζηκε ρξήζε ζην 

πιαίζην κηαο θπθιηθήο νηθνλνκίαο), ε γεξκαληθή ηξαηεγηθή γηα ηηο πξψηεο χιεο εζηηάδεη, 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunktepapier-nachhaltige-und-resiliente-rohstoffversorgung.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunktepapier-nachhaltige-und-resiliente-rohstoffversorgung.html
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επίζεο, ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε θαηλνηνκηθψλ 

δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ζηελ εγρψξηα εμφξπμε, 

δήηεκα πνπ θαηά θαηξνχο πξνζθξνχεη ζε αληηδξάζεηο πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζηε 

Γεξκαλία. Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ «επηθείκελε λνκνζεηηθή πξφηαζε ηεο ΔΔ γηα ηηο 

θξίζηκεο πξψηεο χιεο», ε νπνία «ζα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν» ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηηο εμνξπθηηθέο δηαδηθαζίεο εληφο ΔΔ, θαζψο θαη «ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηα νξπρεία ζηε Γεξκαλία». Αλαθεξφκελε ζην δήηεκα ησλ εμνξχμεσλ, ε θπξία 

Brantner αλέθεξε σο παξάδεηγκα πξφζθαηε επίζθεςή ηεο ζηε αμνλία, φπνπ νη εθεί 

εθπξφζσπνη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ηεο εμήγεζαλ φηη ε ηνπηθή παξαγσγή γαιιίνπ 

[ρξεζηκνπνηείηαη, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ παξαγσγή εκηαγσγψλ] ζηακάηεζε ην 2015, φρη επεηδή 

ππήξρε θάπνην ζνβαξφ πεξηβαιινληηθφ δήηεκα, αιιά δηφηη ν αληαγσληζκφο απφ ηελ Κίλα, πνπ 

είρε νδεγήζεη ζε πνιχ κεγάιε πηψζε ησλ ηηκψλ, θαζηζηνχζε αζχκθνξε ηελ εγρψξηα εμφξπμε. 

Μάιηζηα, φπσο πξνθχπηεη απφ αλαιχζεηο ηνπ USGS (United States Geological Survey), ε 

Γεξκαλία ήηαλ έσο ην 2016 εθ ησλ κεγαιχηεξσλ παξαγσγψλ γαιιίνπ παγθνζκίσο, 

πξαγκαηνπνηψληαο θαη αμηφινγεο εμαγσγέο, αιιά ε γ/παξαγσγή κεηά ην 2016 ζηακαηά πιήξσο 

θαη απφηνκα. 

Πάλησο, αλ θαη επηθξαηεί ζηε Γεξκαλία ε άπνςε φηη ε εμάξηεζε απφ ηελ Κίλα είλαη πνιχ 

κεγάιε ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνκήζεηεο θξίζηκσλ γηα ηε βηνκεραληθή παξαγσγή πξψησλ πιψλ – 

θάηη πνπ επεζήκαλε θαη ε θπξία Bratner –, κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηε Γεξκαληθή Οηθνλνκία 

(Institut der deutschen Wirtschaft – ΗW), κε έδξα ηελ Κνισλία, δίλεη κηα πην ζχλζεηε εηθφλα. 

πγθεθξηκέλα, ην IW θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη «ζπλνιηθά ε Κίλα είλαη ζεκαληηθφο 

πξνκεζεπηήο θαη αγνξαζηήο ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο, αιιά φρη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ». 

Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνπο 

χλδεζκφ Δξγνδνηψλ, άιιεο βηνκεραληθέο ρψξεο, φπσο ε Ηαπσλία θαη νη ΖΠΑ, εμαξηψληαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο θηλεδηθέο εηζαγσγέο. 

 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο, φπσο ε ειεθηξηθή βηνκεραλία, ε νπνία εμαξηάηαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο θηλεδηθέο εηζαγσγέο ζπγθξηηηθά κε άιινπο βηνκεραληθνχο ηνκείο. Δπί 
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παξαδείγκαηη, ην 19% φισλ ησλ πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαηαζθεπήο ζπζθεπψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ Κίλα. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ αλέξρεηαη ζην επίζεο πςειφ 16%. 

εκεηψλεηαη, πάλησο, φηη ε σο άλσ κειέηε δελ εμεηάδεη ηελ εμάξηεζε ηεο Γεξκαλίαο απφ ηελ 

Κίλα σο πξνο κεκνλσκέλα πξντφληα, αιιά επξχηεξα ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα 

θιάδσλ βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Άιιεο πξνεγεζείζεο αλαιχζεηο, πνπ αθνινπζνχλ ηελ 

παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε αλά εηζαγφκελν πξντφλ, δίλνπλ κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα: χκθσλα κε 

ηνλ χλδεζκν Γεξκαλψλ Βηνκεράλσλ (Bundesverbands der Deutschen Industrie – BDI), ην 

60% ησλ γεξκαληθψλ εηζαγσγψλ γαιιίνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Κίλα, ελψ, ζχκθσλα κε ην 

Ηλζηηηνχην IfO (Institut für Wirtschaftsforschung) κε έδξα ην Μφλαρν, ην 50% ηνπ καγλεζίνπ, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε ξνκπνηηθή, εηζάγεηαη πάιη απφ ηελ Κίλα.  

Όπσο ππνζηεξίδεη ν J. Matthes, επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο παγθφζκησλ αγνξψλ ηνπ IW θαη εθ 

ησλ ζπληαθηψλ ηεο έξεπλαο, «ζπλνιηθά θαη ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ζε δηεζλέο επίπεδν, ε 

γεξκαληθή βηνκεραλία δελ εμαξηάηαη ηδηαίηεξα απφ ηηο εηζαγσγέο απφ ηελ Κίλα. Ωζηφζν, αλ 

θνηηάμεηε ηνπο επηκέξνπο ηνκείο, ζίγνπξα ππάξρνπλ επηθίλδπλεο εμαξηήζεηο, εηδηθά ζηε 

βηνκεραλία ειεθηξνληθψλ». Ο θ. Matthes  αλαγλσξίδεη φηη, ζε πεξίπησζε γεσπνιηηηθήο 

ζχγθξνπζεο ή άιισλ δηαηαξαρψλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, νη εμαξηήζεηο απηέο ελέρνπλ 

θηλδχλνπο. «Ωο εθ ηνχηνπ», ζπκπιεξψλεη, «νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα εμαιείςνπλ ηηο 

κνλφπιεπξεο θξίζηκεο εμαξηήζεηο κέζσ κεγαιχηεξεο δηαθνξνπνίεζεο». 

Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ εμάξηεζε ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ Κίλα πξνο ηελ 

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

ζχκθσλα κε ην IW, αθφκε πην δηαρεηξίζηκε, θαζψο κφλν ην 5-6% ησλ γεξκαληθψλ 

βηνκεραληθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο εμαξηψληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

πξνο ηελ Κίλα. Δλ πξνθεηκέλσ, ε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ IW είλαη ηδηαίηεξα επηθξηηηθή απέλαληη 

ζηηο ηξεηο κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, Mercedes, VW θαη BMW, θαζψο, φπσο ππνζηεξίδεη 

ν θ. Matthes, «ηέηνηα πςειά επίπεδα εμάξηεζεο [ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ απφ ηελ θ/αγνξά] 

απεηινχλ λα πεξηνξίζνπλ ην πεδίν πνιηηηθήο δξάζεο». 

Ο θ. Matthes πξνεηδνπνηεί φηη «νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηνπο γεσπνιηηηθνχο 

θηλδχλνπο, φπσο έλα ζελάξην εηζβνιήο ζηελ Σατβάλ»,  ψζηε πηζαλέο δεκηέο ζε κηα ηέηνηα 

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

παξέκβαζε. Σηο ελ ιφγσ αλεζπρίεο ζπκκεξίδεηαη θαη ε Γ/Κπβέξλεζε, ε νπνία ήδε απφ ην 

Ννέκβξην 2022 έρεη ζέζεη ζε ηζρχ απζηεξφηεξνπο φξνπο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ιεγφκελσλ 

«επελδπηηθψλ εγγπήζεσλ», νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ γεξκαληθά επελδπηηθά θεθάιαηα ζε αγνξέο 

πςεινχ θηλδχλνπ. 

 

5. ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ – Πξνρσξνύλ κε εληαηηθνύο ξπζκνύο νη 

δηαπξαγκαηεύζεηο γηα εμαγνξά ηεο Alitalia από ηε Lufthansa 

ηελ ηειηθή θάζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εηζέξρεηαη ν Όκηινο LUFTHANSA GROUP, 

ζχκθσλα κε δειψζεηο ζηειερψλ ηνπ ζηε Deutsche Welle, κε ηελ Ηηαιηθή Κπβέξλεζε γηα ηελ 

εμαγνξά ηεο η/αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Ita Airways, πξψελ Alitalia. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

γεξκαληθνχ αιιά θαη ηνπ ηηαιηθνχ ηχπνπ, εθφζνλ ε Lufthansa ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία απηή ζα 
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θαηαθέξεη λα επεθηαζεί κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, ε νπνία ζεσξείηαη 

βαζηθήο ζεκαζίαο.  

