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ΘΔΜΑ: 

 

ηαηιζηικά Γιμεπούρ Δμποπίος Δλλάδαρ - Γεπμανίαρ για ηο α΄ εξάμενο 2022 

 
Από ηα πξνζθάηωο δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Destatis), 

αλαθνξηθά κε ην εμωηεξηθό εκπόξην ηεο Γεξκαλίαο γηα ην α΄ εμάκελν ηνπ 2022, ζπγθξαηνύκε ηα 

αθόινπζα: 

εκαληηθή αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 15,4% παξνπζίαζαλ νη ειιεληθέο εμαγωγέο πξνο ηε Γεξκαλία θαηά ην 

α΄ εμάκελν ηνπ 2022 ζε ζύγθξηζε κε ην α΄ εμάκελν ηνπ 2021. Η ζπγθεθξηκέλε αύμεζε νθείιεηαη θαηά 

θύξην ιόγν ζηελ αμηνζεκείωηε αύμεζε ηωλ ειιεληθώλ εμαγωγώλ αξγηιίνπ θαη πξνϊόληωλ απηνύ, 

ειεθηξηθώλ ζπζζωξεπηώλ, πξνϊόληωλ ηπξηνύ θαη πξνϊόληωλ ραιθνύ. Επηπξόζζεηα, ν ζπλνιηθόο όγθνο 

ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ Ειιάδαο- Γεξκαλίαο απμήζεθε θέηνο ζε ζύγθξηζε κε ην ίδην δηάζηεκα πέξπζη 

θαηά 14,9%, ζηνηρείν ην νπνίν απνδίδεηαη θπξίωο ζηελ πεξίπνπ ηζόπνζε -κε ηελ αύμεζε ηωλ 

ειιεληθώλ εμαγωγώλ- αύμεζε ηωλ γεξκαληθώλ εμαγωγώλ πξνο ηε ρώξα καο θαηά 14,7%, ην νπνίν 

παξάιιεια, όκωο, νδήγεζε ζηελ αύμεζε ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο ζε βάξνο ηεο Ειιάδαο θαηά 20% 

ζε ζύγθξηζε κε ην α΄ εμάκελν ηνπ 2021.  

 

Γιμεπέρ Δμπόπιο Δλλάδαρ – Γεπμανίαρ 

 

Α΄ Δξάμενο 2021 

(αξία ζε διρ €) 
Α΄ Δξάμενο 2022 

(αξία ζε διρ €) Ποζοζηιαία μεηαβολή % 

Δξαγωγέρ ζηε Γεπμανία 1,3 1,5 15,4 

Διζαγωγέρ από Γεπμανία 3,4 3,9 14,7 

ςνολικόρ Όγκορ 4,7 5,4 14,9 

Δμποπικό Ιζοδύγιο -2,0 -2,4 20,0 

     Πηγή Destatis- Επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ Βεπολίνος Σεπηέμβπιορ 2022 

 

ύκθωλα κε ηα πξνζωξηλά ζηνηρεία ηεο Destatis ηα πξώηα δέθα πξνϊόληα ηα νπνία εηζήγαγε ε Γεξκαλία 

από ηελ Ειιάδα ην α΄ εμάκελν ηνπ 2022 θαη ηα νπνία αληηπξνζωπεύνπλ ην 43,4 % επί ηωλ ζπλνιηθώλ 

ειιεληθώλ εηζαγωγώλ ζηε Γεξκαλία, παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

Δλλενικέρ Δξαγωγέρ ζε Γεπμανία  

 

