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ΘΕΜΑ:  Ενημερωτικό δελτίο Νοεμβρίου 2022 για τις οικονομικές εξελίξεις στη Γερμανία και 

τις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδος - Γερμανίας 

  

Αποστέλλεται συνημμένως ενημερωτικό δελτίο του Γραφείου μας για τις πρόσφατες οικονομικές 

εξελίξεις στη Γερμανία και τις διμερείς οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδος – Γερμανίας. 

Οι σύνδεσμοι / ενώσεις / επιμελητήρια και λοιποί φορείς, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, 

παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους. 

Το εν θέματι ενημερωτικό δελτίο θα αποστέλλεται σε μηνιαία βάση. 
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 Παξαθαινύκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή. 

 Δάλ δελ επηζπκείηε λα ιακβάλεηαη ζε κεληαία βάζε ην παξόλ δειηίν, κπνξείηε λα καο ελεκεξώζεηε 

ζρεηηθά, ώζηε λα ζαο αθαηξέζνπκε από ηε ιίζηα απνδεθηώλ. 
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Α. ΓΗΜΔΡΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ 

1. Απμεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ Γεξκαλώλ γηα ηελ ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ 

ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ Γεξκαλψλ γηα ηελ ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ αλαθέξεηαη ζε 

εθηελέο δεκνζίεπκα ηεο ε έγθξηηε νηθνλνκηθή ε/θ Handelsblatt. χκθσλα κε ηνλ δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν ηνπ ειιεληθνχ παξαξηήκαηνο ηεο κεγάιεο κεζηηηθήο εηαηξείαο Engel & Völkers, Γ. 

Πεηξά, ε αγνξά αθηλήησλ αλαπηχζζεηαη πνιχ δπλακηθά ζηελ Διιάδα, ελψ ην 80-85% ησλ 

αγνξψλ πνιπηειψλ παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη, θπξίσο, απφ 

Γεξκαλία, Απζηξία θαη Διβεηία. Ζ παλδεκία ζχκθσλα κε ηνλ θ. Πεηξά έρεη ζπκβάιεη ζηελ 

ηάζε απηή, θαζψο «φιν θαη πεξηζζφηεξνη ελδηαθεξφκελνη αλαδεηνχλ ηψξα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

δηθνχ ηνπο εμνρηθνχ». Ο θ. Μ. Υξηζηνδνχινπ, ππεχζπλνο ηεο γεξκαληθήο πιαηθφξκαο 

Ferimmo.de πνπ θηινμελεί απνθιεηζηηθά ειιεληθά αθίλεηα, εθηηκά φηη ην θφζηνο γηα αθίλεηα 

120 η.κ. ζηελ Διιάδα, ηα νπνία είλαη ηα πην πεξηδήηεηα, θπκαίλεηαη κεηαμχ € 250 – 450.000. 

χκθσλα κε ηνλ θ. Υξηζηνδνχινπ, ηηο ελ ιφγσ αγνξέο απφ ην εμσηεξηθφ έρνπλ δηεπθνιχλεη νη 

δηεπξπκέλεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, θαζψο πιένλ είλαη 

δπλαηή ε ιήςε ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ κε ππνζήθε θαη απφ κε κνλίκνπο θαηνίθνπο Διιάδνο. 

Σν δεκνζίεπκα ππνγξακκίδεη ηηο «ηεξάζηηεο επελδύζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ελ ησ κεηαμύ από ην 

Διιεληθό θξάηνο ζηηο ππνδνκέο», πνπ πιένλ θαζηζηνχλ επθνιφηεξα πξνζβάζηκεο ζε φινπο 

αθφκε θαη ηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο: Ζ Fraport δηαρεηξίδεηαη 14 

πεξηθεξεηαθά ειιεληθά αεξνδξφκηα, «ηα νπνία είραλ παξακειεζεί θαηά ην παξειζόλ αιιά ηώξα 

έρνπλ πιήξσο εθκνληεξληζηεί», ηα δίθηπα 5G θαη νπηηθψλ ηλψλ επεθηείλνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο 

ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, θαη ε Διιάδα θαζίζηαηαη δηαξθψο ειθπζηηθφηεξε γηα ηνπο ςεθηαθνχο 

λνκάδεο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΣηΔ, ην α’ εμάκελν 2022 νη ΑΞΔ ζηα ειιεληθά αθίλεηα 

απμήζεθαλ θαηά 61% θαη δηακνξθψζεθαλ ζηα € 788 εθ. Δηδηθνί ηεο αγνξάο εθηηκνχλ φηη γηα ην 

ζχλνιν ηνπ έηνπο ζα εηζξεχζνπλ € 1,7 δηο, θαηαξξίπηνληαο ην ξεθφξ ηνπ 2019 (€ 1,45 δηο). 

Ζ ρψξα καο δελ πξνζειθχεη κφλν παξαζεξηζηέο θαη ζπληαμηνχρνπο απφ ην εμσηεξηθφ. Λφγσ 

ηνπ φηη νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ ζηελ Διιάδα είλαη ρακειφηεξεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξνχληαη πην 

ειθπζηηθέο ζπγθξηηηθά κε άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο (Ηηαιία, Γαιιία, Ηζπαλία), αξθεηνί 

Γεξκαλνί αληηκεησπίδνπλ ηελ αγνξά κηαο θαηνηθίαο ζηε ρψξα καο θαη σο θαιή κειινληηθή 

επέλδπζε. Όπσο, φκσο, επηζεκαίλεηαη ζην δεκνζίεπκα, κεηά ην ηέινο ηνπ 2024 πηζαλψο ηα 

δεδνκέλα απηά λα αιιάμνπλ θαη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο απμήζεηο ηηκψλ κεηά ηε ζέζε ζε 

εθαξκνγή απφ ηελ Διιάδα ηνπ απμεκέλνπ ΦΠΑ 24% γηα ηελ αγνξά λέσλ αθηλήησλ. 

 

Β. ΒΑΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ –ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

1. Αλαθνηλώζεηο Γ/Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Lindner (FDP) ζρεηηθά κε θνξνινγηθά έζνδα 

ξεθόξ ζε νξίδνληα ηεηξαεηίαο 

ε ζεκαληηθέο αλαθνηλψζεηο, ζθηαγξαθψληαο ηε πνξεία θαη ηηο εμειίμεηο δηαθφξσλ κεγεζψλ 

ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, πξνέβε ν Γεξκαλφο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, C. Lindner (FDP), 

θαηά ηελ δηεμαγσγή Ζκεξίδαο ηνπ πλδέζκνπ Γεξκαλψλ Βηνκεράλσλ (BDI) πνπ ήηαλ 

αθηεξσκέλε ζηελ ελεκέξσζε εθπξνζψπσλ θαη ζηειερψλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

εηθφλα θαη ηηο αληνρέο ηεο Οηθνλνκίαο ελ κέζσ ησλ ηξερνπζψλ θξίζεσλ (νηθνλνκηθήο, 

ελεξγεηαθήο θαη επηζηηηζηηθήο) φρη κφλν γηα ηελ Γεξκαληθή αιιά ηελ παγθφζκηα Οηθνλνκία. 
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Γηα ην ηξέρνλ έηνο ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε αλακέλεη ιηγφηεξα θνξνινγηθά έζνδα απφ ηα 

πξνβιεπφκελα, σζηφζν εθηηκά φηη ηα έζνδα ζα απμεζνχλ ζεκαληηθά ηα επφκελα ρξφληα, έσο ην 

2026. Ζ ζεηηθή πξννπηηθή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ δηεζλή αγνξά εξγαζίαο θαη ζηα έζνδα ησλ 

γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ. Όπσο αλέθεξε ν θ. Lindner, «νη ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη από κεγάιν βαζκό αβεβαηόηεηαο - νη θίλδπλνη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

είλαη κεγάινη, ηδίσο ζε ό,ηη αθνξά πηζαλά ζεκεία ζπκθόξεζεο ζηνλ ελεξγεηαθό εθνδηαζκό γηα 

ηνπο επόκελνπο θξίζηκνπο κήλεο». 

Παξά ηελ ελεξγεηαθή θξίζε θαη ηηο ζπλζήθεο χθεζεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη γηα ην επφκελν 

θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε αξκφδηα Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ θνξνινγία (εκπεηξνγλψκνλεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκηθά θαη Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα, ε Κεληξηθή 

Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα (BUNDESBANK) θαη νη θξαηηδηαθέο θπβεξλήζεηο) εθηηκνχλ φηη ε 

Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε, ηα θξαηίδηα θαη νη δήκνη ζα θεξδίζνπλ έσο ην 2026 πεξίπνπ € 

126,4 δηο πεξηζζφηεξα απφ φηη πξνβιεπφηαλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ πεξαζκέλνπ Ματνπ. Γηα ην 

ηξέρνλ έηνο φκσο ηα θνξνινγηθά έζνδα αλακέλεηαη λα είλαη θαηά € 1,7 δηο ρακειφηεξα, παξά 

ηηο ζεηηθέο επηδφζεηο ησλ πξψησλ ελλέα κελψλ.  

Ο θ. Lindner επαλέιαβε φηη ε Κπβέξλεζε έρεη σο ζηφρν ηελ επηζηξνθή ζηνπο ηζνζθειηζκέλνπο 

πξνυπνινγηζκνχο θαη ζην «θξέλν ρξένπο» απφ ην 2023, νπφηε θαη αλακέλνληαη επηπιένλ έζνδα 

χςνπο € 8,9 δηο. Απηφ ηφληζε ν Τπνπξγφο «ζα ζήκαηλε έζνδα ξεθφξ € 937,3 δηο», ελψ δελ 

απέθιεηζε λα απαηηεζνχλ θαη ην επφκελν έηνο νηθνλνκηθέο ειαθξχλζεηο γηα ηνπο πνιίηεο 

ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη ε λνκνζεζία αληηζηάζκηζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ πξέπεη λα γίλεη 

απζηεξφηεξε. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο αχμεζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ  είλαη ν πςειφο 

πιεζσξηζκφο, αλέθεξε ν Τπνπξγφο, εμεγψληαο φηη «όζν νη θαηαλαισηέο δελ πεξηνξίδνπλ ηηο 

αγνξέο ηνπο, ν πιεζσξηζκόο επλνεί ηα θνξνινγηθά έζνδα, θαζώο όζν ηα αγαζά αθξηβαίλνπλ, 

απμάλνληαη αληίζηνηρα θαη ηα έζνδα από  ηνλ ΦΠΑ ηνπο».  

 

2. Δηήζηα Έθζεζε Δπηηξνπήο νθώλ – Αλαπξνζαξκνγή θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ 

H «Δπηηξνπή νθψλ», ην αλψηαην ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν γηα ηε δεκνζηνλνκηθή θαη 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο, πξνηείλεη ζηελ Δηήζηα Έθζεζή ηεο, κεηαμχ 

άιισλ, ηελ πξνζσξηλή αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο γηα ηα αλψηεξα εηζνδήκαηα έσο 

ηελ άλνημε ηνπ 2024, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ θνηλσληθά πην δίθαηα ηα γ/παθέηα βνήζεηαο 

θαηά ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο. Δλαιιαθηηθά, πξνηείλεηαη ε επηβνιή κηαο «εηδηθήο εηζθνξάο 

ιφγσ ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο» (Energiesoli), κε ηελ νπνία ζα επηβαξπλζνχλ νη πιένλ 

πςειφκηζζνη Γεξκαλνί θνξνινγνχκελνη.  

ην άλσ ησλ 400 ζειίδσλ θείκελν ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ επηζεκαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη 

κέηξα ειάθξπλζεο (φπσο ε έθπησζε ζηα θαχζηκα αιιά θαη ην θξέλν ζηελ ηηκή θ/α) νξζψο 

ειήθζεζαλ, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, αιιά ζπρλά δελ ήηαλ επαξθψο ζηνρεπκέλα, κε 

απνηέιεζκα λα σθεινχληαη πεξηζζφηεξν νη πςειφηεξεο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο γ/πνιηηψλ, 

εμέιημε πνπ πξνθαιεί αδηθίεο, θαζψο ν πιεζσξηζκφο (10% ην Ννέκβξην) πιήηηεη ζθιεξφηεξα 

ηα ρακειά εηζνδήκαηα. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ε πξφβιεςε γηα θνξνιφγεζε ησλ 

εληζρχζεσλ γηα ηελ ειάθξπλζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο απφ έλα εηζνδεκαηηθφ φξην θαη πάλσ 

κεηξηάδεη κφλν κεξηθψο ηηο σο άλσ αδηθίεο. Αληηζέησο, έλαο ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο γηα 

πξνζσξηλά πςειφηεξε θνξνινγία ησλ πινπζηφηεξσλ ζα θαζηζηνχζε ηα παθέηα ειάθξπλζεο 
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θαιχηεξα ζηνρεπκέλα, ζα ζπληεινχζε ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ζα εμέπεκπε ην 

κήλπκα ηεο αιιειεγγχεο ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο.  