Ζ πξφηαζε ηεο Lufthansa ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαη λα εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο ηηαιηθήο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο, αιιά θαη απφ ην ηηαιηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

Παξάιιεια, φπσο κεηαδίδεηαη, ζα δεηεζνχλ εγγπήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη πεξαηηέξσ 

αμηνπνίεζε ησλ δχν κεγαιχηεξσλ αεξνδξνκίσλ ηεο Ηηαιίαο, ην «Fiumicino-Leonardo da Vinci» 

ηεο Ρψκεο θαη ην «Malpensa» ηνπ Μηιάλνπ. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δηαξξεχζεη 

ζηα γ/ΜΜΔ, ε πξψηε θάζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ησλ 

επφκελσλ έμη εβδνκάδσλ, ελψ νη ηειηθέο ππνγξαθέο ηεο ζπκθσλίαο πξνβιέπνληαη γηα ηνλ 

πξνζερή Ηνχλην.  

Αλ δελ ππάξμνπλ εκπφδηα ε Lufthansa απνθηήζεη ζηε ζπλέρεηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ παθέηνπ 

κεηνρψλ ηεο Ηta. χκθσλα πάληα κε ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο, ε Lufthansa ζέιεη ηελ επίζπεπζε, 

φζν απηφ είλαη δπλαηφλ, ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθκεηαιιεπζεί ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο λέαο ζεξηλήο πεξηφδνπ. Σηο πξνεγνχκελεο εβδνκάδεο 

άιισζηε ε Lufthansa έθαλε γλσζηφ φηη ε ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή θίλεζε απνζθνπεί θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ γεξκαληθνχ νκίινπ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. 

Σέινο, φπσο αλαθέξεηαη, ζε πξψηε θάζε γηα ην 40% ησλ κεηνρψλ ηεο Ita Airways ε Lufthansa 

αλακέλεηαη λα θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ € 250-300 εθ. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θάζεο 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζα ηεξεζεί απφιπηε ερεκχζεηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο θαη δελ 

πξφθεηηαη λα δηαξξεχζνπλ άιιεο ιεπηνκέξεηεο.  

 

6. ΜΔΣΑΦΟΡΔ – Δλδνθπβεξλεηηθέο ηξηβέο γηα ην ζρέδην επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηώλ 

πινπνίεζεο έξγσλ ππνδνκώλ 

Άθαξπεο απέβεζαλ νη πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηεο δηαθσλίαο κεηαμχ Πξαζίλσλ θαη FDP ζε 

ζρέζε κε ην ζρέδην επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο έξγσλ ππνδνκψλ ηνπ Τπνπξγνχ 

Φεθηνπνίεζεο θαη Μεηαθνξψλ, V. Wissing (FDP). Σν δήηεκα ζπδεηήζεθε εθηελψο θαηά ηελ 

ηξίσξε ζπλάληεζε ζηηο 26.01 ησλ επηθεθαιήο ησλ ηξηψλ θνκκάησλ, πνπ απαξηίδνπλ ηε 

Γεξκαληθή Κπβέξλεζε (SPD/νζηαιδεκνθξάηεο, Πξάζηλνη, FDP / Φηιειεχζεξνη) ππφ ηνλ 

Καγθειάξην Scholz (SPD), αιιά δελ επεηεχρζε ζπκβηβαζκφο.  

Τπελζπκίδεηαη φηη νη Πξάζηλνη αληηδξνχλ ζηελ θαηαζθεπή λέσλ απηνθηλεηνδξφκσλ θαη είλαη 

ηδηαηηέξσο επηθξηηηθνί απέλαληη ζηνλ θ. Wissing, θαζψο ζεσξνχλ φηη ην Τπνπξγείν ηνπ πζηεξεί 

ζεκαληηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ θιηκαηηθψλ ζηφρσλ. ηα θηιφδνμα ζρέδηα ηνπ ζπλαληνχλ ηελ 

αληίδξαζε ησλ Πξαζίλσλ θαη ηδηαηηέξσο ηεο Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη εγεηηθνχ ζηειέρνπο 

ησλ Πξαζίλσλ S. Lemke, ε νπνία θέξεηαη λα αξλείηαη λα ζπλαηλέζεη ζηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ γηα κεηαξξχζκηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο 

εγθξίζεηο κεγάισλ έξγσλ. ε ζπλάληεζε ζηηο 09/1,  καθξηά απφ ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο, 

κεηαμχ ηνπ Καγθειαξίνπ Scholz, ηνπ θ. Wissing θαη ηεο θπξίαο Lemke, δελ θαηέζηε εθηθηή ε 

γεθχξσζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν Τπνπξγψλ.  

Μάιηζηα, ζε πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο ζην Deutschlandfunk ε θπξία Lemke επαλήιζε ζην ζέκα 

θαη ππνζηήξημε φηη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ πζηεξεί πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο θιηκαηηθνχο ζηφρνπο, ζπκπιεξψλνληαο φηη ε Γεξκαλία «έρεη ην δεχηεξν πην ππθλφ νδηθφ 

δίθηπν ζηνλ θφζκν» θαη, δεδνκέλνπ ηνπ ππαξμηαθνχ ραξαθηήξα ηεο θιηκαηηθήο θξίζεο, δελ 
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βιέπεη θαλέλα ιφγν λα θαηαζθεπαζηνχλ λένη απηνθηλεηφδξνκνη. ην ίδην θιίκα θηλήζεθε θαη ν 

Αληηθαγθειάξηνο θαη Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, R. Habeck 

(Πξάζηλνη), ν νπνίνο ζε ηειενπηηθή ηνπ ζπλέληεπμε αλαθέξζεθε ζηελ «βηαζχλε κε ηελ νπνία 

πξνσζείηαη ε θαηαζθεπή λέσλ απηνθηλεηνδξφκσλ, ρσξίο λα παξνπζηάδεηαη κηα ζπλεθηηθή 

ζπγθνηλσληαθή πξνζέγγηζε». 

Οξγηζκέλεο αληηδξάζεηο απφ ζηειέρε ησλ Πξαζίλσλ έρεη πξνθαιέζεη θαη ε άξλεζε ηνπ θ. 

Wissing λα ζπλαηλέζεη ζε νπνηνδήπνηε θξαηηθφ κέηξν γηα κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νρεκάησλ 

πνπ θηλνχληαη ζηνπο γεξκαληθνχο απηνθηλεηνδξφκνπο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κέηξνπ ηεο 

πηνζέηεζεο γεληθνχ νξίνπ ηαρχηεηαο [ΖΜ.: ζηνπο γ/απηνθηλεηνδξφκνπο δελ ηζρχεη αλψηαην 

φξην ηαρχηεηαο, εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή ζήκαλζε]. ε ζρεηηθέο ηνπ δειψζεηο, ν θ. Wissing 

ππνζηήξημε φηη «ε ιχζε [γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα] δελ κπνξεί λα είλαη ε κείσζε 

ηεο θίλεζεο, αιιά ε ψζεζε ησλ θιηκαηηθά νπδέηεξσλ κεηαθνξψλ, επηβαηηθψλ θαη 

εκπνξεπκαηηθψλ, κε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ θαη θαπζίκσλ κεησκέλσλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα». Αληηδξψληαο έληνλα ζηηο αλαθνξέο απηέο ηνπ θ. Wissing, ε αληηπξφεδξνο 

ηεο Κ.Ο. ησλ Πξαζίλσλ, J. Verlinden αλαξσηήζεθε αλ «κηιψληαο γηα ειεπζεξία ζηελ νδήγεζε ν 

Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ έρεη θαηαλνήζεη ην βάξνο ηνπ θαζήθνληφο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θιίκαηνο. Πξέπεη επηηέινπο λα παξνπζηάζεη επαξθή κέηξα γηα ηε δξαζηηθή κείσζε εθπνκπψλ 

άλζξαθα, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην ράζκα σο πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ θιηκαηηθψλ ζηφρσλ ζηνλ 

ηνκέα αξκνδηφηεηάο ηνπ, θαη λα κεησζνχλ, κεηαμχ άιισλ, νη πνιπάξηζκεο, επηβιαβείο γηα ην 

πεξηβάιινλ επηδνηήζεηο, θαη λα κεηαηνπηζηεί κεγάιν κέξνο ηεο εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο απφ ηνπο 

απηνθηλεηνδξφκνπο πξνο ηξαίλα θαη πινία.» 