α/α CN4 Πποϊόνηα 
Α΄ Δξάμενο 2021 

(αξία € σιλ.) 
Α΄ Δξάμενο 2022 

(αξία € σιλ.) 
Μεηαβολή  

% 2022/2021 

% επί 

ζςνόλος 

2022 

1 3004 Φάξκαθα 193.305 217.955 12,8 14,6 

2 0406 Σπξί θαη θνπάξθ 70.137 89.463 27,6 6,0 

3 

7604 

Ράβδνη θαη είδε 

θαζνξηζκέλεο κνξθήο από 

αξγίιην 

31.893 

56.863 78,3 3,8 

4 8507 Ηιεθηξηθνί πζζωξεπηέο 38.395 54.401 41,7 3,6 

5 7411 ωιήλεο από Υαιθό 36.403 45.136 24,0 3,0 

6 0810 Άιια θξνύηα, θξέζθα 45.081 44.319 -1,7 3,0 

7 

7606 

Πιάθεο, θύιια, ηαηλίεο από 

αινπκίλην, πάρνπο> 0,2 mm 
35.231 

42.284 20,0 2,8 

8 

2008 

Φξνύηα θαη Ξεξνί Καξπνί 

Πξνεηνηκαζκέλα 

29.184 

 35.224 20,7 2,4 

9 

1509 

Ειαηόιαδν θαη ηα 

Παξάγωγά ηνπ 

25.713 

 32.056 24,7 2,1 

10 

8544 

Μνλωκέλα θαιώδηα, 

θαιώδηα, νκναμνληθά 

θαιώδηα 

20.703 

31.900 54,1 2,1 
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ειίδα 2 από 2 

 

 

ηνλ αληίπνδα ηα πξώηα δέθα πξνϊόληα ηα νπνία εμήγαγε ε Γεξκαλία ζηελ Ειιάδα ην α΄ εμάκελν ηνπ 

2022 θαη ηα νπνία αληηπξνζωπεύνπλ ην 41,1% επί ηωλ ζπλνιηθώλ γεξκαληθώλ εηζαγωγώλ ζηελ Ειιάδα, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

 

Γεπμανικέρ Δξαγωγέρ ζε Δλλάδα  

 

α/α CN4 Πποϊόνηα 
Α΄ Δξάμενο 2021 

(αξία € σιλ.) 
Α΄ Δξάμενο 2022 

(αξία € σιλ.) 
Μεηαβολή  

% 2022/2021 

% επί 

ζςνόλος 

2022 

1 2932 Ομπγόλν 307.171 376.973 22,7 9,6 

2 3004 Φάξκαθα 301.395 292.373 -3,0 7,5 

3 

8802 

Ειηθόπηεξα, αεξνπιάλα, 

δηαζηεκόπινηα θ.ιπ. 0 218.079 

 

5,6 

4 

3002 

Εκβόιηα θαη Ιαηξηθά 

παξάγωγα 233.530 216.172 -7,4 5,5 

5 8703 ΙΥ νρήκαηα 169.468 198.932 17,4 5,1 

6 
0406 Σπξί θαη θνπάξθ 69.661 98.791 41,8 2,5 

7 

0203 
Υνηξηλό θξέαο 

51.079 66.217 29,6 1,7 

8 8517 πζθεπέο Σειεπηθνηλωλίαο 65.354 54.471 -16,7 1,4 

9 

8708 

Αληαιιαθηηθά θαη αμεζνπάξ 

γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα 38.321 45.049 17,6 1,2 

10 

8541 

Σξαλδίζηνξ θαη εμαξηήκαηα 

εκηαγωγώλ 46.400 44.124 -4,9 1,1 
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Σέινο ζηνλ παξαθάηω πίλαθα απνηππώλνληαη νη δέθα θνξπθαίνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Γεξκαλίαο θαη ε 

ζέζε ηεο ρώξαο καο γηα ην α΄ εμάκελν 2022: 

 

 

 

Γέκα κοπςθαίοι εμποπικοί εηαίποι Γεπμανίαρ  

βάζει ζςνολικού όγκος εμποπικών ζςναλλαγών  

 

α/α 
Α΄ Δξάμενο 2022 

(αξία ζε € διρ) 

1 Κίλα 149 

2 ΗΠΑ 117,2 

3 Οιιαλδία 115,7 

4 Γαιιία 91,6 

5 Πνιωλία 81 

6 Ιηαιία 79,4 

7 Απζηξία 70,2 

8 Ειβεηία 62,2 

9 Βέιγην 58,5 

10 Σζερία 56,1 

40 Δλλάδα  5,4 
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ΘΔΜΑ:  Μηνιαία Έκθεζη Γερμανικής Ομοζπονδιακής Σράπεζας (Bundesbank) για ηην 

πορεία οικονομίας και ηον χρημαηοπιζηωηικό ηομέα ζηη Γερμανία 
 

Σηελ ηειεπηαία κεληαία έθζεζή ηεο, ε Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Τξάπεδα (Bundesbank), αλακέλεη 

αηζζεηή νηθνλνκηθή ύθεζε ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία, κε ηελ έλλνηα κηαο παξαηεηακέλεο κείσζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο θαηά ην δ΄ ηξίκελν η.έ., ε νπνία ζα ζπλερηζηεί θαη ην α΄ ηξίκελν 2023, 

αιιά θαη ζηνλ πιεζσξηζκό πεξίπνπ θαηά 10%, σο απόηνθν ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο.  