Οη εηζεγήζεηο γηα πςειφηεξε θνξνινγία, ηηο νπνίεο ζηήξημε θαη ν πξνηαζείο απφ ηελ 

εξγνδνηηθή πιεπξά M. Werding, έρνπλ πξνθαιέζεη έθπιεμε ζηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, 

θαζψο ε Δπηηξνπή νθψλ αληηκεησπίδεηαη παξαδνζηαθά σο «ν ζεκαηνθχιαθαο ηεο 

θηιειεχζεξεο νηθνλνκηθήο ηάμεο», ελψ ελδέρεηαη λα αλαδσππξψζνπλ ηηο ππνβφζθνπζεο ηξηβέο 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ θνκκάησλ ηεο θπβεξλεηηθήο ζπκκαρίαο. Τπελζπκίδεηαη φηη, ζε ζρέζε κε ηελ 

αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ησλ αλψηεξσλ εηζνδεκάησλ, SPD θαη Πξάζηλνη είραλ 

εθθξαζηεί ππνζηεξηθηηθά θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Πξνγξακκαηηθήο πκθσλίαο γηα ην 

ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο, αιιά ηφηε ζπλάληεζαλ ηελ θάζεηε αληίζεζε ησλ Φηιειεχζεξσλ/FDP.  

Γπζαξέζθεηα ζηνπο Φηιειεπζέξνπο πξνθάιεζε θαη ε αληίζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ πξφηαζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θφκκαηνο θαη Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, C. Lindner, γηα αληηζηάζκηζε ηεο 

ιεγφκελεο «ςπρξήο εμέιημεο» (cold progression - kalte Progression), ε νπνία ζπκβαίλεη φηαλ ην 

θξάηνο ιακβάλεη κελ πεξηζζφηεξνπο θφξνπο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ πνιηηψλ, 

αιιά ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ ηειεπηαίσλ νπζηαζηηθά κεηψλεηαη, παξά ηνπο θαηλνκεληθά 

πςειφηεξνπο κηζζνχο, ιφγσ ηφζν ησλ θφξσλ φζν θαη ηνπ θαιπάδνληνο πιεζσξηζκνχ. Ο θ. 

Lindner ζεσξεί άδηθε κηα ηέηνηα εμέιημε θαη ζέιεη λα ειαθξχλεη θνξνινγηθά ηνπο πνιίηεο πνπ 

πιήηηνληαη απφ ηελ «ςπρξή εμέιημε». Ζ Δπηηξνπή νθψλ, αλ θαη αλαγλσξίδεη φηη ην ζρέδην 

αληηζηάζκηζεο ηεο «ςπρξήο εμέιημεο» είλαη θαηαξρήλ ζσζηφ, εθθξάδεη ζνβαξνχο ελδνηαζκνχο 

σο πξνο ηελ άκεζε πινπνίεζή ηνπ, θαζψο «ζηελ παξνύζα ζπγθπξία, κε ηε ζηήξημε ησλ 

ρακειόηεξσλ εηζνδεκαηηθώλ ζηξσκάησλ λα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

δεκνζίσλ νηθνλνκηθώλ λα παξακέλεη ηεηακέλε, ζα ήηαλ ζθόπηκν λα κεηαηεζεί ε ελ ιόγσ 

αληηζηάζκηζε ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία».  

Χζηφζν, ν θ. Lindner επέκεηλε ζην ζρέδηφ ηνπ ηνλίδνληαο φηη «ην Κξάηνο δελ πξέπεη λα είλαη 

κεηαμύ ησλ θεξδηζκέλσλ ηνπ πιεζσξηζκνύ» θαη πσο «πξέπεη λα εκπνδίζνπκε κηα κπζηηθή αύμεζε 

ησλ θόξσλ δηα παξαιείςεσο». Σειηθψο, νη πξνεξρφκελεο, ηδίσο απφ ηνπο Πξαζίλνπο, 

επηθπιάμεηο θάκθζεθαλ, νη ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο νθψλ δελ ειήθζεζαλ ππφςε 

θαη ην ζρέδην αληηζηάζκηζεο ηεο «ςπρξήο εμέιημεο» έγηλε δεθηφ κε επξεία δηαθνκκαηηθή 

ζηήξημε απφ ηελ Bundestag. χκθσλα κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 

πνπ ελέθξηλε ην Κνηλνβνχιην ζε εθαξκνγή ηεο αληηζηάζκηζεο ηεο «ςπρξήο εμέιημεο», 

απμάλεηαη ηφζν ην εηζνδεκαηηθφ φξην ηνπ θαηψηαηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή (απφ € 10.347 

ζηα € 10.632 ην 2023 θαη ζηα € 10.908 ην 2024) φζν θαη ηνπ αλψηεξνπ θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή 42% (απφ € 58.597 ζηα € 62.827 ην 2023 θαη ζηα € 66.779 ην 2024). Γηα ηνλ εηδηθφ 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 45% (γηα εηζνδήκαηα αλψηεξα ησλ € 277.826) δελ πξνβιέπεηαη θακία 

αληηζηάζκηζε, θαζψο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζεσξεί φηη νη ελ ιφγσ θνξνινγνχκελνη δελ 

ρξήδνπλ θάπνηαο ειάθξπλζεο.  

Απφ ηελ άιιε, ηθαλνπνίεζε ζηνπο Φηιειεχζεξνπο θαη δπζαξέζθεηα ζηνπο Πξάζηλνπο 

πξνθάιεζε ε ζέζε ηεο Δπηηξνπήο ππέξ ηεο παξάηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ ππξεληθήο 

ελέξγεηαο, θαζψο «ζα βνεζνύζε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εξεκίαο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο». εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη νη εθηηκήζεηο ηεο Δπηηξνπήο επί ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ είλαη ειαθξψο πην αηζηφδνμεο ηνπ αλακελφκελνπ: Πξνβιέπεηαη αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ηάμεο ηνπ 1,7% γηα θέηνο (0,3% κεγαιχηεξε απφ ηηο εθηηκήζεηο ηεο 

Κπβέξλεζεο) θαη ήπηα χθεζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,2% γηα ην 2023. ε ζρέζε κε ηνλ πιεζσξηζκφ, 
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εθηηκάηαη φηη ην 2023 ζα παξακείλεη ζε πςειά επίπεδα (7,4%). Δπηζεκαίλνληαη κελ νη θίλδπλνη 

γηα ηνπο ελεξγνβφξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, αιιά δελ πξνβιέπεηαη επξεία απνβηνκεράληζε.  

 

3. Απξόζκελε αύμεζε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ ην γ’ ηξίκελν ηξέρνληνο έηνπο 

Απξφζκελε αχμεζε, ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, θαηέγξαςε ην γεξκαληθφ ΑΔΠ ην 

γ’ ηξίκελν η.έ. (+0,4%), ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. 

Μάιηζηα, ζε εηήζηα βάζε, ε θαηαγξαθφκελε αλάπηπμε είλαη αθφκε κεγαιχηεξε (+1,2%), ελψ 

ην ΑΔΠ γηα πξψηε θνξά ππεξέβε ηα πξν θξίζεο επίπεδα (0,3% πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ην δ’ 

ηξίκελν 2019). εκαληηθή είλαη θαη ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε νπνία ζε εηήζηα βάζε 

εληζρχζεθε θαηά 1,1%. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δηαηχπσζε ηεο Destatis ζην ζρεηηθφ δειηίν 

ηχπνπ φηη «ε Γεξκαληθή Οηθνλνκία παξακέλεη εχξσζηε». 

Κηλεηήξηνη κνρινί ηεο αλάπηπμεο ην γ’ ηξίκελν απνηέιεζαλ: ε ηδησηηθή θαηαλάισζε, παξά ηνλ 

θαιπάδνληα πιεζσξηζκφ θαη ηελ ελεξγεηαθή θξίζε, νη εμαγσγέο (+2%), θαζψο θαη νη εηαηξηθέο 

επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα. ε θξίζε βξίζθεηαη ν θιάδνο θαηαζθεπψλ (-1,4%) 

ιφγσ εθηφμεπζεο ηφζν ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, φζν θαη ησλ ζηεγαζηηθψλ επηηνθίσλ. 

Οηθνλνκηθνί αλαιπηέο ππνδέρνληαη κε ηθαλνπνίεζε απηά ηα ζεηηθά ζηνηρεία γηα ην γ/ΑΔΠ, 

αιιά ζπλερίδνπλ λα ζεσξνχλ πηζαλφ ην ελδερφκελν χθεζεο ην 2023. Σν ζεηηθφηεξν ηνπ 

αλακελνκέλνπ θιίκα ζηελ νηθνλνκία απνηππψλεηαη θαη ζε έξεπλα ηνπ έγθξηηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

IfO (Institute for Economic Research) ζην Μφλαρν, ην νπνίν αλαθνίλσζε φηη ν δείθηεο 

επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο βειηηψζεθε θαηά πεξίπνπ 2% ηνλ ηξέρνληα κήλα. Σν IfO ππνινγίδεη 

ηνλ ελ ιφγσ δείθηε βάζεη εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ δηαλέκεη ζε 9.000 ζηειέρε επηρεηξήζεσλ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ, αλ θαη νη επηρεηξήζεηο εθθξάδνπλ δπζαξέζθεηα γηα ηελ παξνχζα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ελ ηνχηνηο είλαη ιηγφηεξν απαηζηφδνμεο γηα ην κέιινλ.  

Σν θαηά πφζν ζα ππάξμεη, ηειηθά, χθεζε ην εξρφκελν έηνο θαη ην χςνο απηήο ζα εμαξηεζνχλ 

θπξίσο απφ ηελ πνξεία ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. Ζ ηειεπηαία ελδέρεηαη λα επεξεαζηεί 

αξλεηηθά ιφγσ ησλ πςειψλ ηηκψλ ελέξγεηαο, πνπ πηέδνπλ ηδίσο ηα ρακειφηεξα εηζνδεκαηηθά 

ζηξψκαηα. Πάλησο, ζχκθσλα κε ην βαξφκεηξν θαηαλαισηή ηνπ Γ/πλδέζκνπ Ληαληθνχ 

Δκπνξίνπ (Handelsverband Deutschland), νη θαηαλαισηέο δειψλνπλ πξφζπκνη λα 

ξεπζηνπνηήζνπλ έλα αζπλήζηζηα πςειφ πνζνζηφ ησλ απνηακηεχζεσλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζνπλ ην ζεκεξηλφ επίπεδν θαηαλάισζεο θαη δηαβίσζεο ηνπο. 

 

4. Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξόλνηαο  

Γηαθνκκαηηθφο ζπκβηβαζκφο επεηεχρζε κεηαμχ ησλ 3 θνκκάησλ (SPD/νζηαιδεκνθξαηψλ, 

Πξαζίλσλ θαη Φηιειεπζέξσλ/FDP), πνπ ζπγθξνηνχλ ηε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε, θαη ηεο 

αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο (CDU/CSU), ζε ζρέζε κε ην θηιφδνμν ζρέδην κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο Πξφλνηαο θαη Δπηδνκάησλ, γλσζηφ σο "Bürgergeld" (Δηζφδεκα ησλ Πνιηηψλ).  

Σν λέν πξνλνηαθό ζύζηεκα αληηθαζηζηά ηελ ακθηιεγόκελε κεηαξξύζκηζε «Hartz IV», πνπ είρε εηζαρζεί 
ην 2003 πάιη από θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνύ ππό ηελ εγεζία ηνπ SPD (κε ζπγθπβεξλώλ ηόηε θόκκα ηνπο 
Πξαζίλνπο). Σν ζύζηεκα «Hartz IV» απζηεξνπνίεζε ηηο πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο επηδνκάησλ, ζην 
πιαίζην κηαο ζεηξάο θηιηθώλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξεκβάζεσλ ηεο ηόηε γ/Κπβέξλεζεο ζην εξγαζηαθό 
λνκηθό πιαίζην. Μεηαμύ άιισλ, απαηηείηαη από ηνπο ιήπηεο ησλ παξνρώλ λα παξαθνινπζνύλ ηαθηηθά 
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ζπλαληήζεηο κε έλαλ ζύκβνπιν απαζρόιεζεο θαη λα απνδεηθλύνπλ όηη αλαδεηνύλ ελεξγά εξγαζία ή όηη 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζε εγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα δεμηόηεηεο εξγαζίαο. Σν «Hartz IV» είρε 
επηθξηζεί από εηδηθνύο ηόζν ιόγσ ηεο απζηεξόηεηάο ηνπ, όζν θαη κε ην επηρείξεκα όηη δελ θαιύπηεη 
βαζηθά έμνδα δηαβίσζεο ησλ δηθαηνύρσλ. Ιδίσο δε κε ην απμαλόκελν θόζηνο δσήο θαη ηνλ θαιπάδνληα 
πιεζσξηζκό, ε αλάγθε ιήςεο απνθάζεσλ γηα πξνζαξκνγέο ζην πξόγξακκα θνηλσληθήο πξόλνηαο είρε 
θαηαζηεί επηηαθηηθή θαη απνηεινύζε κία από ηηο βαζηθέο πξνεθινγηθέο δεζκεύζεηο ηνπ SPD. 