Σειηθά, θαηφπηλ παξφηξπλζεο ηνπ Καγθειαξίνπ, ν θ. Wissing θαηέζεζε ζηε ζπλάληεζε ησλ 

επηθεθαιήο ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ ζπκβηβαζηηθή πξφηαζε, βάζεη ηεο νπνίαο δελ ζα 

ππάξμεη γεληθεπκέλε επηηάρπλζε ησλ νδηθψλ έξγσλ αιιά βαξχηεηα ζα δνζεί ζε πεξίπνπ 4.000 

πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, φπσο εηνηκφξξνπεο γέθπξεο, ηα νπνία ρξήδνπλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ παξεκβάζεσλ. Παξφια απηά, νη Πξάζηλνη θαη ε αξκφδηα Τπνπξγφο 

Πεξηβάιινληνο, S. Lemke, επέκεηλαλ ζηε δηαθσλία ηνπο επηζεκαίλνληαο φηη ζπκθσλνχλ ζην 

ζηφρν ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο / επίζπεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά επηκέλνπλ 

φηη έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζε «πξάζηλα έξγα» θαη φρη ζηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο.   

Ζ επίιπζε ηεο ελδνθπβεξλεηηθήο δηέλεμεο παξαπέκπεηαη, πιένλ, ζηελ επφκελε ζπλάληεζε ησλ 

επηθεθαιήο ησλ γ/θπβεξλεηηθψλ εηαίξσλ ζηηο 01.03, ελψ, γηα ην ελδηάκεζν δηάζηεκα, δελ έρεη 

έσο ηψξα πξνγξακκαηηζηεί θάπνηα ζπλάληεζε κεηαμχ ηεο θπξίαο Lemke θαη ηνπ θ. Wissing.  

 

7. ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ – Δrnst & Young – Απόερνο ζθαλδάινπ Wirecard – Δθαηνληάδεο 

απνιύζεηο ζηε Γεξκαλία 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο γεξκαληθήο Ernst & Young, ε εηαηξεία πξνζαλαηνιίδεηαη λα δηαθφςεη 

ηε ζπλεξγαζία ηεο κε 40 εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη λα απνιχζεη 380 ππαιιήινπο ζην 

πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ αλάηαμεο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο ζηνλ απφερν ηνπ ζθαλδάινπ 

Wirecard. Όπσο αλαθέξνπλ ζε άξζξν ηνπο νη Financial Times Γεξκαλίαο, νη πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο πεξηθνπέο ζέζεσλ εξγαζίαο απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηνπ back-office θφζηνπο ζην γ/ηκήκα 

ηεο εηαηξείαο, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζηηο 150 ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία. 
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Ζ ΔΤ έραζε αξθεηέο ζεκαληηθέο δνπιεηέο ζηε Γεξκαλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζηηο 

Commerzbank, DWS Group θαη Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα KfW, κεηά ηελ εκπινθή ηεο ζην 

ζθάλδαιν Wirecard, φπνπ επί ζεηξά εηψλ απέηπρε λα εληνπίζεη φηη ηα κηζά απφ ηα δεισζέληα 

έζνδα ηνπ Οκίινπ πιεξσκψλ θαη δηο επξψ ζε κεηξεηά, απιψο δελ ππήξραλ. Σν ζρέδην 

απνιχζεσλ είλαη ην ηειεπηαίν ζε κηα ζεηξά κέηξσλ πεξηθνπήο θφζηνπο ζην δηεζλέο δίθηπν ηεο 

θνξπθαίαο ινγηζηηθήο εηαηξείαο, θαζψο αληαπνθξίλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη 

πξνζπαζεί λα εληζρχζεη ηελ απνηίκεζε ηεο παγθφζκηαο επηρείξεζεο ζπκβνπιεπηηθήο ηεο 

ελφςεη ηεο δηάζπαζεο απφ ηηο ειεγθηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. Σα κπφλνπο, νη πξνζιήςεηο, ηα 

ηαμίδηα γηα εζσηεξηθέο εθδειψζεηο, ε θαηάξηηζε θαη νη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ έρνπλ ηεζεί ζην ζηφραζηξν ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ κείσζεο ησλ δαπαλψλ. 

Σν ζρέδην πεξηθνπήο δαπαλψλ αλαθεξφηαλ εζσηεξηθά σο «Zugspitze», δήισζαλ άηνκα κε 

γλψζε ησλ ζρεδίσλ. Ζ δηάζπαζε ησλ ειεγθηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ είρε ηε 

θσδηθή νλνκαζηα «Δβεξεζη».  

Ζ πηψζε ηεο Wirecard έπιεμε ηελ αλάπηπμε ηεο ΔΤ ζηε Γεξκαλία, αθήλνληάο ηελ κε 

πιενλάδνλ πξνζσπηθφ. Ζ ΔΤ Γεξκαλίαο αλέθεξε έζνδα 2,1 δηο € ην 12κελν έσο ηνλ Ηνχλην 

2022, επηζηξέθνληαο ζηα επίπεδα ηνπ 2020 κεηά απφ πηψζε ην 2021. Οη ηξείο κεγάινη 

αληαγσληζηέο ηεο, Deloitte, KPMG θαη PwC, έρνπλ επίζεο θαηαγξάςεη αξγή αλάπηπμε ζηε 

Γεξκαλία, ηελ ίδηα ψξα πνπ ηα έζνδά ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν έρνπλ εθηνμεπζεί. χκθσλα 

κε δειψζεηο ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο «Η Γεξκαλία βξίζθεηαη ζε κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε, κνλαδηθή 

θαηάζηαζε. Γελ πεξηκέλνπκε νπζηαζηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζε θακία άιιε πεξηνρή». 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 380 ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαξγεζνχλ βξίζθνληαη ζην 

ηκήκα «βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ππεξεζηψλ» ηεο γεξκαληθήο εηαηξείαο πνπ αξηζκεί ζπλνιηθά 

11.000 εξγαδφκελνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο φπσο ε 

επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα νηθνλνκηθά, λνκηθέο ππεξεζίεο θαη 

κάξθεηηλγθ. Ζ δηάζπαζε ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ζηε λέα, απηφλνκε 

ζπκβνπιεπηηθή επηρείξεζε. Έλαο άιινο παξάγσλ πνπ νδήγεζε ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

γ/ηκήκαηνο είλαη φηη ε λέα παγθφζκηα ζπκβνπιεπηηθή επηρείξεζε αλακέλεηαη λα ρξεηαζζεί πνιχ 

ιηγφηεξν πξνζσπηθφ, επεηδή ζα έρεη πην ζπγθεληξσηηθή δνκή απφ ην πθηζηάκελν δίθηπν 

ηνπηθψλ εηαηξεηψλ. Οη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο δειψζεηο, πξνζηαηεχνληαη 

ιηγφηεξν απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα δηαπξαγκαηεπζνχλ απεπζείαο ην ρξφλν θαη 

ηνπο φξνπο ηεο απνρψξεζήο ηνπο. 

 

8. ΦΑΡΜΑΚΑ – Έξεπλα αγνξάο γηα ηα θάξκαθα θαη ηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα ζηε 

Γεξκαλία 

Ζ Γεξκαλία απνηειεί κηα απφ ηηο πην αλεπηπγκέλεο αγνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηνλ θφζκν 

θαη κηα ζηξαηεγηθή πχιε γηα ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ 

ηνκέα ζηελ ΔΔ. 

πλδπάδνληαο θαηλνηνκία αηρκήο, κηα καθξά παξάδνζε σο «ην θαξκαθείν ηνπ θόζκνπ» θαη ε 

ζπλερφκελε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα πξντφληα πγείαο, ε Γεξκαλία είλαη ε ηδαληθή ρψξα γηα 

Δξεπλα θαη Αλάπηπμε (R&D) ζηνλ θαξκαθεπηηθφ ηνκέα, γηα παξαγσγή θαη γηα πσιήζεηο 

θαξκάθσλ. Χζνχκελε απφ ζπλζήθεο, φπσο ε δεκνγξαθηθή αιιαγή, ε αχμεζε ησλ ρξφλησλ 

λνζεκάησλ θαη ε έκθαζε ζηελ πξφιεςε, ε κεγαιχηεξε αγνξά θαξκάθσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ 
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πξντφλησλ ζηελ Δπξψπε, παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε αλάπηπμε αθφκε θαη απφ ηελ ίδηα ηε 

γεξκαληθή νηθνλνκία. Ζ ρψξα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ζηηο θιηληθέο δνθηκέο, θαη κέζσ ησλ 

επελδχζεσλ ζε R&D θαη ησλ κεγάισλ ζε αξηζκφ αηηήζεσλ γηα παηέληεο, απνηειεί επίζεο 

νδεγφ φζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα. Πνιιέο εηαηξείεο, βαζηδφκελεο ζην ζεηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο γεξκαληθήο αγνξάο θαξκάθνπ, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε βαζηθνχο παίθηεο 

αληηκεηψπηζεο αζζελεηψλ, φπσο ν θνξσλντφο θαη ε παλδεκηθή πγεηνλνκηθή θξίζε.  

Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ αγνξά θαξκάθσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηε Γεξκαλία 

είλαη δηαζέζηκα ζε έξεπλα πνπ εθπφλεζε ην Γξαθείν καο θαη έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

καο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε Agora. 

 

 

Γ. ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Έξεπλα / αλάιπζε γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ πξάζηλνπ πδξνγόλνπ ζηε Γεξκαλία 

Σν πξάζηλν πδξνγφλν, πνπ παξάγεηαη ρσξίο εθπνκπέο άλζξαθα απφ αηνιηθή ή ειηαθή ελέξγεηα 

κέζσ ειεθηξφιπζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ελεξγνβφξεο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο ζην 

πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε Γ/Κπβέξλεζε ζεσξεί ην πξάζηλν 

πδξνγφλν «θιεηδί» γηα ηελ απαλζξαθνπνίεζε ζεκαληηθψλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ, φπσο απηψλ 

ηεο παξαζθεπήο / επεμεξγαζίαο ράιπβα θαη ρεκηθψλ. 

Το σδρογόνο ως θιλική ζηο περιβάλλον πηγή ενέργειας 

 

Πηγή: dpa 

Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκία θαη γεσπνιηηηθή ηνπ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ ζηε 

Γεξκαλία είλαη δηαζέζηκα ζε έξεπλα πνπ εθπφλεζε ην Γξαθείν καο θαη έρεη αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα καο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε Agora. 

 

2. πκθσλία γ/RWE θαη Ννξβεγηθήο Equinor γηα παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγόλνπ 

Nέα δεδνκέλα ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά ηεο Δπξψπεο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη ε ζπκθσλία 

ζηελ νπνία θαηέιεμαλ ε λνξβεγηθή εηαηξεία δηχιηζεο πεηξειαίνπ Equinor  θαη ε γεξκαληθή 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/82846
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/82846
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/82762
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/82762
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εηαηξεία ελέξγεηαο RWE. Οη δχν επηρεηξήζεηο ζε θνηλή αλαθνίλσζή ηνπο αλαθέξνπλ φηη 

ζρεδηάδνπλ λα αλαπηχμνπλ αιπζίδα εθνδηαζκνχ γηα πδξνγφλν κε ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα, 

επηηξέπνληαο ζηε Γεξκαλία λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηνλ άλζξαθα, θαη ζπλεπψο ηηο 

εθπνκπέο CO2. Δπίζεο ζρεδηάδνπλ ηελ θαηαζθεπή ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηε 

Γεξκαλία πνπ αξρηθά ζα ηξνθνδνηνχληαη κε θ/α θαη αξγφηεξα κε πδξνγφλν πνπ παξάγεηαη ζηε 

Ννξβεγία ζε απφ θνηλνχ θαηαζθεπαζκέλεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο. Οη εηαηξείεο δελ 

αλαθέξζεθαλ κε ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δεζκεχζεηο, αλ θαη ε RWE, ε θνξπθαία 

εηαηξεία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε Γεξκαλία, αλαθέξεη φηη ε ζπλεξγαζία ζα 

θαιχςεη επελδχζεηο χςνπο πνιιψλ δηο €. ηελ αλαθνίλσζή ηεο ε εηαηξεία αλαθέξεη φηη «ε 

ζπκθσλία πεξηιακβάλεη έξγα κεγάιεο θιίκαθαο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηνλ επξσπατθφ ελεξγεηαθφ 

εθνδηαζκφ θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ πδξνγφλνπ ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ ΔΔ. 

Δπηπιένλ, ε εηαηξηθή ζρέζε ζα εληζρχζεη ηελ καθξνπξφζεζκε αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ελφο 

επξσπατθνχ ηνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρσξίο άλζξαθα». 

Οη θνηλέο επελδχζεηο βαζίδνληαη ζε έλαλ αγσγφ πδξνγφλνπ, πνπ εμεηάδεηαη επί ηνπ παξφληνο 

απφ ηελ Equinor, ηελ επίζεο λνξβεγηθή εηαηξεία δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο θ/α Gassco θαη 

άιινπο εηαίξνπο, πνπ ζηνρεχεη ζηε ζχλδεζε ηεο Ννξβεγίαο κε ηε Γεξκαλία θαη αλακέλεηαη λα 

μεθηλήζεη ηηο παξαδφζεηο ην 2030. Δπηπιένλ, ε RWE θαη ε Equinor πξνηίζεληαη λα 

ζπλεξγαζζνχλ ζε έξγα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγφλνπ. Ζ ππεξάθηηα 

αηνιηθή ελέξγεηα είλαη καθξάλ ε πην απνηειεζκαηηθή κνξθή παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. 

ε απηφ ην πιαίζην, νη δχν επηρεηξήζεηο ζρεδηάδνπλ λα δηεξεπλήζνπλ απφ θνηλνχ δπλαηφηεηεο 

γηα ππεξάθηηα παξαγσγή αλαλεψζηκσλ πεγψλ πδξνγφλνπ ζηε Ννξβεγία, Γεξκαλία θαη ηηο 

ρψξεο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηνλ πξνηεηλφκελν αγσγφ πδξνγφλνπ. Δπίζεο ζρεδηάδνπλ λα 

επελδχζνπλ απφ θνηλνχ ζε επέιηθηνπο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο κε «hydrogen ready» 

(CCGT) ζηε Γεξκαλία ζπλνιηθήο ηζρχνο 3 GW έσο ην 2030.  

 

3. Πξσηνπόξνο ε Γεξκαλία ζε ηερλνινγίεο πξάζηλνπ πδξνγόλνπ ζύκθσλα κε έξεπλα ΔΓΓΔ 

– ΓΟΔ 

χκθσλα κε κειέηε ηνπ Δπξσπατθνχ Γξαθείνπ Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο (ΔΓΓΔ) θαη ηνπ 

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο (ΓΟΔ), ε Γεξκαλία είλαη πξσηνπφξνο ζε φ,ηη αθνξά ηα 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ πδξνγφλνπ, θαζψο ειέγρεη ην 11% ησλ 

παηεληψλ, πνπ εθδφζεθαλ παγθνζκίσο ηελ πεξίνδν 2011 – 2020, θαη εγείηαη κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ (αθνινπζνχλ κε 6% ε Γαιιία θαη 3% ε Οιιαλδία). ε δηεζλέο επίπεδν, 

πξνεγείηαη ε Ηαπσλία (24%) θαη αθνινπζνχλ νη ΖΠΑ (20%). Τπελζπκίδεηαη φηη ην Δπξσπατθφ 

Γξαθείν Δπξεζηηερληψλ (European Patent Office) έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην Μφλαρν.  

Οη αηηήζεηο γηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ππνβάιινληαη ζπλήζσο πνιινχο κήλεο ή θαη ρξφληα 

πξηλ απφ ηελ πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή ζηελ αγνξά θαη ζεσξνχληαη θνξπθαίνο δείθηεο ησλ 

κειινληηθψλ ηάζεσλ ηεο ηερλνινγίαο. χκθσλα κε ηνλ εθηειεζηηθφ δηεπζπληή ηνπ ΓΟΔ, F. 

Birol, «ην πδξνγφλν ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

κεηάβαζε ζηελ θαζαξή ελέξγεηα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηθαηαζηήζεη ηα νξπθηά θαχζηκα ζε 

βηνκεραλίεο φπνπ νη πξάζηλεο ελαιιαθηηθέο είλαη πεξηνξηζκέλεο, φπσο νη δηεζλείο κεηαθνξέο θαη 

ε παξαγσγή ιηπαζκάησλ». 
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Ζ επξσπατθή ρεκηθή βηνκεραλία θπξηαξρεί ζηνλ θαηάινγν κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαηφρνπο 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, κε ηηο γεξκαληθέο εηαηξείεο λα θαηαιακβάλνπλ θνξπθαίεο ζέζεηο: ε 

Linde [πνπ ηδξχζεθε κελ ζηε Γεξκαλία αιιά πιένλ έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Ζλ. Βαζίιεην] 

βξίζθεηαη ζηε 2
ε
 ζέζε παγθνζκίσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζρεηηθέο κε ην πδξνγφλν IPFs, ελψ ν 

θνινζζφο BASF θαηαιακβάλεη ηελ 5
ε
 ζέζε, ε Siemens ηελ 6

ε
 θαη ε Bosch ηελ 11

ε
. Σέινο, 

αχμεζε παξνπζηάδνπλ θαη νη αηηήζεηο γηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο εηαηξεηψλ ηεο βηνκεραλίαο 

ράιπβα ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απαλζξαθνπνίεζήο ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη 

γεξκαληθνί θνινζζνί Thyssen-Krupp θαη Salzgitter επελδχνπλ πνιιά δηο €, γηα λα εμειίμνπλ 

ηελ παξαγσγή ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ κηα κέζνδν άκεζεο αλαγσγήο κε ηελ αμηνπνίεζε 

πξάζηλνπ πδξνγφλνπ, πνπ λα αληηθαζηζηά ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία ηεο πςηθακίλνπ θαη 

κέζσ ηεο νπνίαο λα παξάγεηαη θιηκαηηθά νπδέηεξνο («πξάζηλνο») ράιπβαο. 