 

Επηπξνζζέησο, ε Bundesbank επηζεκαίλεη όηη ν πςειόο πιεζσξηζκόο θαη ε αβεβαηόηεηα γύξσ από 

ην ελεξγεηαθό θόζηνο δελ επεξεάδνπλ κόλν ηελ ελεξγεηαθή βηνκεραλία, αιιά θαη ηνπο 

ζρεηηδόκελνπο κε απηήλ θιάδνπο (π.ρ. ππεξεζηώλ) θαη ζπλνιηθά ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, ην 

νπνίν έρεη επεξεάζεη ηδηαίηεξα δπζκελώο ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη ην θαιάζη ηνπ κέζνπ 

λνηθνθπξηνύ ζηε Γεξκαλία.  

 

Η ιήμε κάιηζηα ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηνπ κεησκέλνπ εηζηηεξίνπ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο κε ΜΜΜ 

(ζπδεηήζεηο επί ηνπ παξόληνο πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηελ εηζαγσγή «δηαδόρνπ ζρήκαηνο» ηνπ 

εηζηηεξίνπ ησλ 9€ γηα όια ηα ΜΜΜ, ην νπνίν όκσο ζα αλέξρεηαη ζηα 49€), αλακέλεηαη λα 

ππξνδνηήζεη έηη πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε, κε απμήζεηο ζηηο ηηκέο ελέξγεηαο θαη λα νδεγήζεη 

αθόκα θαη ζε δηςήθηα αύμεζε ηνλ πιεζσξηζκό ζηελ Γεξκαλία, ν νπνίνο πηζαλόηαηα ζα 

αληηθαηνπηξηζηεί ζηηο ηηκέο θαηαλαισηή, ζηηο αξρέο ηνπ 2023. Γηα ηνλ ιόγν απηό εκπεηξνγλώκνλεο 

εθηηκνύλ όηη νη πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο ζα αλαγθαζηνύλ αξγά ή γξήγνξα λα πξνζαξκόζνπλ 

αηζζεηά ηηο ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θ.α. ζην πςειό θόζηνο πξνκεζεηώλ.  

 

Με ηηο πξννπηηθέο λα ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ αβέβαηεο ζε παξόκνηεο δπζκελείο πξνβιέςεηο 

πξνρσξνύλ θαη άιια νηθνλνκηθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα ηεο ρώξαο. Εηδηθόηεξα, ην Γεξκαληθό 

Ιλζηηηνύην ηνπ Μνλάρνπ (Ifo) αλακέλεη όηη ε γεξκαληθή νηθνλνκία ζα ζπξξηθλσζεί θαηά 0,3% 

ζπλνιηθά ην επόκελν έηνο, ελώ ην Γεξκαληθό Ιλζηηηνύην Κηέινπ γηα ηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκία 

(IfW) πξνβιέπεη αθόκε θαη πηώζε ηεο ηάμεο 0,7%. Τν Ifo πξνρώξεζε κάιηζηα ζε πξόβιεςε γηα 

αύμεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ζπλνιηθά θαηά 8,1% γηα ην 2022 θαη 9,3% γηα ην 2023, ελώ ην IfW 

αλακέλεη όηη ν πιεζσξηζκόο ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην 8,0% θέηνο θαη 8,7 % ην επόκελν έηνο.  

 

Με ελδηαθέξνλ ζπγθξαηείηαη, επίζεο, αλάιπζε ηεο Bundesbank γηα ην πώο ηα γεξκαληθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ζα αληηκεησπίζνπλ κηα απόηνκε αύμεζε ησλ επηηνθίσλ ζε πεξίπησζε 

πνπ ηνύην δξνκνινγεζεί από πιεπξάο ΕΚΤ, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ 

γ/ηδξπκάησλ ζα έξζεη αληηκέησπε κόλν βξαρππξόζεζκα κε κεηώζεηο ζηα πεξηζώξηα επηηνθίσλ. 
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ΘΔΜΑ:  Διζηγήζεις εμπειρογνωμόνων ζηη Γερμανία και Γερμανικής Ένωζης Δμπορικών 