Σν ζρεηηθφ λνκνζρέδην είρε κελ ππεξςεθηζζεί απφ ηελ Κάησ Βνπιή (Bundestag), αιιά 

απνξξίθζεθε ζηελ πξψηε ηνπ αλάγλσζε απφ ηελ Άλσ Βνπιή /Οκνζπνλδηαθφ πκβνχιην 

(Bundesrat) φπνπ ην CDU/CSU δηαζέηεη κεγαιχηεξε ηζρχ. Ζ Γ/Κπβέξλεζε ππνρψξεζε ζε δχν 

βαζηθά δεηήκαηα πνπ ππήξραλ ελζηάζεηο απφ ηελ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε:  

1. Ζ αχμεζε ησλ ιεγφκελσλ "πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ" 

(Schonvermögen) ζα είλαη κηθξφηεξε ηεο αξρηθψο αλαθνηλσζείζαο. πγθεθξηκέλα, 

βάζεη ηεο ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο, ηα "πξνζηαηεπφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία" 

δηακνξθψλνληαη ζηα € 40.000 αλά δηθαηνχρν (απφ € 60.000 ζηελ αξρηθή πξφηαζε), 

πξνζαπμαλφκελα θαηά € 15.000 (απφ € 30.000 ζηελ αξρηθή πξφηαζε) αλά πξφζζεην 

κέινο ηεο νηθνγέλεηαο.  

2. Δμαιείθεηαη ε «πεξίνδνο ράξηηνο» ησλ έμη κελψλ πνπ πξνέβιεπε ην αξρηθφ λνκνζρέδην, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ζα επηβαιιφηαλ θακία θχξσζε ζε «κε 

ζπλεξγαδφκελνπο» δηθαηνχρνπο, δειαδή θπξίσο ζηνπο αλέξγνπο πνπ δελ αθνινπζνχλ 

ηηο ζπζηάζεηο ησλ ζπκβνχισλ απαζρφιεζεο θαη ησλ ινηπψλ αξκνδίσλ θξαηηθψλ 

θνξέσλ (π.ρ. δελ παξαθνινπζνχλ πξνηεηλφκελα ζεκηλάξηα ελίζρπζεο δεμηνηήησλ ή δελ 

θαηαζέηνπλ αηηήζεηο εμεχξεζεο εξγαζίαο). 

Σα ζηειέρε ηεο Έλσζεο CDU/CSU είραλ δειψζεη εμαξρήο έηνηκα λα δερζνχλ ηελ άκεζε 

αχμεζε ηνπ βαζηθνχ επηδφκαηνο (απφ  €449 ζηα €503 ηνλ κήλα), αιιά εμέθξαδαλ ηελ έληνλε 

αληίζεζή ηνπο επί ησλ αλσηέξσ θπβεξλεηηθψλ πξνηάζεσλ ππνζηεξίδνληαο φηη κε απηέο «ε 

πξννπηηθή αλαδήηεζεο λέαο εξγαζίαο γίλεηαη όιν θαη ιηγόηεξν ειθπζηηθή». Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο 

κεηαξξχζκηζεο απφ ην Οκ. πκβνχιην, ε ηειεπηαία θαζίζηαηαη θαη ηππηθά λφκνο ηνπ 

Γεξκαληθνχ Κξάηνπο θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ "Bürgergeld" ηίζεληαη ζε εθαξκνγή απφ 01.01.2023, 

φπσο είρε πξνβιεθζεί αξρηθά. 

Ζ ππεξςήθηζε ηνπ  "Bürgergeld" ζπλδπάζηεθε κε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα παθέηα θνξνινγηθψλ 

ειαθξχλζεσλ θαη θνηλσληθήο ζηήξημεο ηεο ζχγρξνλεο γεξκαληθήο ηζηνξίαο, πνπ εγθξίζεθε κε 

δηαθνκκαηηθή ζηήξημε εμαξρήο απηήλ ηε θνξά. Τπνινγίδεηαη φηη ην ελ ιφγσ παθέην ζηήξημεο 

ζα επηβαξχλεη ηνλ γεξκαληθφ πξνυπνινγηζκφ κε € 45 δηο ηελ επφκελε δηεηία.  Δθηφο απφ ηελ 

πξναλαθεξζείζα αχμεζε ηνπ βαζηθνχ επηδφκαηνο, απνθαζίζηεθαλ ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηα 

νηθνγελεηαθά επηδφκαηα (αχμεζε €31 αλά ηέθλν κεληαίσο) γηα ηελ αλαηξνθή αλήιηθσλ ηέθλσλ, 

θαζψο θαη αχμεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ αλά ηέθλν. Δλδεηθηηθά, εθηηκάηαη φηη, κφλν απφ ηηο 

θνξνειαθξχλζεηο, ην 2023 κηα νηθνγέλεηα κε δχν παηδηά θαη κεληαίν εηζφδεκα € 3.000 ζα έρεη 

εηήζην φθεινο € 1.523, ελψ κε εηζφδεκα € 5.000 ην εηήζην φθεινο αλέξρεηαη ζηα € 1.703. 

 

5. Ζ πλνκνζπνλδία Δλώζεσλ Γεξκαλώλ Δξγνδνηώλ (BDA) θξνύεη ηνλ θώδσλα θηλδύλνπ 

γηα ην ζπληαμηνδνηηθό ζύζηεκα ηεο Γεξκαλίαο 

Αχμεζε ηνπ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο δεηά επεηγφλησο ε πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ Γεξκαλψλ 

Δξγνδνηψλ (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände – BDA). χκθσλα κε ηνλ 
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Πξφεδξν BDA, θ. Rainer Dulger, ν νπνίνο εθπξνζσπεί πεξίπνπ 20 εθαη. εξγνδφηεο, ην 

ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ηεο Γεξκαλίαο δελ ζα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν ζηα επφκελα πέληε 

ρξφληα εάλ δελ δξνκνινγεζνχλ εγθαίξσο νη αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο. 

ε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ζηελ εθεκεξίδα Bild am Sonntag o επηθεθαιήο ηεο παλίζρπξεο 

πλνκνζπνλδίαο αλέθεξε φηη «ε γεξκαληθή νηθνλνκία απνδπλακώλεηαη θαη ην θνηλσληθό 

ζύζηεκα βξίζθεηαη πην θνληά από πνηέ ζηα πξόζπξα ηεο θαηάξξεπζεο», ελψ ηφληζε φηη, ρσξίο λα 

ζέιεη λα γίλεη πξνάγγεινο αξλεηηθψλ εθηηκήζεσλ, ζπκθσλεί κε ηηο πξνβιέςεηο 

επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ θαη ελψζεσλ εξγαδνκέλσλ ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο, φηη ην ζπληαμηνδνηηθφ θφζηνο ζηελ Γεξκαλία αλακέλεηαη λα ιάβεη εθξεθηηθέο 

δηαζηάζεηο εληφο ηεο επφκελεο πεληαεηίαο.  

Σν 2019, νη εηζθνξέο ζηα δεκφζηα πξνγξάκκαηα ηεο Γεξκαλίαο αληηζηνηρνχζαλ πεξίπνπ ζην 

10,1% ηνπ ΑΔΠ, αιιά κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα ζα θαηαγξάςνπλ πεξαηηέξσ αχμεζε θαη έσο ην 

2070 ζα αληηζηνηρνχλ ζην 12,2% ηνπ ΑΔΠ, ζχκθσλα κε ηελ «Έθζεζε γηα ηελ γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ Γεξκαλία (2021)» πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Πξφθεηηαη, φπσο αλαθέξεη ην CNBC, γηα κηα απφ ηηο πςειφηεξεο πξνβιεπφκελεο απμήζεηο ζηνλ 

Δληαίν Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν, κεηά απφ εθείλεο Ηξιαλδίαο, Ννξβεγίαο θαη Οιιαλδίαο. 

Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη νη δηαξθείο ειιείςεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (απαηηνχληαη 400.000 

λένη εξγαδφκελνη θάζε ρξφλν γηα λα δηαηεξεζνχλ νη ζεκεξηλνί ξπζκνί αλάπηπμεο ζηελ 

γεξκαληθή νηθνλνκία) ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζηαδηαθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζπκβάιινπλ 

ζηελ απμαλφκελε επηβάξπλζε πνπ αληηκεησπίδεη ην γ/ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, ν Πξφεδξνο 

ηνπ BDA πξνηείλεη λα απμεζεί αλάινγα ε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο θαη λα ζπλαξηεζεί κε ην 

πξνζδφθηκν δσήο ζηελ Γεξκαλία ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια φηη «δελ πξέπεη ε αύμεζε ηνπ 

πξνζδόθηκνπ δσήο λα νδεγεί ζε πεξηζζόηεξα ρξόληα ζπληάμηκνπ βίνπ». 

Δπίζεο, πξνζζέηεη φηη «ην γεξκαληθό ζπληαμηνδνηηθό ζύζηεκα πξέπεη λα ζπλαξηεζεί θαη κε ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ηνλίδνληαο όηη ην απαηηνύκελν εύξνο κεηαξξπζκίζεσλ δελ έρεη πινπνηεζεί από 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, κεηά ηελ επαλέλσζε ηεο Αλαηνιηθήο θαη ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο. Η 

κεηαξξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη εμίζνπ δύζθνιε κε ηελ ελεξγεηαθή 

κεηάβαζε θαη ρσξίο ακθηβνιία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ηζόηηκε κεηαρείξηζε ησλ επνκέλσλ 

γελεώλ». 

 

6. Απόθαζε γηα αύμεζε κηζζώλ θαηά 8,5% γηα ζρεδόλ 4 εθαηνκκύξηα εξγαδόκελνπο 

ε ζεκαληηθή ζπκθσλία θαίλεηαη λα θαηέιεμαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ κεγαιχηεξνπ 

γεξκαληθνχ πλδηθάηνπ Δξγαδνκέλσλ, IG Metall, κε ηελ Έλσζε Δξγνδνηψλ «Gesamtmetall», 

κε ηε ιήςε απφθαζεο γηα αχμεζε ησλ κηζζψλ. χκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο IG 

METALL, ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα γηα ηηο ακνηβέο 3,9 εθ. 