 

4. Έληαμε ηεο Γεξκαλίαο ζην ζρέδην θαηαζθεπήο ηνπ Μεζνγεηαθνύ Αγσγνύ Τδξνγόλνπ 

H2Med 

Με αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ηεο 60
εο

 Δπεηείνπ ηεο πλζήθεο ησλ Ζιπζίσλ, αλαθνηλψζεθε φηη ε 

Γεξκαλία ζα εληαρζεί ζηε πκθσλία Γαιιίαο, Ηζπαλίαο θαη Πνξηνγαιίαο γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ λένπ αγσγνχ πδξνγφλνπ πνπ ζα κεηαθέξεη πξάζηλν αέξην απφ ηελ Ηβεξηθή Υεξζφλεζν 

ζηελ ππφινηπε Δπξψπε, ζχκθσλα κε Κνηλή Γήισζε Γαιιίαο – Γεξκαλίαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

αγσγφο, H2Med ζπλδέζεη Πνξηνγαιία θαη Ηζπαλία κε ηε Γαιιία θαη ηψξα πιένλ θαη κε ηελ 

Γεξκαλία, γηα λα θαιχςεη πεξίπνπ ην 10% ηεο δήηεζεο πδξνγφλνπ ηεο ΔΔ θαη ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έσο ην 2030. 

Ο ππνζαιάζζηνο αγσγφο πνπ ζα δηέξρεηαη απφ ηε Μεζφγεην ζα κεηαθέξεη πξάζηλν πδξνγφλν, 

ην νπνίν ζα παξάγεηαη απφ λεξφ κέζσ ειεθηξφιπζεο κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Ζ Ηζπαληθή Κπβέξλεζε εθηηκά φηη ν λένο αγσγφο Ζ2Μεd ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

πξνκεζεχεη πεξίπνπ δχν εθαη. κεηξηθνχο ηφλνπο πδξνγφλνπ εηεζίσο. ε θνηλέο ηνπο δειψζεηο 

ζηελ DW, o Γάιινο Πξφεδξνο Emmanuel Macron θαη ν Καγθειάξηνο Olaf Scholz αλέθεξαλ φηη 

«εληζρχνπκε ηηο επελδχζεηο καο ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ αχξην, ηδηαίηεξα ζηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο θαη ζηηο ελέξγεηεο ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα. ηα ηέιε Απξηιίνπ κηα θνηλή νκάδα 

εξγαζίαο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ ζα θάλεη ζπζηάζεηο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο καο επηινγέο φζνλ αθνξά 

ηελ αλάπηπμε πδξνγφλνπ». 

Ο Γάιινο Πξφεδξνο, κεηά ηελ θηινμελία ηνπ γ/Καγθειάξηνπ ζην Παξίζη, δήισζε «αξρίζακε λα 

κηιάκε γηα κηα λέα θνηλή ζηξαηεγηθή γηα ην ηη ζέινπκε λα θάλνπκε ζην ελεξγεηαθφ πεδίν». Ο 

γ/Καγθειάξηνο απφ πιεπξάο ηνπ ηφληζε «Θέινπκε ην πδξνγφλν λα είλαη δηαζέζηκν ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο θαη ζε πξνζηηέο ηηκέο σο ην αέξην ηνπ κέιινληνο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηερλνινγηθή 

πξφνδν πνπ κφλν απφ θνηλνχ κπνξνχκε λα πεηχρνπκε. Καη έρνπκε επίζεο ζπκθσλήζεη φηη 

ζέινπκε λα ην πεηχρνπκε απηφ καδί». Ο Ηζπαλφο Πξσζππνπξγφο, θαλεξά ελζνπζηαζκέλνο απφ 

ηηο εμειίμεηο θαη ηελ έληαμε ηεο Γεξκαλίαο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ζε κήλπκά ηνπ ζην 

Twitter αλέθεξε «ε Γεξκαλία πξνζρσξεί ζηνλ H2Med καδί κε ηε Γαιιία, ηελ Ιζπαλία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία. Μεηά ηε πκθσλία ηεο Βαξθειψλεο, ν πξάζηλνο δηάδξνκνο εληζρχεη ζίγνπξα ηελ 

παλεπξσπατθή ηνπ δηάζηαζε. Μία λέα ηβεξηθή ιχζε ππεξ ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο 

θπξηαξρίαο». 
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Όηαλ ε Γαιιία, ε Ηζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία ζπκθψλεζαλ ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ λένπ αγσγνχ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ αλακελφηαλ λα θζάζεη ζηα € 2,5 δηο. 

Χζηφζν, δελ έρεη αθφκα δηαζαθεληζζεί πφζν ζα πξφζζεηε ζην θφζηνο ε έληαμε ηεο Γεξκαλίαο. 

 

5. Πνξίζκαηα δεκνζθόπεζεο Elite Panel γηα δεηήκαηα ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

Ακείσηε ζπλερίδεηαη ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ εηαίξσλ, Πξαζίλσλ θαη 

Φηιειεχζεξσλ/FDP, γηα ηελ ηχρε ησλ ηξηψλ γ/ππξεληθψλ ζηαζκψλ ηεο Γεξκαλίαο (Isar 2, 

Neckarwestheim 2 θαη Emsland), παξά ην φηη ν γ/Καγθειάξηνο Scholz (νζηαιδεκνθξάηεο / 

SPD) επηδίσμε ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην λα επηιχζεη νξηζηηθά ηελ ελδνθπβεξλεηηθή δηακάρε 

απνθαζίδνληαο ηελ παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ηξηψλ γ/ππξεληθψλ ζηαζκψλ, αιιά κφλν 

έσο ηηο 15 Απξηιίνπ 2023 (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία).  

To FDP ζπλέρηζε θαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο ηνπ Καγθειαξίνπ λα δηαηεξεί ην 

ζέκα ζηελ επηθαηξφηεηα. Μάιηζηα, κε δειψζεηο ηνπ ζηηο αξρέο ηξέρνληνο κελφο, ν γ/Τπνπξγφο 

Φεθηνπνίεζεο θαη Μεηαθνξψλ, V. Wissing (FDP), αληέδξαζε ζηελ έθθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο 

Bundestag, B. Bas (SPD) λα ζηακαηήζεη ε ζρεηηθή ελδνθπβεξλεηηθή αληηπαξάζεζε θαη 

πξφηεηλε λα ζπζηαζεί αλεμάξηεηε επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ, ε νπνία ζα απνθαζίζεη γηα ηελ 

πεξαηηέξσ παξάηαζε ή κε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππξεληθψλ κνλάδσλ.  

Δξσηψκελνο αλ ην κέιινλ ησλ γ/ππξεληθψλ ζηαζκψλ ζα κπνξνχζε λα ηεζεί ππφ ηελ θξίζε κηαο 

επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ, ν γ/Αληηθαγθειάξηνο θαη Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο ηνπ 

Κιίκαηνο, R. Habeck (Πξάζηλνη), απάληεζε κνλνιεθηηθά: «φρη». Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ηα 

ζηειέρε ηνπ κεγαιχηεξνπ θπβεξλεηηθνχ εηαίξνπ, ηνπ SPD, νρπξψλνληαη πίζσ απφ ηελ 

πξναλαθεξζείζα απφθαζε ηνπ Καγθειαξίνπ Scholz θαη επηδηψθνπλ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

ζρεηηθήο ζπδήηεζεο. Όπσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν πκπξφεδξνο ηνπ SPD, L. Klingbeil, «ν 

Καγθειάξηνο έθαλε ρξήζε ηεο θαηηζρχνπζαο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη απνθάζηζε. Όινη απνδέρηεθαλ 

απηή ηελ απφθαζε θαη δελ ππάξρεη ιφγνο λα έρνπκε λέα αληηπαξάζεζε». 