και Βιομητανικών Δπιμεληηηρίων (DIHK) για ηην ανηιμεηώπιζη ηης ενεργειακής 

κρίζης και αποζόβηζης ηων κινδύνων ποσ ζσνεπάγεηαι για ηη γερμανική 

οικονομία 
 

Ωο απόηνθν ηεο ρεηξόηεξεο ελεξγεηαθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, ε νπνία απεηιεί ηε 

βησζηκόηεηα ελόο θαζεκεξηλά νινέλα απμαλόκελνπ αξηζκνύ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ από όινπο ηνπο 

θιάδνπο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, νη ξαγδαία απμαλόκελεο ηηκέο ελέξγεηαο θαίλεηαη όηη έξρνληαη 

απιώο λα πξνζηεζνύλ ζηηο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο, ζέηνληαο ζε θίλδπλν όπσο 

πνιινί ππνζηεξίδνπλ ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν θαη ηε δηεζλή αληαγσληζηηθόηεηα νιόθιεξσλ 

νηθνλνκηθώλ θιάδσλ ζηε Γεξκαλία. 

 

ην πιαίζην απηό έγθξηηνη νηθνλνκνιόγνη πξνρώξεζαλ κε εηζεγήζεηο πξνο ηε Γεξκαληθή 

Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε, ώζηε λα θαηαθέξεη ε ηειεπηαία λα δεκηνπξγήζεη άκεζα ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα έλαλ απνηειεζκαηηθό ηξόπν «εμόδνπ» από ηελ ελεξγεηαθή θξίζε θαη λα 

απνθεπρζεί κία κόληκε δεκηά ζηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο ρώξαο. 

 

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα εζληθνπνηήζεσλ ελεξγεηαθώλ θνινζζώλ πνπ απεηινύληαη κε θαηάξξεπζε, 

ε V. Grimm ππνζηεξίδεη όηη είλαη πξνηηκεηέα ε δηάζσζε εηαηξεηώλ κέζσ ηεο επελδπηηθήο 

ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην απηώλ θαη όρη ε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζή ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα 

απνθέξεη κόλν πξνζσξηλά απνηειέζκαηα. Η ελεξγεηαθή εκπεηξνγλώκνλαο ζην Γεξκαληθό 

Ιλζηηηνύην Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ (DIW) C. Kemfert, ππνζηεξίδεη κάιηζηα όηη κε δεδνκέλε ηε 

δξνκνιόγεζε απηώλ ηελ αλαγθαίσλ θαη θαηά ηελ άπνςή ηεο θξαηηθνπνηήζεσλ, ε επηβνιή 

εηζθνξάο θ.α. δελ θξίλεηαη επί ηνπ παξόληνο απαξαίηεηε, αθνύ δελ κπνξεί λα απνθέξεη πξόζζεηα 

πξαγκαηηθά νθέιε σο πξνο ηελ ειάθξπλζε ηνπ θόζηνπο πνπ επσκίδεηαη ν κέζνο θαηαλαισηήο. 

Ωζηόζν, πνιινί νηθνλνκνιόγνη ηάζζνληαη ππέξ ηεο επηβνιήο αλώηαηεο ηηκήο ζηελ ηηκή θ.α., 

θαζώο ππάξρεη ήδε ή ζρεδηάδεηαη ζε άιιεο ρώξεο.  

 

Η εκπλεύζεσο ηεο Ε. Επηηξνπήο ηδέα πεξί εηζαγσγήο αλώηαηνπ νξίνπ ζηηο εηζαγσγέο θ.α. θαη 

άιισλ κνξθώλ απηνύ όπσο ην LNG, κε ζηόρν λα πιεγεί ε Ρσζία, κεξίδα θνξπθαίσλ 

εκπεηξνγλσκόλσλ ζηε ρώξα παξακέλεη επηθπιαθηηθή, αθνύ δελ είλαη βέβαην θαηά πόζν νη εηαίξνη 

ηεο ΕΕ (όπσο π.ρ. ΗΒ θαη Ννξβεγία), ζα πξάμνπλ ην ίδην, θιηκαθώλνληαο έηζη ηελ θαηάζηαζε ζην 

εζσηεξηθό ηεο Έλσζεο, εμαηηίαο ησλ ειιείςεσλ πνπ είλαη ζίγνπξν όηη ζα ζεκεησζνύλ κέζα ζηνλ 

ρεηκώλα.  