εξγαδνκέλσλ ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, φπσο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, 

ηνπ κεηάιινπ θαη ηεο ει. ελέξγεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα απνκαθξπλζεί ην ελδερφκελν 

πξαγκαηνπνίεζεο πεξηζζφηεξσλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ζηελ Γεξκαλία, ελψ ζπγρξφλσο 

νη εξγαδφκελνη ζα ηθαλνπνηεζνχλ ελ κέξεη απφ ηελ κεξηθή αλάζρεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ 

ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο θαη ηνπ πςεινχ πιεζσξηζκνχ.  
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Ζ IG Metall αλαθέξεη επίζεο φηη ε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην 

Κξαηίδην ηεο Βάδεο – Βπξηεκβέξγεο ζπλεπάγεηαη αχμεζε κηζζψλ 5,2% γηα ην 2023 

αθνινπζνχκελε απφ αχμεζε κηζζνχ 3,3% ηνλ Μάτν 2024. Παξάιιεια, ζα ιάβνπλ θαη εθάπαμ 

πνζφ ησλ € 1.500 αλά εξγαδφκελν γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα, ήηνη € 3.000. ε δειψζεηο ηνπ ν 

επηθεθαιήο ηεο IG Metall, Joerg Hofmann, αλαθέξεη φηη «νη γ/εξγαδόκελνη ζα έρνπλ ζύληνκα 

πνιύ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα ζηηο ηζέπεο ηνπο. Η ζπκθσλία αληηπξνζσπεύεη αύμεζε κηζζώλ θαηά 

8,5%». ην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη ε GESAMTMETALL κε ηνλ Πξφεδξν ησλ Δξγνδνηψλ λα 

δειψλεη φηη «ε ζπκθσλία απνηειεί πξόνδν ζηελ αλάπηπμε πνπ ειπίδνπκε λα δνύκε μαλά από ην 

2024» 

 

7. Απαηζηόδνμεο εθηηκήζεηο έξεπλαο ηεο πλνκνζπνλδίαο Γεξκαληθώλ Δπηκειεηεξίσλ 

Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ γηα ην επηρεηξεκαηηθό θιίκα 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο πλνκνζπνλδίαο Γεξκαληθψλ Δπηκειεηεξίσλ Βηνκεραλίαο θαη 

Δκπνξίνπ  (DIHK), κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, νη γεξκαληθέο εηαηξείεο πξνεηνηκάδνληαη γηα κηα 

επεξρφκελε χθεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο. Όπσο δήισζε 

ραξαθηεξηζηηθά ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ DIHK M. Wansleben, θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παγγεξκαληθήο κειέηεο, «νη εηαηξείεο θνβνύληαη όηη ηα ρεηξόηεξα δελ έρνπλ 

έξζεη αθόκε». εκεηψλεηαη φηη ην DIHK απεχζπλε εξσηεκαηνιφγηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

24.000 εηαηξείεο απφ φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηηο πεξηθέξεηεο. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 52% ησλ εξσηεζέλησλ αλακέλεη ρεηξνηέξεπζε ηεο θαηάζηαζεο 

ζηηο δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο, ελψ κφλν ην 8% πξνζδνθά βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο. χκθσλα 

κε ηνλ θ. Wansleben, απηφ είλαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ απαηζηνδνμίαο, πνπ θαηαγξάθεθε ζε 

αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ DIHK, θαζψο αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ην πνζνζηφ 

φζσλ δήισλαλ αηζηφδνμνη ππεξέβαηλε ην 10%. Ο θ. Wansleben πξνεηδνπνηεί φηη, αλ θαη γηα ην 

ηξέρνλ έηνο αλακέλεηαη αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 1,2% «δηόηη κπνξέζακε λα δηαηεξήζνπκε ηε 

δπλακηθή από πέξπζη θαη είρακε έλα αμηνπξεπέο πξώην νηθνλνκηθό εμάκελν», ηα πξάγκαηα 

ζίγνπξα ζα ιάβνπλ δηαθνξεηηθή ηξνπή, θαζψο «ε γεξκαληθή νηθνλνκία δελ αληηκεησπίδεη κόλν 

έλαλ ζθιεξό ρεηκώλα, αιιά θαη κηα δύζθνιε ρξνληά. Με βάζε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο θαη 

εθηηκήζεηο από εηαηξείεο, αλακέλνπκε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο θαηά πεξίπνπ 3% ην 

2023». 

Ζ βαζηθή πεγή αλεζπρίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα είλαη ε ζπλερηδφκελε ελεξγεηαθή 

θξίζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 82% ησλ εηαηξεηψλ αμηνινγνχλ ηηο απμεκέλεο ηηκέο 

ελέξγεηαο θαη πξψησλ πιψλ σο ζνβαξφ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν, πνζνζηφ πνπ ζπληζηά ηελ 

πςειφηεξε ηηκή επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ έρεη πνηέ θαηαγξάςεη ην DIHK. 

Γελ είλαη ηπραίνο σο ζεκαληηθφο βαζκφο, ζηνλ νπνίν ελεξγνβφξεο βηνκεραλίεο κεηψλνπλ ηελ 

παξαγσγή ηνπο: 

- ηε ρεκηθή βηνκεραλία, πεξηζζφηεξεο απφ κία ζηηο ηέζζεξηο εηαηξείεο πξνρσξά ζε 

πεξηθνπέο  

- ζηε βηνκεραλία ειαζηηθψλ θαη πιαζηηθψλ ην 20% πεξηνξίδεη ηελ παξαγσγή ηνπ, ελψο 

ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 16%.  

- Δπηπιένλ, ην 17% ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ ηεο απηνθίλεζεο ζρεδηάδνπλ λα 

κεηαθέξνπλ κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ. 
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Γεληθφηεξα ν θιάδνο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο αληηκεησπίδεη ζνβαξέο πξνθιήζεηο, κε 

δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα δεθαεηηψλ φπσο ην θφζηνο εξγαζίαο θαη ε έιιεηςε δεμηνηήησλ λα 

θαηαγξάθνπλ φμπλζε. Μφλν ζεηηθφ ζεκάδη ζηνλ θιάδν απνηειεί ε ήπηα βειηίσζε ησλ 

εμαγσγηθψλ πξνζδνθηψλ ιφγσ ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο ζηελ Κίλα. 

χκθσλα κε ηνλ γεληθφ δηεπζπληή ηνπ DIHK, ε γεξκαληθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή πξέπεη ηψξα λα 

πξνζαξκνζηεί ηάρηζηα ζηα λέα δεδνκέλα. ην πιαίζην απηφ, κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο ην 

θξέλν ηεο ηηκήο ηνπ θ/α ήξζαλ κελ θαζπζηεξεκέλα αιιά θξίλνληαη αλαγθαία. 

 

8. Μείσζε ησλ ηηκώλ παξαγσγνύ βηνκεραληθώλ πξντόλησλ ζε κεληαία βάζε γηα πξώηε 

θνξά από ηνλ Μάην 2020 

χκθσλα κε ηε Destatis, νη ηηκέο παξαγσγνχ γηα ηα βηνκεραληθά πξντφληα απμήζεθαλ ζε 

εηήζηα βάζε ηνλ Οθηψβξην 2022 θαηά 34,5%, αιιά κεηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν 

κήλα θαηά 4,2%. Ζ ζε εηήζηα βάζε ε αχμεζε ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ νθείιεηαη ζηε δηαξθή 

άλνδν ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο (+86% ζπγθξηηηθά κε ηνλ Οθηψβξην 2021). Δηδηθφηεξα, νη ηηκέο 

ειεθηξηζκνχ εληζρχζεθαλ, ζε εηήζηα βάζε,  θαηά 90% θαη ηνπ θ/α θαηά 126%. 

Παξφια απηά, ν γ/ηχπνο θαη αλαιπηέο εζηηάδνπλ πξσηίζησο ζηε κεληαία κηθξή θάκςε ησλ 

ηηκψλ παξαγσγνχ θαηά 4.2%, επηζεκαίλνληαο φηη είλαη ε πξψηε κείσζε ηηκψλ πνπ 

θαηαγξάθεηαη εδψ θαη 2,5 ρξφληα (απφ ηνλ Μάην 2020). Δπηθαλείο νηθνλνκνιφγνη 

αληηκεησπίδνπλ κε αηζηνδνμία ηελ εμέιημε απηή θάλνληαο ιφγν γηα «εθπιεθηηθά απόηνκε πηώζε 

ησλ ηηκώλ παξαγσγνύ» θαη γηα «έλδεημε θνξύθσζεο ησλ πιεζσξηζηηθώλ ηάζεσλ». Ζ θάκςε (ζε 

κεληαία βάζε) ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ ηνλ Οθηψβξην η.ε. έξρεηαη σο απφξξνηα ηεο αληίζηνηρεο 

κείσζεο ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο θαηά 10,4% ζπγθξηηηθά κε ηνλ επηέκβξην. χκθσλα κε ην 

Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην ηεο ε/θ Handelsblatt, ε ππνρψξεζε ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε κηθξφηεξε ηνπ αλακελνκέλνπ κείσζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο απνηεινχλ 

ελδείμεηο φηη ε πξνβιεπφκελε γηα ην 2023 χθεζε ηεο Γεξκαληθήο Οηθνλνκίαο ζα είλαη πηζαλψο 

ζπληνκφηεξε θαη επηφηεξε ηνπ αλακελνκέλνπ. 

Χζηφζν, άιινη αλαιπηέο, φπσο ν L. Feld, πξφεδξνο ηνπ Eucken Institut Freiburg, πξνεηδνπνηεί 

φηη ην έλα ηξίην ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ απνηππψλεηαη κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηηο ηηκέο 

θαηαλαισηή θαη, κε δεδνκέλν φηη ζε εηήζηα βάζε ζπλερίδνπκε λα βιέπνπκε αχμεζε ηηκψλ, δελ 

ζα πξέπεη λα αλακέλνπκε αληηζηξνθή ησλ πιεζσξηζηηθψλ ηάζεσλ πξηλ απφ ηελ άλνημε ηνπ 

2023. Αληηζέησο, δελ απνθιείεηαη λα ππάξμεη, έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, θνξχθσζε 

ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε αθφκε πςειφηεξα απφ ηα ζεκεξηλά επίπεδα, πέξημ ηνπ 15%.  

Αληίζηνηρεο είλαη θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ifo κε έδξα ην Μφλαρν, ην νπνίν ζε 

ζρεηηθή αλάιπζε επηζεκαίλεη φηη νη γ/επηρεηξήζεηο κεηαθπιχνπλ κε θαζπζηέξεζε ηηο απμεκέλεο 

ηηκέο παξαγσγνχ ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, γεγνλφο πνπ «κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπλέρηζε 

ησλ πιεζσξηζηηθώλ ηάζεσλ ηνπο επόκελνπο κήλεο». Σελ ππεξαηζηνδνμία γηα ηαρεία ηηζάζεπζε 

ηνπ πιεζσξηζκνχ πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη θαη ν Κ. Günter Deutsch, ν Δπηθεθαιήο 

νηθνλνκνιφγνο ηνπ πλδέζκνπ Γεξκαλψλ Βηνκεράλσλ (BDI), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, «κεηά ην 

ζνθ κε ηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο, νη εηαηξείεο ρξεηάδνληαη ιίγν ρξόλν, γηα λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο». 
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9. Γηνηθεηηθό Υάνο ζηελ εθαξκνγή ηνπ παθέηνπ ειάθξπλζεο ησλ 200 δηο επξώ 

Αληηκέησπνη κε θαζπζηεξήζεηο θαη ιάζε ελδέρεηαη λα βξεζνχλ νη πνιίηεο ζηε Γεξκαλία,  φζνλ 

αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ ειάθξπλζεο πνπ έρεη εμαγγείιεη πξφζθαηα ε Κπβέξλεζε γηα 

ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά, γηαηί ε γεξκαληθή Γηνίθεζε δελ θαίλεηαη πξνεηνηκαζκέλε γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ κέηξσλ απηψλ. Ζ Κπβέξλεζε θαιείηαη λα απαληήζεη ζε ζεηξά απφ θξίζηκα 

εξσηήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παθέηνπ ειάθξπλζεο, χςνπο € 200 δηο.  

πγθεθξηκέλα, πφζν θαιά πξνεηνηκαζκέλν είλαη ην γεξκαληθφ χζηεκα γηα ηε λέα ρξνληά θαη 

πφζν γξήγνξα ζα θηλεζνχλ νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ πνπ 

ζα ππνβάινπλ νη πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ επηδφκαηα θαη ινηπέο παξνρέο ζην πιαίζην 

ησλ κέηξσλ ειάθξπλζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο.  

Όπσο αλαθέξεη ν Lutz Gebel, χκβνπινο ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο γηα ζέκαηα λνκνζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, «πξνβιέπεηαη ππεξθόξησζε ηεο 

Γηνίθεζεο. Θα ππάξμνπλ θαζπζηεξήζεηο θαη ζα γίλνπλ ιάζε». Μάιηζηα, ζεκεηψλεη φηη  «απηή 

είλαη ε εθδίθεζε ηεο Γηνίθεζεο, ε νπνία δελ έρεη ςεθηνπνηεζεί αθόκε όζν ζα έπξεπε». Δπίζεο 

εθηηκά φηη «πνιιά πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζηε πξάμε δηόηη ηα θόκκαηα ηεο 

ζπγθπβέξλεζεο επηηάρπλαλ εμ αλάγθεο ηηο λνκνζεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα εγθξηζνύλ άκεζα ηα 

επξύηαηα κέηξα ειάθξπλζεο, από ηα θνηλσληθά επηδόκαηα κέρξη ην θξέλν ζηηο ηηκέο θ/α θαη 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Απηό όκσο είρε σο απνηέιεζκα ε Γηνίθεζε λα κελ έρεη ηνλ απαξαίηεην 

ρξόλν πξνθεηκέλνπ εμεηάζεη πσο αθξηβώο ζα πινπνηήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπο». 