Σνλ δηραζκφ πνπ έρεη πξνθαιέζεη ην ζέκα ηεο παξάηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ γ/ππξεληθψλ 

ζηαζκψλ ζε επίπεδν γ/πνιηηηθήο εγεζίαο αληηθαηνπηξίδνπλ θαη ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο Elite 

Panel, πνπ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα θαη πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο ε/θ FAZ θαη ηνπ πεξηνδηθνχ CAPITAL. Ζ ελ ιφγσ πεξηνδηθή δεκνζθφπεζε 

εξεπλά ηηο απφςεηο 500 εγεηηθψλ ζηειερψλ ηεο νηθνλνκίαο, ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο πνιηηηθήο 

ζηελ Γεξκαλία, γηα ζεηξά ζεκάησλ ηεο επηθαηξφηεηαο. ε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, 

αληηθαηνπηξίδεη ηε δπζαξέζθεηα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξσησκέλσλ (2/3) γηα ηελ αζθνχκελε 

πνιηηηθή ηεο Γ/Κπβέξλεζεο, αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο απφςεηο πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

αλήθνληεο ζην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο / επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Μεγάιν κέξνο ηεο δπζαξέζθεηαο 

ηξνθνδνηείηαη απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο ρεηξηζκνχο ζην δήηεκα ησλ γ/ππξεληθψλ ζηαζκψλ: 

ρεδφλ ην 90% ησλ ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ ζε γ/επηρεηξήζεηο ζεσξεί ιαλζαζκέλε ηελ 

απφθαζε παχζεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ ζηαζκψλ ηνλ εξρφκελν Απξίιην [ην πνζνζηφ απηφ 

ππνρσξεί ζην 60% κεηαμχ ησλ εξσηψκελσλ απφ ηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο].  

Δπίζεο, αμηνζεκείσην είλαη φηη ην 70% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηψκελσλ ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα 

ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πδξαπιηθήο ξσγκάησζεο (fracking), γηα ηελ εμφξπμε 

θ/α απφ ζρηζηνιηζηθά πεηξψκαηα. Πξφθεηηαη γηα έλα αθφκε δήηεκα πνπ πξνθαιεί 

αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ FDP θαη Πξαζίλσλ: Aλ θαη ν θ. Habeck, φπσο θαη ην ζχλνιν ηεο 
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εγεζίαο ησλ Πξαζίλσλ, είλαη θάζεηα αληίζεηνη ζηελ άξζε ηεο απαγφξεπζεο ρξήζεο ηεο 

κεζφδνπ απηήο ζηε Γεξκαλία, ελ ηνχηνηο ζεηξά ζηειερψλ ηνπ FDP, κεηαμχ ησλ νπνίσλ M. 

Kurse αιιά θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Κ.Ο. ηνπ θφκκαηνο Σ. Herbst, επαλέξρνληαη ζην ζέκα θαη 

δεηνχλ «λα εμεηαζηνχλ φιεο νη δπλαηφηεηεο γηα ηε ζεκαληηθή επέθηαζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 

θ/α». 

 

6. Πξνεηδνπνηήζεηο ΔΓ ΓΟΔ πξνο επξσπατθέο ρώξεο γηα ηνλ επόκελν ρεηκώλα θαη γηα 

θίλδπλν λέσλ ελεξγεηαθώλ εμαξηήζεσλ - Μείσζε εμάξηεζεο Γεξκαλίαο από εηζαγσγέο 

ξσζηθνύ θ/α 

χκθσλα κε πξφζθαηε πιεξνθφξεζε ηνπ πξαθηνξείνπ Bloomberg, ε Γεξκαλία ζα θαηαθέξεη 

λα επηβηψζεη απηφ ην ρεηκψλα ρσξίο ηηο εηζαγσγέο ξ/θπζηθνχ αεξίνπ. Σν θξίζηκν εξψηεκα είλαη 

αλ ζα κπνξέζεη λα θαιχςεη ην ελεξγεηαθφ θελφ θαη ηηο επφκελεο ρεηκεξηλέο πεξηφδνπο, θαη ζε 

πνηα ηηκή. Ζ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ην ελδερφκελν 

επηβνιήο δειηίνπ ελέξγεηαο θαη αλαγθαζηηθψλ κπιαθ-άνπη, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ πγξνπνηεκέλνπ θ/α (LNG), ηε ρξήζε αγσγψλ κεηαθνξάο απφ ηε Ννξβεγία θαη ηελ 

Οιιαλδία, θαζψο θαη ηελ επαλαθνξά θαη ρξήζε ηνπ άλζξαθα. Σν θφζηνο ηεο πιήξνπο ζηξνθήο 

κε ηε ρξήζε λέσλ πξντφλησλ ηθαλψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ελεξγεηαθή θξίζε, εθηηκάηαη φηη 

αλέιζεη ζηα 46 δηο € (50 δηο $ πεξίπνπ). εκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί θαη ν απξνζδφθεηα 

ήπηνο θαηξφο πνπ επηθξαηεί ζηελ Γεξκαλία θέηνο θαη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε ζπγθξάηεζε ηεο 

δήηεζεο γηα ζέξκαλζε. ε δειψζεηο ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ν Καγθειάξηνο Scholz 

αλαθέξεη φηη «ε Γεξκαλία πήξε ην κάζεκά ηεο απφ ηελ ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ηε Ρσζία. Ο 

ζηφρνο ηψξα είλαη λα δεκηνπξγεζεί δπλακηθφηεηα πνπ ζα δψζεη ζηε Γεξκαλία ηελ επθαηξία λα 

έρεη ηφζν θ/α φζν είρε πξηλ ηελ ξσζηθή εηζβνιή, αιιά ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα εηζάγεη απφ ηε 

Ρσζία. Αιιά ε ρσξεηηθφηεηα είλαη κφλν ε κηζή κάρε. Υσξίο καθξνπξφζεζκα ζπκβφιαηα νη 

αγνξαζηέο LNG αληηκεησπίδνπλ έληνλν αληαγσληζκφ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Καη ε πνζφηεηα LNG 

πνπ δηαηίζεηαη ζην θφζκν δελ αλακέλεηαη λα απμεζεί πνιχ γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα». 

Πάλησο, ζηπ πιαίζην ζπλέληεπμεο πνπ παξαρψξεζε ζηελ ε/θ Handelsblatt, ν Δθηειεζηηθφο 

Γηεπζπληήο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο (ΓΟΔ), F. Birol, απεπζχλεη πξνεηδνπνίεζε 

πξνο ηηο επξσπατθέο Κπβεξλήζεηο λα κε βηαζηνχλ λα θεξχμνπλ «ιήμε ζπλαγεξκνχ» ιφγσ ηεο 

κείσζεο ησλ ηηκψλ ηνπ θ/α ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, «ν 

επφκελνο ρεηκψλαο κε αλεζπρεί πεξηζζφηεξν, θαζψο δελ ζα είλαη δηαζέζηκν ην ξσζηθφ θ/α – ην 

2022 εηζήρζεζαλ 60 δηο θ.κ. ξσζηθνχ θ/α –, ε Κίλα ζα απμήζεη ηηο εηζαγσγέο ηεο θαη ε ελίζρπζε 

ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη πεξηνξηζκέλε».  

Ο θ. Birol πξνβιέπεη φηη ην 2023 ε Κίλα ζα επηηαρχλεη ην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζα 

θαηαζηεί ν κεγαιχηεξνο αληαγσληζηήο ηεο Δπξψπεο ζηηο αγνξέο θ/α. Ο αληαγσληζκφο απηφο 

κεηαμχ Δπξψπεο θαη Κίλαο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ θαη ηε κείσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ θ/α, εθφζνλ δελ απμεζεί δξακαηηθά ε πξνζθνξά, θάηη πνπ δελ αλακέλεηαη. Οη 

εθηηκήζεηο ηνπ θ. Birol ζπκπίπηνπλ κε ηελ πξν εκεξψλ πξνεηδνπνίεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο 

γ/Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Γηθηχσλ (Bundesnetzagentur), Β. Müller, ν νπνίνο επεζήκαλε φηη 

«ηα πξάγκαηα αλακέλεηαη λα θπιήζνπλ νκαιά κέρξη ην ηέινο ηνπ θεηηλνχ ρεηκψλα, αιιά εκείο 

επηθεληξσλφκαζηε ήδε ζηνλ επφκελν, ν νπνίνο ζα είλαη ν πην θξίζηκνο». 

Δλδηαθέξνπζα είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Birol γηα ηελ ηχρε ησλ ηξηψλ ππξεληθψλ ζηαζκψλ ηεο 

Γεξκαλίαο (Isar 2, Neckarwestheim 2 θαη Emsland): ππελζπκίδεηαη φηη ηνλ πεξαζκέλν 
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Οθηψβξην ν Καγθειάξηνο Scholz απνθάζηζε ηελ παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά κφλν 

έσο ηηο 15 Απξηιίνπ 2023 (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία) - παξφια απηά νη ελδνθπβεξλεηηθέο 

ηξηβέο επί ηνπ δεηήκαηνο, ηδίσο κεηαμχ Πξαζίλσλ θαη FDP (Φηιειεχζεξσλ), ζπλερίζηεθαλ. 