 



Επηπξνζζέησο, ζύκθσλα κε ηνλ C. Schmidt, Πξόεδξν ηνπ Γεξκαληθνύ πκβνπιίνπ Οηθνλνκηθώλ 

Εκπεηξνγλσκόλσλ, κέηξα πνπ αλαθνηλώζεθαλ ζην ηξίην παθέην νηθνλνκηθώλ παξεκβάζεσλ ηεο 

Γεξκαληθήο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο δελ ήηαλ ζηνρεπκέλα, ώζηε λα σθειεζνύλ πξαγκαηηθά 

θαη ηα κηθξνκεζαία νηθνλνκηθά ζηξώκαηα ηεο ρώξαο θαη νη επηρεηξήζεηο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό 

εηζήγεζή ηνπ είλαη όπσο ππνζηεξηρζνύλ άκεζα θαη πην ζηνρεπκέλα ηα κηθξνκεζαία λνηθνθπξηά, 

πξνηείλνληαο κεηαμύ άιισλ κείσζε ηνπ θόξνπ ζηελ ελέξγεηα ζην ειάρηζην επίπεδν πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηε λνκνζεζία ηεο ΕΕ, θαζώο θαη επξείαο βάζεο βνήζεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, κε 

ηε κνξθή δαλείσλ θαη επηρνξεγήζεσλ.  

 

Εηδηθόηεξα σο πξνο ηε ζηήξημε ησλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ 

ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ ζηε ρώξα θαη ηε δηάζσζε ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ζπγθξαηείηαη όηη ε 

Γεξκαληθή Έλσζε Εκπνξηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ Επηκειεηεξίσλ (DIHK) απέζηεηιε θείκελν 

ζέζεσλ πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία, ζην νπνίν, ελ όςεη ηεο ηξέρνπζαο έθηαθηεο αλάγθεο, 

πξνηείλνληαη επηγξακκαηηθά ηα εμήο:  

 

-αλαζεώξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ κνληέινπ δεκνπξαζίαο θ.α.  

-ηαρεία επέθηαζε ησλ ΑΠΕ 

-πξνζσξηλή επαλαθνξά όισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηαζκώλ παξαγσγήο ελέξγεηαο από ιηζάλζξαθα, 

ιηγλίηε θαη πεηξέιαην αιιά θαη ησλ ππξεληθώλ εξγνζηαζίσλ, σο κέζν γεθύξσζεο, 

-ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ εηαηξεηώλ πνπ πιήηηνληαη κε θεθάιαηα από ην ηακείν 

κεηαζρεκαηηζκνύ θαη πξνζηαζίαο ηνπ θιίκαηνο θαη από ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ηεξείηαη ζύκθσλα κε 

ηνλ λόκν γηα ηηο ΑΠΕ (EEG),  

-κείσζε ηνπ θόξνπ ει. ελέξγεηαο θαη θ.α. ζηα θαηώηαηα επξσπατθά επίπεδα,  

-αλαζηνιή, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2024, ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπώλ 

ξύπσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ αληαγσληζηηθά κεηνλεθηήκαηα γηα ηηο γ/εηαηξείεο ζηελ 

επξσπατθή εζσηεξηθή αγνξά,  

-επέθηαζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο γ/εηαηξεηώλ πνπ πιήηηνληαη ζε κνλάδεο εθεδξηθήο ηζρύνο 

γηα ηελ πξνκήζεηα ει. ξεύκαηνο ζηελ ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο θαη  

-εύξεζε άκεζεο ιύζεο ζε ελδερόκελν δηαθνπώλ ζην δίθηπν εθνδηαζκό ειιείςεσλ θ.α. κέζα ζην 

ρεηκώλα, ζελάξην πνπ ζύκθσλα κε ην DIHK δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί.  



                
ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

 

ΘΔΜΑ:  Κπίζη κλάδου ηποθίμων και ποηών ζηη Γεπμανία ζυνεπεία ηων ζημειούμενων 

ελλείψεων διοξειδίου ηου άνθπακα και αζωηούχων λιπαζμάηων 
 

Κιάδνο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, ήδε, βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηα πξώηα πξνβιήκαηα ζηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνύ, αθνύ πνιιέο γεξκαληθέο εηαηξείεο αλαθέξνπλ ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ειιείςεηο ζε 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), σο απόηνθν ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο, ζπζηαηηθό απαξαίηεην όρη κόλν 

γηα ηε βηνκεραλία πνηώλ, αιιά γηα νιόθιεξν ηνλ θιάδν ηξνθίκσλ. Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη 