Δπίζεο, πνιιέο ηνπηθέο Αξρέο αλεζπρνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη ηδηαίηεξα ηελ εθηεηακέλε κεηαξξχζκηζε ηνπ θαζεζηψηνο θαηαβνιήο 

επηδνκάησλ ζηέγαζεο, δεδνκέλνπ φηη νη λένη δηθαηνχρνη απμάλνληαη απφ ηηο 600.000 ζηα 2 εθ. 

χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο γ/Δλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (DStGB), Dr. Gerd 

Landsberg, «νη αξκόδηεο Αξρέο πξέπεη επεηγόλησο λα εληζρπζνύλ κε πξόζζεην εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό πξνθεηκέλνπ λα βγάινπλ εηο πέξαο ην έξγν ηνπο». 

 

 

Γ. ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΜΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ – ΚΛΑΓΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ / ΔΗΓΖΔΗ 

1. ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟ 

- Μέηξα ιηαλεκπνξηθώλ αιπζίδσλ γηα πεξηνξηζκό ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο – 

Υξηζηνπγελληαηηθέο αγνξέο 

ην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ πξνζπαζεηψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ε κεγάιε αιπζίδα 

εθπησηηθψλ ζνχπεξ-κάξθεη Aldi-Nord αλαθνίλσζε φηη ζα κεηψζεη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο θαηά κία ψξα θαη ζα θιείλεη ζηηο 21:00 αληί γηα ηηο 22:00, κε νξηζκέλεο 

εμαηξέζεηο π.ρ. γηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εκπνξηθά θέληξα. Πάλησο, αληαγσληζηέο, 

φπσο ν ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο ηεο REWE, R. Esser, εθηηκνχλ φηη ε θίλεζε απηή ζα έρεη 

κεδακηλή ζπκβνιή ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ελψ θαη απφ ην γξαθείν ηχπνπ ηεο αιπζίδαο 

EDEKA αλαθέξνπλ φηη παξαθνινπζνχλ κελ ηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, αιιά δελ 

ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο κεησκέλεο ππεξεζίεο. 

εκεηψλεηαη φηη πξψηε ε αιπζίδα ζνχπεξ-κάξθεη Tegut είρε αλνίμεη ηνλ δεκφζην δηάινγν ηέιε 

επηεκβξίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ σξαξίνπ ησλ ιηαληθψλ θαηαζηεκάησλ, 
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πξνηείλνληαο λα νξηζηεί ε ππνρξεσηηθή ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο 20.00. χκθσλα κε 

εθπξφζσπν ηεο Tegut, κηα ηέηνηα θίλεζε ζα νδεγνχζε ζε ζεκαληηθφηαηε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. H REWE, νξηζκέλα θαηαζηήκαηα ηεο νπνίαο ιεηηνπξγνχλ έσο ηα κεζάλπρηα, ήηαλ 

θαη ηφηε αξλεηηθή, ελψ ε Aldi, ε νπνία δήισλε φηη δελ εμέηαδε αθφκε θάπνην παξφκνην κέηξν, 

ζηελ πνξεία πξνθαλψο κεηέβαιε ζηάζε. 

Αθφκε θαη αλ δηαθσλνχλ σο πξνο ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο, νη κεγάιεο αιπζίδεο 

ζπκπίπηνπλ ζηελ εθαξκνγή άιισλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, φπσο ε αμηνπνίεζε ηεο 

ζεξκφηεηαο πνπ εθπέκπνπλ ηα ςπγεία θαη ε δηνρέηεπζή ηεο ζηελ ελδν-δαπέδηα ζέξκαλζε ησλ 

ρψξσλ ιηαληθήο πψιεζεο. Δπηπιένλ, ε αιπζίδα Lidl έρεη ήδε αληηθαηαζηήζεη κεγάιν πνζνζηφ 

ηνπ θσηηζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ κε ιάκπεο ηχπνπ LED, θίλεζε πνπ αλακέλεηαη λα απμήζεη 

ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο έσο θαη 30%. 

Ζ ελεξγεηαθή θξίζε πιήηηεη θαη ηηο ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ζηε Γεξκαλία ρξηζηνπγελληάηηθεο 

αγνξέο, νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο είηε δελ ιεηηνχξγεζαλ θαζφινπ είηε 

ππνιεηηνχξγεζαλ κε πνιχ απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηεξάζηην πιήγκα 

ζε κηα επνρηαθή αγνξά πνπ θάζε ρξφλν πξνζειθχεη εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο. Ζ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ γηα πιαθφλ ζηηο ηηκέο θ/α θαη ειεθηξηζκνχ αλακέλεηαη λα αλαθνπθίζεη θάπσο ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο θαη λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηηο ελ ιφγσ αγνξέο κε κηα 

αίζζεζε θαλνληθφηεηαο, εθφζνλ, παξά ηηο απμεκέλεο ηηκέο ελέξγεηαο, θαιπθζεί έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ θφζηνπο. 

Πάλησο, ζε αξθεηέο πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο έρνπλ ήδε ιεθζεί κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

ελεξγεηαθνχ θφζηνπο: Ο ρξηζηνπγελληάηηθνο θσηηζκφο ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία 

αξγφηεξα θαη λα ζηακαηάεη λσξίηεξα ηνπ ζπλεζηζκέλνπ, θάηη πνπ πηζαλψο πξνθαιέζεη ηε 

δπζαξέζθεηα ησλ επηζθεπηψλ, ελψ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, έρεη απαγνξεπζεί ε ρξήζε κέζσλ 

ζέξκαλζεο ζηνπο ρψξνπο ησλ ππαηζξίσλ αγνξψλ.  

 

- Galeria Kaufhof – 40 ππνθαηαζηήκαηα απεηινύληαη κε θιείζηκν 

ε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ζηελ ε/θ «FAZ» ν επηθεθαιήο ηεο γ/επηρείξεζεο Galeria Kaufhof, M. 

Müllenbach, αλαθνίλσζε, κεηαμχ ησλ άιισλ, φηη ν ηειεπηαίνο κεγάινο φκηινο 

πνιπθαηαζηεκάησλ ηεο Γεξκαλίαο, ζρεδηάδεη λα θιείζεη πεξηζζφηεξα απφ 40 απφ ηα 

ελαπνκείλαληα 131 πνιπθαηαζηήκαηά ηεο, ελψ αλέθεξε φηη γηα λα ζσζεί ε εηαηξεία, ην δίθηπν 

ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ζα πξέπεη λα κεησζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά ην έλα ηξίην. Οη απνιχζεηο, 

ηφληζε, ζα είλαη αλαπφθεπθηεο θαη ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο αλαθέξεη φηη ε 

εηαηξεία ζα πξέπεη λα απαιιαγεί απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

θεξδνθφξα ζην κέιινλ, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ πειαηψλ, ηνπ πςεινχ 

πιεζσξηζκνχ θαη ηνπ απμεκέλνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. 

Ζ εηαηξεία, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ απηψλ εμειίμεσλ αλαγθάδεηαη λα αλαδεηήζεη δηάζσζε κε ηε 

δηαδηθαζία πξνζηαηεπηηθήο αζπίδαο γηα δεχηεξε θνξά ζε ιηγφηεξν απφ δχν ρξφληα, εθηηκψληαο 

φηη απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο ψζηε λα απνηξαπεί ε νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη 

ε θήξπμε πηψρεπζεο. ήκεξα ζηελ εηαηξεία απαζρνινχληαη πεξίπνπ 17.000 εξγαδφκελνη, ελψ ε 

εηαηξεία εμαθνινπζεί λα εθπξνζσπείηαη ζε 97 γ/πφιεηο.  

Πξηλ απφ ηελ πξνζθπγή ζην δηθαζηήξην, ε Galeria Kaufhof είρε δηαπξαγκαηεπζεί κε ηε 

Γεξκαληθή Κπβέξλεζε γηα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή βνήζεηα, πέξαλ ησλ αξρηθψλ € 680 εθαη. πνπ 
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είρε ήδε εηζπξάμεη. Χζηφζν, φπσο δηαπηζηψζεθε, ε επηινγή απηή δελ ήηαλ βηψζηκε. Όπσο 

αλαθέξεη ζηελ ζπλέληεπμή ηνπ ν επηθεθαιήο ηεο εηαηξείαο, «ηα κόληκα θξαηηθά δάλεηα δελ ζα 

κπνξνύζαλ λα είλαη ε ιύζε».  

 

2. ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΝΝΑΒΖ 

εκαληηθά εκπφδηα αληηκεησπίδεη ην ζρέδην ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, K. Lauterbach (SPD), γηα 

λνκηκνπνίεζε ηεο (ςπραγσγηθήο) θάλλαβεο ζηε Γεξκαλία, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ δεκνζίεπκα 

ηεο ε/θ Die Welt. Με δεδνκέλν φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεη ε 

δήηεζε ηεο λνκηκνπνηεκέλεο θάλλαβεο λα θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή, ην 

δηεζλέο ηλζηηηνχην κειεηψλ TNI (Transnational Institute) εθηηκά φηη, εθφζνλ ηειηθά 

απνθαζηζζεί, ζα ηεζεί ζε θίλδπλν ηφζν ε επίηεπμε ησλ θιηκαηηθψλ ζηφρσλ φζν θαη ε 

ζηξαηεγηθή εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο ε απμεκέλε 

θαιιηέξγεηα θάλλαβεο ζηελ Γεξκαλία ζε ζεξκνθήπηα ζα νδεγήζεη ζε ηεξάζηηα θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο θαη εθπνκπέο CO₂. 

Γηα λα επδνθηκήζεη ε θαιιηέξγεηα θάλλαβεο ζε ζεξκνθήπηα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε πςειά 

επίπεδα ηφζν ε ζεξκνθξαζία φζν θαη ε πγξαζία. χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ ΣΝΗ, ε παξαγσγή 

ελφο θηινχ θάλλαβεο απειεπζεξψλεη απφ 2.300 έσο 5.200 θηιά CO₂, φζε δειαδή πνζφηεηα 

απειεπζεξψλεηαη κε ηελ θαχζε 900 έσο 2.000 ιίηξσλ βελδίλεο. Ζ Γεξκαληθή Κπβέξλεζε έρεη 

επίγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο ζε έλα αξρηθφ εζσηεξηθφ έγγξαθν αλαθεξφηαλ φηη «ε 

θαιιηέξγεηα [θάλλαβεο] ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πςειό απνηύπσκα 

εθπνκπώλ άλζξαθα ιόγσ ηεο έληνλεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο». ε κεηαγελέζηεξε – επίζεκα 

ζπκθσλεκέλε – εθδνρή ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ, ην σο άλσ απφζπαζκα έρεη απαιεηθζεί θαη 

αλαθέξεηαη απιψο φηη  «αλαπηύζζνληαη ηα θαηάιιεια θξηηήξηα γηα ηελ παξαγσγή, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηνπο ζηόρνπο βηώζηκεο αλάπηπμεο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο». 

Ζ Γεξκαληθή Έλσζε Κάλλαβεο (Deutscher Hanfverband) πξνηείλεη σο ελαιιαθηηθή ηελ 

πξνψζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζε αλνηρηνχο ρψξνπο, αιιά ε εηζεγήηξηα ηνπ SPD, C. Wegge, 

δειψλεη αληίζεηε, δηφηη «ε ππαίζξηα θαιιηέξγεηα δελ πιεξνί ηα επηζπκεηά πξόηππα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο». Ζ θπξία Wegge πξνηείλεη ε αδεηνδφηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ λα γίλεηαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ εμνηθνλφκεζεο ελεξγεηαθψλ πφξσλ, 

αιιά θαη παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο (κέζσ «έμππλσλ ζεξκνθεπίσλ»). Άιισζηε, θαη ν θ. 

Lauterbach αλέθεξε πξν εκεξψλ φηη «ε παξαγσγή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε βηώζηκε 

ελέξγεηα». Άιιεο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ζρεκάησλ 

ζπιινγηθήο απηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ζηηο εηζαγσγέο απφ άιιεο  ρψξεο, φπνπ ην εκπφξην 

θάλλαβεο είλαη λφκηκν. Χζηφζν, σο πξνο ηελ ηειεπηαία πξφηαζε δηαηππψλνληαη ζνβαξέο 

ελζηάζεηο ηφζν ιφγσ ηεο πηζαλνινγνχκελεο αζπκβαηφηεηάο ηεο κε ην θνηλνηηθφ δίθαην, αιιά 

θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ απφ ηξίηεο ρψξεο δηέιεπζεο. Αλ νη ρψξεο απηέο 

έρνπλ απζηεξφηεξε λνκνζεζία γηα ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ζα κπνξνχλ λα 

θαηάζρνπλ ηα πξννξηδφκελα γηα ηε Γεξκαλία θνξηία. 