Δξσηψκελνο ζρεηηθά ν θ. Birol, ιακβάλεη εκκέζσο πιελ ζαθψο ζέζε ππέξ ηεο πεξαηηέξσ 

παξάηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ γεξκαληθψλ ππξεληθψλ κνλάδσλ, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη 

«ζα επρφκνπλ λα ππήξρε ε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο επέθηαζεο ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, αλ 

παξίζηαην αλάγθε». Αλαθέξεη δε σο παξάδεηγκα ην Βέιγην, πνπ απνθάζηζε λα παξαηείλεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππξεληθψλ ηνπ ζηαζκψλ γηα 10 έηε, θάηη πνπ «ζα κπνξνχζε λα απνηειεί κηα 

επηινγή [θαη γηα ηε Γεξκαλία], αλ είλαη ηερληθά εθηθηφ θαη ν πιεζπζκφο ην απνδέρεηαη». 

ε φ,ηη αθνξά ηηο ΑΠΔ, ν θ. Birol επαηλεί ηε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε γηα ην ξπζκφ επέθηαζεο 

ησλ ειηαθψλ θαη αηνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά, ηαπηφρξνλα, θαιεί ηε Γεξκαλία λα απμήζεη ηε 

ρξήζε αληιηψλ ζεξκφηεηαο, ψζηε λα κεησζεί ε θαηαλάισζε θ/α, θαη εθθξάδεη ηνλ θφβν φηη ε 

Δπξψπε λα θαηαιήμεη ζε λέεο κνλνκεξείο ελεξγεηαθέο εμαξηήζεηο. Όπσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά: «Ήηαλ ιάζνο ε [επξσπατθή] ελεξγεηαθή πνιηηηθή λα βαζίδεηαη κφλν ζε κηα 

ρψξα – πξνκεζεπηή γηα κηα ηφζν ζεκαληηθή πεγή ελέξγεηαο φπσο ην θ/α. Αλ εμεηάζνπκε ηελ 

θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη ηψξα ζηηο ΑΠΔ, βιέπνπκε κηα παξφκνηα εηθφλα». Αλέθεξε δε σο 

παξάδεηγκα ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα, ησλ νπνίσλ νη κπαηαξίεο θαηαζθεπάδνληαη ζε πνζνζηφ 

70% ζηελ Κίλα. Ο θ. Birol θαιεί ηηο επξσπατθέο Κπβεξλήζεηο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο 

πξνκήζεηάο ηνπο, λα θηλεζνχλ δπλακηθφηεξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμφξπμεο νξπθηψλ 

θαπζίκσλ θαη λα ζπλάςνπλ εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε άιινπο ζεκαληηθνχο πξνκεζεπηέο 

θξίζηκσλ πξψησλ πιψλ, φπσο ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο θαη ε Βξαδηιία. 

ε ζρέζε κε ηνπο ζηαζκνχο LNG ζηε Γεξκαλία, ν θ. Birol επαηλεί ηε γεξκαληθή πιεπξά γηα ηελ 

ηαρχηεηα θαηαζθεπήο ηνπ πξψηνπ πισηνχ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ζην Wilhelmshaven ηεο Β. 

Θάιαζζαο ζε ιηγφηεξν απφ 200 εκέξεο, αιιά ζπκπιεξψλεη δεθηηθά φηη «ζα κπνξνχζε λα ην δεη 

θαλείο θαη απφ ηελ νπηηθή γσλία φηη ρξεηάζηεθαλ 20 ρξφληα θαη 200 εκέξεο [γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ]. Δπηπιένλ, ην λα έρεηο ηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο δελ ζεκαίλεη φηη έρεηο θαη ην θ/α, θαζψο, 

φηαλ ε θ/νηθνλνκία αλαθάκςεη, δελ ζα είλαη εχθνιν λα αγνξάζεηε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

πνζφηεηεο ζηε δηεζλή αγνξά». εκεηψλεηαη φηη ζηελ νκηιία ηνπ ζην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ 

Φφξνπκ ηνπ Davos ν Καγθειάξηνο Scholz είρε εζηηάζεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ηεξκαηηθνχ ηνπ 

Wilhelmshaven επηζεκαίλνληαο φηη «ζε ιηγφηεξν απφ επηά κήλεο δεκηνπξγήζακε κηα εληειψο λέα 

ππνδνκή εηζαγσγήο πγξνπνηεκέλνπ θ/α, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ην πδξνγφλν 

ζην κέιινλ», θάλνληαο κάιηζηα ιφγν γηα «κηα λέα Γεξκαληθή Σαρχηεηα (Deutschland-

Geschwindigkeit), πνπ απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο ζην ζχλνιφ ηεο». 

ε φ,ηη αθνξά ην πεηξέιαην, ν θ. Birol εθηηκά φηη ε δήηεζε ζα θηλεζεί ζε ηδηαίηεξα πςειά 

επίπεδα ην 2023, ιφγσ θπξίσο ηεο αλακελφκελεο αλάθακςεο ηεο θηλεδηθήο νηθνλνκίαο. Ζ 

εμέιημε απηή ζίγνπξα ζα πηέζεη αλνδηθά ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, αιιά  ην πψο απηέο ζα 

δηακνξθσζνχλ ηειηθά ζα εμαξηεζεί απφ ηελ αληίδξαζε ησλ ρσξψλ ηνπ OPEC+ θαη, θπξίσο, ηεο 

. Αξαβίαο θαη ηεο Ρσζίαο. ε φ,ηη αθνξά ην εκπάξγθν G7 – EE ζην ξ/πεηξέιαην, ν θ. Birol, 

πηζηεχεη φηη ιεηηνπξγεί ρσξίο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, θαζψο λαη κελ ε Ρσζία κπνξεί λα 

πξνκεζεχεη Ηλδία θαη Κίλα κε πεηξέιαην, αιιά ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ηηκέο, κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη ηα έζνδά ηεο. 
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7. Δπέθηαζε πηζησηηθήο γξακκήο € 100 δηο ζε γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο ελέξγεηαο 

Ζ Γεξκαλία ζα επεθηείλεη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Πξνζηαζίαο 

ηνπ Κιίκαηνο, ην πξφγξακκα χςνπο € 100 δηο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ θνηλήο 

σθέιεηαο πνπ αλαδεηνχλ κεηξεηά πξνθεηκέλνπ πξνρσξήζνπλ ζε αγνξέο ελέξγεηαο κέρξη ην 

ηέινο η.έ.. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πνπ μεθίλεζε ην πεξαζκέλν Απξίιην, κεηά ηελ εηζβνιή 

ηεο Ρσζίαο ζηελ Οπθξαλία, θαη αθνξνχζε επηρεηξήζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηα 

ρξεκαηηζηήξηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ει. ελέξγεηαο θαη θ/α, παξέρεη αζθάιεηα κε ηε κνξθή 

«πηζησηηθήο γξακκήο» πνπ παξέρεη ε Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα KfW.  

Σνλ επηέκβξην 2022, εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, 

είρε δειψζεη φηη βξίζθνληαλ ζε εμέιημε νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε πέληε επηρεηξήζεηο αγνξάο ει. 

ελέξγεηαο. ε εξψηεκα ησλ ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ γηα ην πφζεο επηρεηξήζεηο έιαβαλ 

ζρεηηθή πίζησζε, δελ έρεη αθφκε απαληεζεί. Με ηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο λα ζπλερίδνληαη 

ζηελ Οπθξαλία, ζπλερίδνληαη νη θίλδπλνη ζηηο αγνξέο ελέξγεηαο, εληζρχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ηηο πςειέο απαηηήζεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ. πλεπψο ε γεξκαληθή βηνκεραλία άζθεζε 

πηέζεηο πξνθεηκέλνπ λα δνζεί παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξφιν πνπ επέθξηλε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ. 

ε δειψζεηο ηεο, ε Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο 

BDEW/Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft -  θα Kerstin Andrea αλέθεξε φηη «ηα 

πνιχ ζηελά θξηηήξηα γηα ηελ πξφζβαζε απνηεινχλ κεγάιν εκπφδην ζηε ρξήζε, γηα παξάδεηγκα, γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο δηαλνκήο. Σν πεδίν εθαξκνγήο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα 

επεθηαζνχλ». Αληίζηνηρα ε Έλσζε Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (VKU/Verband kommunaler 

Unternehmen e.V.) δήισζε φηη ην πξφγξακκα δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζρεδφλ θαζφινπ, επεηδή 

δελ πεξηειάκβαλε ηηο ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη εθηφο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο. 