έλα ππνπξντόλ ηερλεηνύ ιηπάζκαηνο (ακκσλίαο), ην νπνίν απαηηεί ηε δέζκεπζε κεγάισλ 

πνζνηήησλ θ.α. γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. Σύκθσλα κε εθπξνζώπνπο ηνπ θιάδνπ πνηώλ ε 

δηαζεζηκόηεηά ηνπ απηή ηε ζηηγκή ζηε γεξκαληθή αγνξά κεηά βίαο θηάλεη έσο ην 30-40% ηεο 

απαηηνύκελεο πνζόηεηαο πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά. 

 

Σην πιαίζην απηό δηεζλείο παξαγσγνί ιηπαζκάησλ αλαθέξνπλ όηη έρνπλ πεξηνξίζεη ζνβαξά ή έρνπλ 

επηιέμεη λα ηεξκαηίζνπλ πξνζσξηλά ηελ παξαγσγή, επεηδή δελ είλαη πιένλ επηθεξδήο εμαηηίαο ηεο 

αθξαίαο αύμεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ ηηκώλ θαη ηεο ζπλαθόινπζεο έιιεηςεο CO2. Εηδηθόηεξα ζηε 

Γεξκαλία, ν κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο ακκσλίαο ‘SKW Piesteritz’ έρεη πεξηνξίζεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ εδώ θαη εβδνκάδεο, πνξεία πνπ ελδέρεηαη λα αθνινπζήζνπλ θαη άιινη θνινζζνί ηνπ 

θιάδνπ, όπσο ε BASF. Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο ‘Fertilizers Europe (FE)’ θαη ηεο 

εξεπλεηηθήο ICIS ηνπιάρηζηνλ ην 70% ηεο παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο γηα αδσηνύρα ιηπάζκαηα ζηελ 

Επξώπε έρεη πιένλ πεξηνξηζηεί ή αθόκα θαη εθιείςεη. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ζηε Γεξκαλία ην 80% ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη είλαη 

αλζξαθνύρν, ε Γεξκαληθή Έλσζε Ζπζνπνηώλ ζεσξεί όηη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη «εμαηξεηηθά 

αλεζπρεηηθή» θαη πιήηηνληαη επί ηνπ παξόληνο θπξίσο ηα κηθξά εξγνζηάζηα δπζνπνηίαο, εηαηξείεο 

παξαγσγήο αλαςπθηηθώλ θαη λεξνύ. Σύκθσλα κε ηνλ θιάδν, νη γεξκαληθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 

θαινύληαη πιένλ λα απνθαζίζνπλ γηα ην πνηα αλζξαθνύρα πνηά ζα εμαθνινπζήζνπλ λα 

παξάγνληαη θαη πνηα όρη. Από ηελ άιινη κεγάινη «παίθηεο» ηνπ θιάδνπ, όπσο ε Coca-Cola 

Γεξκαλίαο, παξαθνινπζνύλ, επίζεο, ζηελά ηε δπλακηθή θαηάζηαζε ζηελ αγνξά αλαθέξνληνο όηη 

«γλσξίδνπκε ηα ζεκεία ζπκθόξεζεο θαη ηηο ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηε δηαζεζηκόηεηα CO2 θαη 

έρνπκε ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ πξνκήζεηα».  

 

Κξίζηκε όκσο είλαη ε θαηάζηαζε θαη ζηε βηνκεραλία θξέαηνο θαη γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ, 

όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κεγάιεο πνζόηεηεο CO2 γηα ηελ αλαηζζεηνπνίεζε ησλ δώσλ ιίγν πξηλ από 

ηε ζθαγή [κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη επηθξηζεί δξηκύηαηα ζηε Γεξκαλία από αθηηβηζηέο γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ δώσλ, όπσο ε PΕΤΑ], γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ κε μεξό πάγν, ήηνη CO2 

[ζηεξεή κνξθή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε ζεξκνθξαζία -78,5 βαζκώλ Κειζίνπ], αιιά θαη γηα 



ηελ σξίκαλζε θξέζθσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηα ζεξκνθήπηα, όπνπ θαιιηεξγεηέο ζε αξθεηά 

θξαηίδηα αλαθέξνπλ όηη απηή ηελ πεξίνδν ε «θξίζε ηνπ CO2», επί πιένλ ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο 

θαη ησλ ειιείςεσλ ζε αδσηνύρα ιηπάζκαηα, απεηιεί ζνβαξά ηελ επηβίσζή ηνπο.  