χκθσλα κε ην ζρέδην ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο, ζα επηηξέπεηαη ε αγνξά θαη θαηνρή 20 

γξακκαξίσλ ςπραγσγηθήο θάλλαβεο γηα ελειίθνπο άλσ ησλ 18 εηψλ, θαζψο θαη ε 

απηνθαιιηέξγεηα έσο 2 θπηψλ θάλλαβεο.  ε φ,ηη αθνξά ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο ςπρνδξαζηηθήο 

νπζίαο THC γίλεηαη ε εμήο δηάθξηζε: ε άηνκα 18-21 εηψλ ζα επηηξέπεηαη ε πψιεζε θάλλαβεο 
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κε κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα THC έσο 10%, ελψ ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο ε πεξηεθηηθφηεηα 

κπνξεί λα αλέξρεηαη ζην 15%. Σν ηειηθφ λνκνζρέδην αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηεί ζηα ηέιε ηνπ 

έηνπο, ή αξρέο 2023, απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, Dr. Lauterbach.  

 

3. ΜΔΣΑΦΟΡΔ  

- Ναπηηιηαθέο κεηαθνξέο – Ραγδαία κείσζε ησλ λαύισλ 

Ραγδαία κείσζε ησλ λαχισλ ζηηο δηεζλείο λαπηηιηαθέο κεηαθνξέο παξαηεξείηαη ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα, ζχκθσλα κε αλάιπζε ηεο ε/θ Handelsblatt. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο, ελψ ε 

κεηαθνξά ελφο εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ 20 πνδηψλ (1 TEU) απφ ηε αγθάε ζηε Βφξεηα Δπξψπε 

θφζηηδε ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο 8.000 δνιάξηα, ζήκεξα ν αληίζηνηρνο λαχινο δελ ππεξβαίλεη ηα 

1.500 δνιάξηα. Πξν ηεο παλδεκηθήο θξίζεο ε ελ ιφγσ κεηαθνξά θφζηηδε 1.000 δνιάξηα, ελψ νη 

λαχινη γηα κεηαθνξέο απφ ηε αγθάε ζηε Γπηηθή Αθηή ησλ ΖΠΑ είλαη απηήλ ηε ζηηγκή 

θζελφηεξνη, αθφκε θαη ζπγθξηηηθά κε ην 2019. 

Χζηφζν, ελψ νη πεξηζζφηεξνη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο ππνδέρνληαη κε ραξά ηε κείσζε ησλ 

λαχισλ ιφγσ ηεο ειάθξπλζεο ηνπ θφζηνπο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ πνπ ζπλεπάγεηαη, δελ 

ηζρχεη ην ίδην γηα ηνλ θιάδν ησλ γεξκαληθψλ λαπηηιηαθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, φπνπ, 

ζχκθσλα κε ηε Handelsblatt ε Γεξκαλία είλαη ε ηξίηε δχλακε παγθνζκίσο κε κεξίδην 12%. Οη, 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ππήξμαλ απξνεηνίκαζηεο θαη δελ πξνέβιεςαλ ηελ εμέιημε απηή: Σνλ 

Ηνχλην η.έ. ην 63% ησλ εξσηεζέλησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θιάδνπ δήισλαλ ζε κειέηε ηεο PwC φηη 

πεξίκελαλ ακεηάβιεηνπο ή κε νξηαθέο κεηαβνιέο λαχινπο. Με βάζε απηή ηελ ππφζεζε, 

πξνρψξεζαλ ζε λέεο παξαγγειίεο πινίσλ, θίλεζε ε νπνία, ζχκθσλα ηα λέα δεδνκέλα, 

απνδεηθλχεηαη ξηςνθίλδπλε. 

Αθξηβψο απηέο νη λέεο παξαγγειίεο δεκηνπξγνχλ ππεξπξνζθνξά ζηηο δηεζλείο δηαπφληηεο 

κεηαθνξέο. Σν 2023 ζα θαηαπιεχζνπλ λεφηεπθηα πινία ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 2,3 εθ. TEU, 

ελψ ζα απνζπξζνχλ παιαηά πινία ρσξεηηθφηεηαο κφιηο 0,65 εθαη. TEU. Σαπηφρξνλα, δείρλεη 

λα κελ έρεη ζπλέρεηα ε έθξεμε παξαγγειηψλ, πνπ παξαηεξήζεθε κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

παλδεκηθή θξίζε θαη πξνθάιεζε ζπκθφξεζε ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο κεηαμχ Αζίαο θαη 

Δπξψπεο, ελψ πεξαηηέξσ κείσζε παξαγγειηψλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ε δηαθνξνπνίεζε / 

κείσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ δηεζλψο ιφγσ ηεο πξνηεξαηνπνίεζεο ησλ ηαμηδηψλ (θαη 

φρη ηεο αγνξάο εηζαγφκελσλ αγαζψλ), ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο θαη ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία. 

Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ, πιένλ, φρη κφλν ζην δηαξθψο 

ζπξξηθλνχκελν πεξηζψξην θέξδνπο εμαηηίαο ησλ κεησκέλσλ λαχισλ, αιιά θαη ζηε ξαγδαία 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηνπο ιφγσ ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. χκθσλα κε ηνλ θ. R. Habben 

Jansen, επηθεθαιήο ηεο γεξκαληθήο Hapag-Lloyd κε έδξα ην Ακβνχξγν, ην θφζηνο κεηαθνξάο 

γηα ηελ εηαηξεία ηνπ ελφο εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ 1 TEU απμήζεθε θαηά 22% κέζα ζε έλα έηνο. 

Ζ πίεζε γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είλαη έληνλε θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο Hapag-

Lloyd έρεη ππνρσξήζεη θαηά 48% απφ ηηο αξρέο Απγνχζηνπ η.έ. Αληίζηνηρα, νη κεηνρέο ηνπ 

δ/θνινζζνχ Maersk έρνπλ ππνρσξήζεη θαηά 33%. εκεηψλεηαη φηη ζηε δηεζλή θαηάηαμε, ε 

MAERSK θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε ζέζε θαη ε Hapag-Lloyd ηελ πέκπηε ζέζε κεηαμχ ησλ 

κεγαιχηεξσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Όπσο μεθαζαξίδεη ν θ. 

Jansen, νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δελ ζα πξνηείλνπλ λαχινπο θάησ ηνπ θφζηνπο, θαη αλ ρξεηαζηεί 

ζα κεηψζνπλ ηα πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιφγηα. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη ακθίβνιν αλ κηα 
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ηέηνηα θίλεζε ζα βνεζνχζε, θαζψο φπνηε επηρεηξήζεθε ζην παξειζφλ δελ είρε ηα επηζπκεηά γηα 

ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο απνηειέζκαηα. 

 

- Lufthansa Group – Πώιεζε από ην Γ/Γεκόζην ηνπ κεξηδίνπ  20% ηεο εηαηξείαο 

χκθσλα κε αλαθνηλψζεηο ηoπ  Γεξκαληθνχ  Σακείνπ Οηθνλνκηθήο ηαζεξνπνίεζεο (WSF – 

Wirtschaftsstabiliserungsfonds), ε Κπβέξλεζε κε γλψκνλα ηελ νξηζηηθή δηάζσζε ηεο εηαηξείαο 

Lufthansa πξνρψξεζε ζε πψιεζε ηνπ κεξηδίνπ 20%, ην νπνίν απνθηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ. Σν WSF, ην νπνίν δηέζσζε απφ ηελ ρξεσθνπία ηoλ Όκηιν 

Lufthansa Group θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ, κε παθέην δηάζσζεο 

ζπλνιηθνχ χςνπο € 9 δηο , έρεη κεηψζεη ζηαδηαθά ην κεξίδηφ ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ζηφρν 

ηελ πιήξε απνδέζκεπζή ηνπ κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2023.  

Σν WSF πνχιεζε ηηο ηειεπηαίεο ελαπνκείλαζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ζε δηεζλείο επελδπηέο, 

κεηά απφ ζπκθσλία γηα κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ, αμίαο € 455 εθ. πλνιηθά απφ ηε πψιεζε 

ησλ κεηνρψλ θέξδηζε € 1,07 δηο, απνθέξνληαο θέξδε € 760 εθ. απφ ηελ επέλδπζε. Παξάιιεια ε 

εηαηξεία πξνρψξεζε ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην, γηα ηξίηε θνξά απφ ηηο αξρέο ηεο ρξνληάο, ζε 

έθδνζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο λα εληζρχζεη ηελ ξεπζηφηεηα 

ηεο θαη λα απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηεο. ζπλαιιαγψλ). 

ε ζπλέρεηα ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ ε εηαηξεία μεθίλεζε πξφζθαηα εθζηξαηεία, ελ κέζσ 

ηζρπξήο αλάθακςεο ηεο αεξνπνξηθήο θίλεζεο θαη έιιεηςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην θιάδν, 

πξνθεηκέλνπ πξνζιάβεη 20.000 ππαιιήινπο ζην δίθηπν ηεο ζηελ Δπξψπε. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζιήςεηο, ζχκθσλα κε αλαθνηλψζεηο ηεο εηαηξείαο,  αθνξνχλ ζε «45 επαγγέικαηα» ζηηο 

βάζεηο ηεο εηαηξείαο ζηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξία, ηελ Διβεηία θαη ην Βέιγην. Γηα λα γίλνπλ νη 

λέεο απηέο πξνζιήςεηο ε εηαηξεία έρεη μεθηλήζεη εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ζην ηχπν, ην 

ξαδηφθσλν θαη ην δηαδίθηπν, θαζψο θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα πξνζειθχζεη 

φζν ην δπλαηφλ, πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο. Όπσο ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ γ/βηνκεραληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ε Lufthansa αληηκεησπίδεη ζνβαξέο ειιείςεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θαζψο 

πνιινί εξγαδφκελνη εγθαηέιεηςαλ ην θιάδν κεηά ηε θξίζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ.  

 

4. ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΡΤΠΣΟΝΟΜΗΜΑΣΧΝ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

Μεηά ηελ πξφζθαηε ρξενθνπία ηεο FTX, πνπ 

ζπληάξαμε ην ρψξν ηεο δηεζλνχο θξππηννηθνλνκίαο, 

έρεη αλαδσππξσζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο αγνξέο 

θξππηνλνκηζκάησλ θαη ηηο ζεζκηθέο δηθιείδεο, πνπ 

πθίζηαληαη (ή απνπζηάδνπλ) ζε ζρέζε κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. Απφ ηελ έξεπλά καο πξνθχπηεη φηη ε 

Γεξκαλία βξίζθεηαη ζηελ πξσηνπνξία ζην δήηεκα 

απηφ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Γ/Κπβέξλεζε ήδε απφ ην 2019 έρεη πηνζεηήζεη θείκελν 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ηερλνινγία blockchain (αιπζίδα θαηαλεκεκέλεο εγγξαθήο ή αιπζίδα 

νκάδσλ ζπλαιιαγψλ). 

Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Γεξκαλίαο, ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ 

blockchain, ηελ θξππηννηθνλνκία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηφρσλ ςεθηαθψλ λνκηζκάησλ 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=8#:~:text=Die%20Bundesregierung%20setzt%20sich%20das,erhalten%20werden%20und%20weiter%20wachsen.
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=8#:~:text=Die%20Bundesregierung%20setzt%20sich%20das,erhalten%20werden%20und%20weiter%20wachsen.
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=8#:~:text=Die%20Bundesregierung%20setzt%20sich%20das,erhalten%20werden%20und%20weiter%20wachsen.
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ζηε ρψξα είλαη δηαζέζηκα ζε έξεπλα πνπ εθπφλεζε ην Γξαθείν καο θαη έρεη αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα καο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε Agora. 

 

Γ. ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Απνθάζεηο Γ/Κπβέξλεζεο γηα θξέλν ζε θ/α θαη ει. ξεύκα  

Σν Τπνπξγηθνχ πκβνχιην ηεο Γεξκαλίαο νξηζηηθνπνίεζε ηα ζρεηηθά κε ηελ εθάπαμ επηδφηεζε 

γηα ηνλ κήλα Γεθέκβξην η.έ., απφ ηελ νπνία ζα επσθειεζνχλ νηθηαθνί θαηαλαισηέο θ/α θαη 

ηειεζέξκαλζεο, αιιά θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο κε εηήζηα θαηαλάισζε έσο 1.500 

κεγαβαηψξεο/ψξα. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ελ ιφγσ έθπησζεο είλαη ζχλζεηνο, αιιά 

ρνλδξηθά ζα αλαινγεί ζην 1/12 ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

απμεκέλσλ ηηκψλ ελέξγεηαο.  