 

Δ. ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

1. 87
ε
 Γηεζλήο Έθζεζε „Grüne Woche 2023“ (Γηεζλήο Πξάζηλε Δβδνκάδα, Βεξνιίλν 20-

29.01.2023) 

Με θπζηθή παξνπζία, γηα πξψηε θνξά χζηεξα απφ ην 2020, πξαγκαηνπνηήζεθε θέηνο ε 

«Γηεζλήο Πξάζηλε Δβδνκάδα», κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο δηεζλείο θαηαλαισηηθέο εθζέζεηο 

αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ε νπνία είλαη ηδηαηηέξσο δεκνθηιήο ζηνπο 

γ/θαηαλαισηέο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ζχκθσλα κε ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο ησλ 

δηνξγαλσηψλ, ηε θεηηλή Έθζεζε επηζθέθηεθαλ 300.000 άηνκα (έλαληη 400.000 ην 2020), ηα 

νπνία δαπάλεζαλ ζηνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο / πεξίπηεξα θαηά κ.φ. € 130 έθαζηνο. 

Παξαδνζηαθά, απφ ηνπο επηζθέπηεο απηνχο ε πιεηνςεθία αλήθεη ζην γεληθφ θνηλφ θαη έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 25% είλαη εκπνξηθνί επηζθέπηεο. 

Σελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο θεηηλήο Έθζεζεο εμέθξαζε ν Τπνπξγφο 

Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ηεο Γεξκαλίαο, C, Özdemir (Πξάζηλνη), ν νπνίνο, ζε ζρεηηθέο δειψζεηο 

ηνπ, επεζήκαλε κεηαμχ άιισλ φηη «ην θαιχηεξν θνκπιηκέλην γηα ηελ Πξάζηλε Δβδνκάδα είλαη νη 

πνιπάξηζκνη επηζθέπηεο. Η Έθζεζε δείρλεη επίζεο ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε γεσξγία. 

Δπηδηψθνπκε λα ζπληνλίζνπκε ζηφρνπο πνπ αξρηθά αθνχγνληαη αληηθαηηθνί: επηζηηηζηηθή 

αζθάιεηα, πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη αγξνθηήκαηα κε 
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κειινληηθή πξννπηηθή. Απηνί νη ζηφρνη κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κφλν κέζσ ελφο βηψζηκνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Μπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηνλ ηξφπν, αιιά ν ζηφρνο παξακέλεη 

ζπγθεθξηκέλνο. Υξεηαδφκαζηε ξεαιηζηηθέο ιχζεηο καδί κε ηνπο θαιιηεξγεηέο, ηε βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ θαη ηελ θνηλσλία. Η Πξάζηλε Δβδνκάδα είλαη ην ηδαληθφ κέξνο γηα λα ην πεηχρνπκε 

απηφ, θαζψο φινη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ εδψ. Σψξα ην δήηεκα είλαη λα ζπλερίζνπκε ζην πλεχκα 

απηήο ηεο εκπνξηθήο έθζεζεο θαη λα παξακείλνπκε ζε δηάινγν γηα θαιέο ιχζεηο.» 

ην πιαίζην ηεο Γηεζλνχο Πξάζηλεο Δβδνκάδαο – αιιά θαη ηνπ 15
νπ

 Παγθφζκηνπ Φφξνπκ γηα 

ηα Σξφθηκα θαη ηε Γεσξγία (Global Forum for Food and Agriculture – GFFA), πνπ 

δηνξγαλψζεθε παξάιιεια απφ 19 έσο 21.01 κε ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 2.000 εθπξφζσπσλ απφ 

ηελ πνιηηηθή, ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ επηζηήκε θαη ηελ θνηλσλία – πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά 

απφ πάλει θαη ζπδεηήζεηο, πνπ θάιπςαλ ζεκαηηθέο, φπσο ην κέιινλ ηεο γεσξγηθήο βηνκεραλίαο 

θαη ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, νη παγθφζκηεο θαη πεξηθεξεηαθέο πξνθιήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ πνιιαπιέο θξίζεηο, θιηκαηηθή αιιαγή, εμαθάληζε εηδψλ, πφιεκνο θαη 

δηαηαξαγκέλεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, βηψζηκα πξντφληα θαη βηψζηκεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο, ε παλδεκία θαη ε παγθφζκηα επηζηηηζηηθή θξίζε. 

ηελ Έθζεζε ζπκκεηείραλ 60 ρψξεο κε εζληθά πεξίπηεξα, ελψ ζπλνιηθά εθπξνζσπήζεθαλ 

1400 εηαηξείεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Δηδηθφ ηηκεηηθφ ρψξν ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο, ζηελ αίζνπζα 

κε ηα ζεκαηηθά πεξίπηεξα, είρε ε Οπθξαλία. Παξάιιεια, δηαπηζηεχζεθαλ πεξίπνπ 1.700 

επαγγεικαηίεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο απφ 25 ρψξεο. 

Δπηζεκαίλεηαη, ελ πξνθεηκέλσ, ε απνπζία ηεο ρψξαο καο ηφζν απφ ηε Γηεζλή Πξάζηλε 

Δβδνκάδα αιιά φζν θαη απφ ην GFFA. Αληηζέησο, ζπκκεηείραλ κε εζληθά πεξίπηεξα ηφζν 

γεηηνληθέο καο ρψξεο (Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Σνπξθία) φζν θαη αληαγσληζηηθέο καο ζηνλ θιάδν 

ησλ αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο (Ηηαιία [θαη Νφηην Σηξφιν], 

Ηζπαλία, Μαξφθν, Σπλεζία).  

εκεηψλεηαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαδνζηαθήο μελάγεζεο ζηνπο ρψξνπο ηεο Έθζεζεο, 

πνπ δηνξγαλψλεη ην γεξκαληθφ Τπνπξγείν Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο, θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

πεξίπνπ 50 ζχκβνπινη νηθνλνκηθψλ / εκπνξηθψλ / αγξνηηθψλ ππνζέζεσλ δηπισκαηηθψλ 

απνζηνιψλ ζηε Γεξκαλία, εθπξφζσπνη εζληθψλ πεξηπηέξσλ, πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ σο 

άλσ μελάγεζε, εμέζεζαλ ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ. 

πγθεθξηκέλα, ε επηθεθαιήο ηνπ πεξηπηέξνπ ηεο νπεδίαο εμήγεζε φηη ε ρψξα ηεο ζπκκεηέρεη 

ζηελ Έθζεζε πξσηίζησο γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο, θαζψο πξνζθέξεηαη κηα κνλαδηθή επθαηξία 

λα πξνβιεζνχλ ζην γ/θνηλφ γεχζεηο ηεο νπεδίαο. Παξάιιεια, ζε ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ 

πνπ παξνπζίαδε θαη δηέλεηκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο, ε νπεδία αλέιπε ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ησλ βηψζηκσλ θηελνηξνθηθψλ θαη θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδεη. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Οιιαλδία αμηνπνηεί ηε ζπκκεηνρή ηεο γηα λα δηαθεκίζεη κηα ζεηξά 

ζηνρεπκέλσλ πξντφλησλ ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ηεο (νίλσλ, ηπξηψλ, δχζσλ, 

νπσξνθεπεπηηθψλ, θξεάησλ θ.ά.): εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο παξαγσγψλ ληνκάηαο ζηελ 

Οιιαλδία εμήγεζε φηη εδψ θαη 2 δεθαεηίεο πξνσζνχλ ηε ρξήζε ησλ ιεγφκελσλ «επσθειψλ 

εληφκσλ» ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ παξαζηηνθηφλσλ. Δπηπξφζζεηα, φηαλ φιεο νη 

κνλάδεο ζεξκνθεπίσλ είλαη ζε ιεηηνπξγία, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζε πνζνζηφ έσο θαη 20% 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ει. ελέξγεηαο ηεο Οιιαλδίαο. Ζ Βξαδηιία επαλήιζε ζηελ Έθζεζε 

χζηεξα απφ 15εηή απνπζία, γηα λα πξνβάιεη ηε βηψζηκε παξαγσγή ηεο, ελψ αθφκε θαη κηα 

κηθξή ρψξα, φπσο ε Ληζνπαλία ζπκκεηείρε κε 12 βηνινγηθνχο παξαγσγνχο. 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
 

26 

 

Ζ επφκελε, 88
ε
 «Πξάζηλε Δβδνκάδα - Grüne Woche 2024» ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 19 έσο 28 

Ηαλνπαξίνπ 2024. 

 

 Πιείνλα ζηνηρεία, ηα νπνία επηθαηξνπνηνχληαη δηαξθψο, γηα ηε γεξκαληθή αγνξά θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε Γεξκαλία πξνζθέξεη ε ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Βεξνιίλνπ.  

 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ, θαηφπηλ εγγξαθήο ηνπο ζηνλ θάησζη ππεξζχλδεζκν ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο AGORA, λα ιακβάλνπλ εμαηνκηθεπκέλε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ρψξεο θαη 

θαηεγνξίεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελδηαθέξνληφο ηνπο κε ηε ζπρλφηεηα πνπ επηζπκνχλ 

(εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία): 

 https://agora.mfa.gr/component/users/?view=registration&Itemid=949 

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/823
https://agora.mfa.gr/component/users/?view=registration&Itemid=949
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