    



               
ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

 

ΘΔΜΑ:  Ανοδική πορεία πληθωριζμού ζηη Γερμανία – Έρεσνα Κενηρικής Ένωζης 

Γερμανικών Βιομητανικών και Δμπορικών Δπιμεληηηρίων αναθορικά με ηην 

απειλή βιωζιμόηηηας γερμανικών εηαιρειών 
 

H Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία (Destatis), πξνέβε ζε αλαθνηλώζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ αλνδηθή πνξεία πιεζσξηζκνύ ζηε Γεξκαλία (7,9%), θαζώο θαη ηελ ξαγδαία αύμεζε ηνπ 

θόζηνπο ελέξγεηαο (+35,6%) ηνλ Αύγνπζην η.έ. ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα πέξζη.  

 

Σύκθσλα κε ηελ Destatis, κέζα ζε έλα ρξόλν, ην θόζηνο θαηαλάισζεο νηθηαθήο ελέξγεηαο 

απμήζεθε θαηά 46,4%, νη ηηκέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ππεξδηπιαζηάζηεθαλ (+111,5%), ελώ 

παξάιιεια απμήζεηο ζεκεηώζεθαλ ζηηο ηηκέο θ.α. (+83,8%), ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (+16,6%) θαη 

βελδίλεο (+16,5%). 

 

Σην πιαίζην απηό θαη παξά ηηο δηαβεβαηώζεηο ηνπ Γεξκαλνύ Καγθειάξηνπ γηα επέθηαζε ησλ 

ηξερόλησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηηο γεξκαληθέο εηαηξείεο πνπ πιήηηνληαη από 

ηελ ελεξγεηαθή θξίζε, θαη παξάιιειεο ελζάξξπλζεο ησλ εξγνδνηώλ λα πξνβνύλ ζε πξόζζεηεο 

πιεξσκέο πξνο ην πξνζσπηθό ηνπο, εμαηηίαο ησλ πςειώλ ηηκώλ ηεο ελέξγεηαο, ζεκεηώλνληαο 

κάιηζηα όηη εθόζνλ απηέο δε ζα μεπεξλνύλ ην πνζό ησλ €3.000 ζα εμαηξνύληαη από θόξνπο θαη 

εηζθνξέο θνηλ. αζθάιηζεο, νη εθπξόζσπνη θιαδηθώλ ελώζεσλ ζπλερίδνπλ λα δείρλνπλ δπζπηζηία 

σο πξνο απνηειεζκαηηθόηεηα ελ ιόγσ κέηξσλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γεξκαληθώλ Βηνκεραληθώλ θαη Δκπνξηθώλ 

Δπηκειεηεξίσλ (DIHK), αλέθεξε ζε πξόζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ όηη νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ζηε 

Γεξκαλία έρνπλ θζάζεη ζε επίπεδν όπνπ απεηιείηαη ε βησζηκόηεηα πνιιώλ εηαηξεηώλ, ελώ 

εμέθξαζε θαη ην θόβν ηεο πιεηνςεθίαο εμ απηώλ γηα ην θαηά πόζν ε Γεξκαλία παξακέλεη 

αληαγσληζηηθή, σο επηρεηξεκαηηθή ηνπνζεζία, αηηνύκελνο γηα ηνλ ζθνπό απηό πεξηζζόηεξν 

ζηνρεπκέλε θξαηηθή αξσγή γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξν-κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Γεγνλόο είλαη όηη πέξαλ ησλ πςειώλ ηηκώλ ελέξγεηαο, ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο αιπζίδεο αμίαο, 

ζηνλ εθνδηαζκό πξώησλ πιώλ, πξσηνγελώλ πξντόλησλ θαη άιισλ αγαζώλ ζπλερίδνληαη, κε 

αλαθνξέο από ηνλ θιάδν ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο λα πξνεηδνπνηνύλ όηη εάλ νη απμεκέλεο ηηκέο 

ελέξγεηαο θαη ε κε άκβιπλζε ησλ νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ ηεο νπθξαληθήο θξίζεο παξακείλνπλ, 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ελ ιόγσ θιάδν ζα αλαγθαζηνύλ λα ηεξκαηίζνπλ άκεζα ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπο.  