ε ζρέζε κε ηε δεχηεξε θάζε θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ «θξέλνπ ηηκήο θ/α» απνθαζίζηεθε ηφζν ην 

πιαθφλ ζηελ ηηκή θ/α γηα λνηθνθπξηά θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο (έσο 1.500 κεγαβαηψξεο/ψξα) 

φζν θαη ην αληίζηνηρν «θξέλν» ζηελ ηηκή ηνπ ει. ξεχκαηνο [ζηα 40 cent/kW θαη γηα ην 80% ηεο 

αληίζηνηρεο πεξπζηλήο θαηαλάισζεο, ζε φ,ηη αθνξά ηα λνηθνθπξηά, θαη ζηα 13 cent/kW, αιιά 

γηα ην 70% ηεο πεξπζηλήο θαηαλάισζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο] λα ηζρχζνπλ κελ απφ 

Μάξηην 2023, αιιά κε δίκελε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2023. Μεηά ηελ ελ ιφγσ 

δηπιή επέθηαζε ηεο αλαδξνκηθφηεηαο, νη νηθηαθνί θαηαλαισηέο θ/α θαη ξεχκαηνο αλακέλεηαη 

λα ιάβνπλ ηνλ Μάξηην 2023 ειάθξπλζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο γηα ζπλνιηθά έμη κήλεο. 

ηφρνο είλαη ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην λα θαηαηεζεί ακέζσο πξνο ζπδήηεζε ζην Γ/Κνηλνβνχιην 

(Bundestag) θαη λα ηζρχζεη απφ 01.01.2023. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Φ/Α 

 ε ό,ηη αθνξά ηνπο νηθηαθνύο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε εηήζηα θαηαλάισζε έσο 1500 
MWh, ην Γεξκαληθό Κξάηνο ζα εγγπεζεί ηελ ηηκή ησλ 12 cent/kW γηα ην 80% ηεο αληίζηνηρεο 
πεξπζηλήο θαηαλάισζεο θ/α από αξρέο Μαξηίνπ 2023 (κε αλαδξνκηθή ηζρύ από 01.01.2023) 
έσο ηέιε Απξηιίνπ 2024. Σν όθεινο γηα ηα λνηθνθπξηά είλαη πξνθαλέο, αλ ιεθζεί ππόςε όηη ε 
κέζε ιηαληθή ηηκή ηνπ θ/α ηνλ Οθηώβξην η.έ. ήηαλ πεξίπνπ 19 cent/kW. 

 Γηα ηνπο πειάηεο ηειεζέξκαλζεο (Fernwärme) ην Γ/Κξάηνο εγγπάηαη ηελ ηηκή ησλ 9,5 cent/kW θαη 
πάιη γηα ην 80% ηεο θαηαλάισζεο θαη γηα ηελ σο άλσ πεξίνδν. 

 Οη νηθηαθνί θαηαλαισηέο / κηθξέο επηρεηξήζεηο ζα ιάβνπλ επίζεο έσο ηηο 20.12 η.έ. εθάπαμ 
ελίζρπζε / έθπησζε θαηαλάισζεο γηα ηελ έσο ηόηε θαηαλάισζή ηνπο (θ/α ή ηειεζέξκαλζεο). Η 
ελ ιόγσ ελίζρπζε ζα αληηζηνηρεί ρνλδξηθά ζην 1/12 ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο. 

 Γηα ηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο (κε εηήζηα θαηαλάισζε άλσ ησλ 1500 MWh) ην Γεξκαληθό Κξάηνο 
εγγπάηαη ηελ ηηκή ησλ 7 cent/kW αιιά γηα ην 70% ηεο θαηαλάισζεο. Γηα ηηο ηειεπηαίεο ην κέηξν 
ζα ηζρύζεη από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2023 έσο ηέιε Απξηιίνπ 2024. Μεηαμύ άιισλ, νη εηαηξείεο πνπ ζα 
επσθειεζνύλ από ην σο άλσ κέηξν ζα πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζηε 
Γεξκαλία, θαζώο θαη ην 90% ηνπ εξγαηηθνύ ηνπο δπλακηθνύ γηα όζν δηάζηεκα επηδνηνύληαη. Γελ 
έρεη δηεπθξηληζηεί θαηά πόζν νη ελ ιόγσ βηνκεραλίεο ζα επηηξέπεηαη λα κεηαπσινύλ ην 
επηδνηνύκελν θ/α, δπλαηόηεηα πνπ έρεη εηζεγεζεί ε Δπηηξνπή σο θίλεηξν εμνηθνλόκεζεο 
ελέξγεηαο, αιιά θαίλεηαη λα ζπλαληά ηελ αληίζεζε ηνπ Καγθειαξίνπ Scholz, ν νπνίνο ζεσξεί όηη 
έηζη ππνζηεξίδεηαη ε δηαθνπή παξαγσγήο θαη ε απνβηνκεράληζε. 

 Οη σο άλσ κεγάιεο επηρεηξήζεηο δελ ιακβάλνπλ ηελ εθάπαμ ελίζρπζε ηνπ Γεθεκβξίνπ. 

 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/82225
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/82225
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/82225
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Καηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο ηνπ Καγθειαξίνπ Ο. Scholz κε ηνπο ΠΘ ησλ Κξαηηδίσλ 

ζπλαπνθαζίζηεθαλ ηα ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ζεηξάο άιισλ κέηξσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ ελεξγεηαθή θξίζε θαη ην ζρεηηθφ παθέην ειάθξπλζεο, φπσο ην δηεπξπκέλν ζηεγαζηηθφ 

επίδνκα (κε αχμεζε ησλ δηθαηνχρσλ απφ ηηο 600.000 ζηα 2 εθαη.), ε εθάπαμ επηδφηεζε 

ζέξκαλζεο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ζηεγαζηηθψλ επηδνκάησλ θαη ηα εθάπαμ επηδφκαηα ζε 

ζπληαμηνχρνπο θαη θνηηεηέο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. Σν θφζηνο γηα ηηο 

σο άλσ παξνρέο ζα θαηαλεκεζεί ηζφπνζα κεηαμχ Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο θαη Κξαηηδίσλ, 

παξφιν πνπ ηα ηειεπηαία επηδίσθαλ λα απαιιαγνχλ πιήξσο απφ ην ζρεηηθφ βάξνο. 

Παξάιιεια, ζπκθσλήζεθε λα ηζρχζεη έλα παγγεξκαληθφ εηζηηήξην € 49 γηα φιεο ηηο ηνπηθέο θαη 

δηαπεξηθεξεηαθέο κεηαθνξέο πνπ ζα απνηειέζεη ηε δηάδνρε θαηάζηαζε ηνπ εηζηηεξίνπ ησλ € 9, 

πνπ ίζρπζε ην θεηηλφ θαινθαίξη θαη είρε κεγάιε επηηπρία. ηφρν ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο 

απνηειεί ην λέν εηζηηήξην λα είλαη δηαζέζηκν απφ αξρέο 2023, αιιά εθπξφζσπνη θξαηηδίσλ, 

φπσο ν Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο, W. Hermann (Πξάζηλνη), εθηηκνχλ 

φηη ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ δελ είλαη εθηθηή πξηλ απφ ηελ άλνημε ηνπ εξρφκελνπ έηνπο.  

 

2. Εεκηέο-ξεθόξ γηα ηνλ ελεξγεηαθό θνινζζό Uniper – Αύμεζε ηνπ θόζηνπο δηάζσζεο 

εκαληηθέο θαζαξέο δεκηέο (ήδε θαηαγεγξακκέλεο θαη πξνβιεπφκελεο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο) 

ηεο ηάμεο ησλ € 40 δηο, απνηππψλνληαη ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

θνινζζνχ Uniper γηα ην 9κελν 2022. χκθσλα κε ηνλ ηνπηθφ ηχπν, νη ελ ιφγσ δεκηέο είλαη νη 

κεγαιχηεξεο πνπ έρεη πνηέ θαηαγξάςεη γεξκαληθή εηαηξεία θαη νθείινληαη ζηε δπζρεξέζηαηε 

ζέζε, ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε Uniper κεηά ηε δηαθνπή ηεο ξνήο θ/α απφ ηε Ρσζία ζηε 

Γεξκαλία, πνπ νπζηαζηηθά θαηέζηεζε αλεθάξκνζηεο ηηο ζπκβάζεηο ηεο κε ηε ξσζηθήο 

GAZPROM.  

Ζ εηαηξεία θηιαλδν/γεξκαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ, έιαβε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο θξαηηθή 

νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο ηάμεο ησλ 

€ 15 δηο, ελψ ηέιε επηεκβξίνπ η.έ. 

ην αξκφδην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο / 

Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο 

πξνέθξηλε σο κφλε βηψζηκε ιχζε 

ηελ εζληθνπνίεζή ηεο κέζσ ηεο 

εμαγνξάο ηνπ 98,5% ηνπ κεηνρηθνχ 

ηεο θεθαιαίνπ. ην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηεο απφθαζεο απηήο, 

αλακέλεηαη έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο ε ζχγθιηζε έθηαθηεο Γ ησλ κεηφρσλ ηνπ νκίινπ, γεξκαλν-

θηλιαλδηθήο έσο ηψξα ηδηνθηεζίαο, πνπ ζα επηθπξψζεη ηελ απφθαζε θξαηηθνπνίεζεο. 

Ζ νηθνλνκηθή δηαρεηξίζηξηα ηεο εηαηξείαο, θπξία T. Tuomela, ππνζηήξημε φηη ε Uniper 

εξγάδεηαη εληαηηθά γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, ψζηε ζηαδηαθά λα 

πεξηνξίζεη ηνπο θηλδχλνπο ιφγσ ηεο δηαθνπήο ησλ παξαδφζεσλ θ/α απφ ηε Ρσζία. Μηα απφ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε έμνδφο ηεο απφ ηε ξσζηθή αγνξά, φπνπ αθφκε θαηέρεη ην 

83,7% ηεο εηαηξείαο Unipro. Ζ εηαηξεία εμεηάδεη αθφκε ην ελδερφκελν πξνζθπγήο ζε ζνπεδηθφ 
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δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην, γηα δηεθδίθεζε απνδεκίσζεο αξθεηψλ δηο Δπξψ απφ ηελ Gazprom. 

Πάλησο, ε θπξία Tuomela ζέιεζε λα δψζεη έλαλ ηφλν αηζηνδνμίαο, επηζεκαίλνληαο φηη, ιφγσ 

ηεο πηψζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ θ/α, ε Uniper έρεη κεηψζεη ηηο εκεξήζηεο δεκηέο ηεο ζε ιηγφηεξν 

απφ € 10 εθαη., απφ € 100 εθαη. ην πεξαζκέλν θαινθαίξη.  

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Γ. πκβνχινπ ηεο Uniper Dr Klaus-Dieter Maubach, κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ σο άλσ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ζπλέρηζε ησλ ζπδεηήζεσλ κε ηε 

Γεξκαληθή Κπβέξλεζε: «Η εηαηξεία ρξεηάδεηαη επηπιένλ 25 δηο €  γηα λα θαιύςεη κειινληηθέο 

απώιεηεο από ηε δηαθνπή εηζαγσγώλ θ/α, όληαο ην κεγαιύηεξν εηαηξηθό ζύκα ηεο ελεξγεηαθήο 

θξίζεο. Η ηξνπνπνηεκέλε πκθσλία Γηάζσζεο αληηθαηνπηξίδεη ηελ αθύξσζε ηεο εηδηθήο 

εηζθνξάο θ/α, πνπ είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηηο γ/εηαηξείεο εηζαγσγήο θ/α 

πξνθεηκέλνπ απηέο αληέμνπλ ην πςειό θόζηνο. Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ θ/α ηεο Γεξκαλίαο ζα 

πιεξώλεηαη πιένλ από ηα θνξνινγηθά έζνδα». Σν ζπλνιηθφ θφζηνο δηάζσζεο ηεο Uniper απφ ην 

Γεξκαληθφ Γεκφζην εθηηκάηαη πιένλ ζηα €51,5 δηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελέζεσλ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ησλ πηζησηηθψλ γξακκψλ θαη ηνπ θφζηνπο εμαγνξάο ηεο εηαηξείαο κεηά 

ηηο αλαθνηλσζείζεο δεκηέο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε ρξενθνπία ηεο Uniper δελ απνηειεί επηινγή γηα ηε Γεξκαληθή 

Κπβέξλεζε, θαζψο ε εηαηξεία ζεσξείηαη ζπζηεκηθή θαη ηξνθνδνηεί κε θπζηθφ αέξην 

πεξηζζφηεξεο απφ 100 δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη κεγάιεο γεξκαληθέο βηνκεραλίεο. 