 



Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζηα ηέιε θαινθαηξηνύ ην DIHK, ην 32% ησλ 

ζπκκεηερνπζώλ ζε απηή γ/εηαηξεηώλ θιάδνπ πςειήο έληαζεο ελέξγεηαο δήισζαλ όηη 

αληηκεησπίδνπλ κεησκέλε δξαζηεξηόηεηα ηεο παξαγσγήο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ηνπο 

ζπλαιιαγώλ, ην 8% όηη έρνπλ ήδε πξνβεί ζηε ιήςε κέηξσλ ηα νπνία επειπηζηνύλ λα απνδώζνπλ 

θαξπνύο ζην άκεζν κέιινλ, ην 10% όηη βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία παύζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο θαη ην 14% όηη έρνπλ εληάμεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπο έλα ηέηνην ζελάξην, κε δεδνκέλν όηη 

ην θόζηνο ελέξγεηαο γηα ηε γεξκαληθή βηνκεραλία θαηά ην ηειεπηαίν έηνο έρεη δηπιαζηαζηεί. 

 

Σεκαληηθό ήηαλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο όηη παξά ηα ιεθζέληα κέηξα ηεο Γεξκαληθήο 

Κπβέξλεζεο, κόλν ην 50% ησλ ζπκκεηερνπζώλ ζηελ έξεπλα γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ έρνπλ 

θαηαθέξεη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξόζβαζή ηνπο ζε θ.α. κέζσ ππνγξαθήο ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ 

πξνκήζεηαο, ελώ ην 1/3 εμ απηώλ δειώλεη όηη ζπλερίδεη λα αλαδεηά πξνκεζεπηέο αθόκα θαη γηα ην 

η.έ., θάηη ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ην ελεξγεηαθό θόζηνο λα κεηαθπιύεηαη ζηνλ ηειηθό 

θαηαλαισηή, δηαζαιεύνληαο έηζη ην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκά ηνπο, ηόζν ζηελ εζσηεξηθή όζν 

θαη ζηελ παγθόζκηα αγνξά.  

 

Δπηπξνζζέησο, δπζκελήο παξακέλεη θαη ε πξόβιεςε ζηελ νπνία πξνέβε πιεηνςεθία 

ζπκκεηερνπζώλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ, όηη πςειέο ηηκέο ει. ελέξγεηαο θαη θ/α παξακείλνπλ ε 

ζεκαληηθόηεξε απεηιή γηα αληαγσληζηηθόηεηα γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην επόκελν ρξνληθό 

δηάζηεκα.  

 

Σπγθξαηείηαη ηδηαίηεξα γηα θιάδν ιηαλεκπνξίνπ όηη, ύζηεξα από ηελ παλδεκηθή θξίζε, βξίζθεηαη 

αληηκέησπνο κε ηηο επηπηώζεηο ελεξγεηαθήο θξίζεο. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα όηη ηδηνθηήηξηα 

πέληε θαηαζηεκάησλ ηεο θνξπθαίαο γεξκαληθήο αιπζίδαο Edeka ζηελ Κάησ Σαμσλία, έιαβε 

πξνζθάησο επηζηνιή από ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο όηη ε κεηαμύ ηνπο εκπνξηθή 

ζύκβαζε, ε νπνία έιεγε ζην ηέινο ηνπ έηνπο, δελ κπνξεί λα  παξαηαζεί εμαηηίαο πξόζζεηνπ 

θόζηνπο ύςνπο € 1 εθ./έηνο ιόγσ ησλ απμεκέλσλ ηηκώλ ελέξγεηαο πνπ απεηινύλ ηε βησζηκόηεηά 

ηνπ. Παξόκνηα είλαη ε θαηάζηαζε γηα ηελ πιεηνςεθία επηρεηξήζεσλ θιάδνπ ιηαλεκπνξίνπ. Γηα ηνλ 

ζθνπό απηό ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Γεξκαληθήο Έλσζεο Δκπνξίνπ (HDE) απέζηεηιε πξνο ηνλ 

Γεξκαλό Υπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, ηνλ Γεξκαλό Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ 

θαη ηελ Καγθειαξία, επηζηνιή όηη ιηαλεκπόξην πιήηηεηαη νκνίσο κε άιινπο θιάδνπο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί άκεζα ζε παθέην βνήζεηαο 

εμαγγειζέλησλ κέηξσλ.  
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