 

3. H Bundesnetzagentur δηαςεύδεη όηη ππάξρεη πεξίπησζε κπιαθ άνπη ζηελ Γεξκαλία 

«Η Γεξκαλία δηαζέηεη έλα από ηα πιένλ αμηόπηζηα παγθνζκίσο ζπζηήκαηα παξνρήο ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο. Τπάξρνπλ πνιπάξηζκνη κεραληζκνί θαη εθεδξείεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ δηθηύνπ ζε 

πεξίπησζε έληαζεο», δήισζε εθπξφζσπνο ηεο Οκνζπνλδίαο Γηθηχσλ (Bundesnetzagentur) ζε 

κία πξνζπάζεηα λα δηαςεχζεη ηνλ επηθεθαιήο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο/Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), ν νπνίνο είρε 

πξνεηδνπνηήζεη κεξηθέο κέξεο λσξίηεξα γηα ηνλ θίλδπλν γεληθνχ κπιαθ άνπη γηα ηνπο πξψηεο 

δχν κήλεο ηνπ 2023 (Ηαλνπάξην/Φεβξνπάξην). Δπίζεο ζηηο ίδηεο δειψζεηο ηνπ αλαθέξεη φηη «ε 

Τπεξεζία Γηθηύσλ εθηηκά σο ειάρηζηε ηελ πηζαλόηεηα λα θαηαζηνύλ αλαγθαίεο δηαθνπέο ει. 

ξεύκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα».  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη γηα ην ίδην ζέκα, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ θπξηαθάηηθε έθδνζε ηεο 

ε/θ «Welt am Sonntag», ν επηθεθαιήο ηεο BBK, Ralph Tiesler, αλαθέξζεθε ζηελ πηζαλφηεηα νη 

ίδηνη νη πάξνρνη ει. ξεχκαηνο λα απνθαζίζνπλ πξνγξακκαηηζκέλεο «πεξηθεξεηαθέο θαη 

πξνζσξηλέο δηαθνπέο». Δπίζεο ηνπνζέηεζε ηνλ θίλδπλν ηδηαίηεξα θαηά ηνπο πξψηνπο δχν κήλεο 

2023, ελψ δηεπθξίληζε φηη «απηέο νη δηαθνπέο δελ ζα νθείινληαη ηόζν ζε έιιεηςε ελέξγεηαο, αιιά 

ζε ζηνρεπκέλε, πξνζσξηλή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηύσλ από ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ πξνζηαηεπηνύλ ηα δίθηπα θαη γηα λα κελ ηεζεί ζε θίλδπλν ε ζπλνιηθή παξνρή».  

χκθσλα κε ηελ Bundesnetzagentur, ζεσξνχληαη «πξαθηηθά απίζαλα» ηα «brown out», φπσο 

νλνκάδνληαη ηερληθά νη ειεγρφκελεο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ, ζε κεκνλσκέλεο 

πεξηνρέο θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν, νη νπνίεο απνθαζίδνληαη απφ ηνπο παξφρνπο πξνθεηκέλνπ 

εμνηθνλνκεζεί ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη γηα λα κελ δηαηαξαρζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηθηχνπ. Απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ θαη Γεξκαλνί εηδηθνί ζεσξνχλ απίζαλν ην ελδερφκελν λα ρξεηαζζνχλ «brown 

outs», δηαηεξψληαο κία επηθχιαμε εθφζνλ ν ρεηκψλαο είλαη ηδηαίηεξα βαξχο: «ηελ 
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πξνεηδνπνίεζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κπνξνύκε λα ηελ εξκελεύζνπκε κε κηα πεξηθεξεηαθή 

θαη πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο». 

Πάλησο, ζηηο γεξκαληθέο βηνκεραλίεο εληάζεσο εξγαζίαο ππάξρεη απμαλφκελε αλεζπρία γηα 

απφηνκεο δηαθνπέο ξεχκαηνο απηφ ην ρεηκψλα κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηαηάγκαηνο γηα ηα 

απνζπλδεδεκέλα θνξηία (AblaV-Abschalten Lasten), ρσξίο αληηθαηάζηαζε. ε δειψζεηο ηεο ε 

Franziska Erdle, Γηεπζχλνπζα χκβνπινο ηεο Οηθνλνκηθήο ΄Δλσζεο Μεηάιινπ 

(Wirtschaftsvereinigung Metalle), αλαθέξεη φηη «ε παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βξίζθεηαη ππό 

πίεζε θαη ε ζηαζεξόηεηά ηεο θηλδπλεύεη όιν θαη πεξηζζόηεξν, εηδηθά ηώξα ην ρεηκώλα. Γπζηπρώο, 

απηό δελ απνηειεί έθπιεμε, αιιά έπξεπε λα ην θνβόκαζηε. Σν γεγνλόο όηη ην δηάηαγκα ζρεηηθά κε 

ηελ απνζύλδεζε ησλ βηνκεραληθώλ θνξηίσλ έιεμε ρσξίο αληηθαηάζηαζε αλεζπρεί όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε καο». 

Σν δηάηαγκα απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηηο ζπκβαηηθέο ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ απνζχλδεζε ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμχ βηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ δηθηχσλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ Γεξκαλψλ Βηνκεράλσλ (ΒDI) κφλν γηα ηελ 

εθεηηλή θαη ηελ πεξζηλή ρξνληά 61 θνξέο δηαθφπεθε ε ειεθηξνδφηεζε επηρεηξήζεσλ κε απηφ ην 

ζθεπηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε γεληθή ζηαζεξφηεηα ηνπ δηθηχνπ. Χζηφζν, επεηδή ε 

ΔΔπηηξνπή ζεψξεζε φηη ην κέζν απηφ ζηξεβιψλεη ηνλ αληαγσληζκφ, ην δηάηαγκα έιεμε απφ ηνλ 

Ηνχιην η.έ. Όπσο ηνλίδεη ν χλδεζκνο Βηνκεράλσλ, παξφιν πνπ ζην «ηεζη αληνρήο» γηα ηελ 

παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ ππξεληθψλ ζηαζκψλ νη δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηχνπ είραλ 

ζπζηήζεη επεηγφλησο ζηελ Γεξκαληθή Κπβέξλεζε ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην λα θαηαζηεί μαλά 

δπλαηή ε «ζπκβαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ», απηφ δελ έρεη ζπκβεί αθφκε. 

 

4. Γηπιαζηαζκόο ηνπ θόζηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηαζκώλ ππνδνρήο LNG ζηε Γεξκαλία 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο/Κιίκαηνο επηβεβαίσζε δεκνζίεπκα ηνπ πεξηνδηθνχ Spiegel, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή πισηψλ ζηαζκψλ απνζήθεπζεο 

θαη επαλαεξηνπνίεζεο (FSRU) πγξνπνηεκέλνπ θ/α (LNG) ζηε Γεξκαλία ζα ππεξβεί ην αξρηθψο 

πξνυπνινγηζζέλ πνζφ θαηά € 3 δηο θαη εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ηειηθά ζηα € 6,56 δηο. 

Όπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ αλαθνίλσζε, «πξόζζεηεο δαπάλεο έρνπλ θαζνξηζηεί 

θαηόπηλ εθηελώλ δηαβνπιεύζεσλ κε ηνπο εκπιεθόκελνπο ελώ ηα αξρηθώο πξνβιεθζέληα θόζηε 

έρνπλ ζπγθεθξηκελνπνηεζεί». 

Οη ηεξάζηηεο δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηαζκψλ ππνδνρήο LNG πξνβιεκαηίδνπλ θαη ζηειέρε 

ηεο Κπβέξλεζεο. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν βνπιεπηήο ησλ Πξαζίλσλ θαη κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Bundestag, S. Christian Kindler, «βξαρππξόζεζκα, ν 

εθνδηαζκόο κε θ/α πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί, αιιά πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί. Υξεηαδόκαζηε 

πεξηζζόηεξε ζαθήλεηα ζηελ Eπηηξνπή Πξνϋπνινγηζκνύ ζρεηηθά κε ην θόζηνο θαη ηνπο θηλδύλνπο 

ησλ έξγσλ LNG». Απαληψληαο ζηελ θξηηηθή, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, θ. R. Habeck (Πξάζηλνη) 

απάληεζε φηη νη απμεκέλεο δαπάλεο ήηαλ απαξαίηεηεο θαη νθείινληαη ζηα πξφζζεηα θφζηε πνπ 

πξνέθπςαλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο νινθιήξσζήο ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ θ. Habeck, ήηαλ πνιηηηθά επηβεβιεκέλν λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην 

Γεξκαληθφ Κξάηνο απηνί νη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ν ελεξγεηαθφο 

εθνδηαζκφο ηεο ρψξαο. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο ππνζηήξημε, ηέινο, φηη κέξνο ηνπ πςειφηεξνπ 
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θφζηνπο ζα κπνξνχζε λα αλαθηεζεί κεξηθψο κέζσ ησλ ρξεψζεσλ δηθηχνπ θαηά ηε ξνή ηνπ 

επαλαεξηνπνηεκέλνπ θ/α επί γεξκαληθνχ εδάθνπο. 

 Ο ζρεδηαζκόο ηεο Γ/Κπβέξλεζεο πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ άκεζε ζέζε ζε ιεηηνπξγία 5 

πισηώλ ππνδνκώλ LNG ζηε ρώξα (Brunsbüttel, Wilhelmshaven, Stade θαη δύν FSRU ζην 

Lubmin).  

 Οη εξγαζίεο ζην Wilhelmshaven ηεο Κάησ αμνλίαο νινθιεξώζεθαλ κέζα Ννεκβξίνπ θαη, έηζη, ν 

ζπγθεθξηκέλνο θαηέζηε ν πξώηνο ζηαζκόο απνζήθεπζεο θαη επαλαεξηνπνίεζεο (FSRU)  

πγξνπνηεκέλνπ θ/α (LNG) ζηε Γεξκαλία. H κνλάδα ζα θαηαζηεί πιήξσο ιεηηνπξγηθή ζηα κέζα 

Γεθεκβξίνπ η.έ., κόιηο ειιηκεληζηεί θαη ζπλδεζεί κε απηή ην πινίν FSRU Höegh Esperanza 

λνξβεγηθώλ ζπκθεξόλησλ (Höegh LNG).  

 Μεηά ην Wilhelmshaven, εθηηκάηαη όηη ε επόκελε εγθαηάζηαζε, πνπ ζα παξαδνζεί έσο ην ηέινο 

ηνπ έηνπο, ζα είλαη απηή ηνπ Brunsbüttel ζην Schleswig-Holstein.  

 Δθηόο ησλ πισηώλ, πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηαζθεπή θαη ηξηώλ ζηαζεξώλ ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ 

LNG ζε Wilhelmshaven, Stade θαη Brunsbüttel. Οη ηειεπηαίνη όκσο ζα θαζπζηεξήζνπλ θαη δελ 

πξνβιέπεηαη λα παξαδνζνύλ ζε ιεηηνπξγία πξηλ από ην 2025. 

 

5. πκθσλία 15εηνύο δηάξθεηαο γηα ηελ ηξνθνδνζία κε LNG ηεο Γεξκαλίαο από ην Καηάξ 

O Καηαξηλφο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, θ. Saad Sherida al-Kaabi, αλαθνίλσζε ζηελ Νηφρα (28.11) 

φηη ν ελεξγεηαθφο θνινζζφο Qatar Energy ζπλήςε ζπκθσλία γηα παξαδφζεηο πγξνπνηεκέλνπ 

θ/α (LNG) ζηε Γεξκαλία. Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο είλαη 15εηήο θαη εηεζίσο ζα 

παξαδίδνληαη έσο 2 εθαη. ηφλνη LNG, αξρήο γελνκέλεο απφ ην 2026.  

Σα θνξηία LNG ζα παξαδίδνληαη ζηε Γεξκαλία απφ ηελ ακεξηθαληθή εηαηξεία ConocoPhillips, 

ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Καηαξηλή Κπβέξλεζε ήδε απφ ην 2003 ζηελ αμηνπνίεζε 

θνηηαζκάησλ θ/α ζηε ρψξα. Σν θ/α πνπ ζα πξνκεζεχεηαη ε Γεξκαλία πξνέξρεηαη απφ ηα 

θνηηάζκαηα North Field East θαη North Field South, αλνηρηά ησλ αθηψλ ηνπ Καηάξ, θαη νη 

παξαδφζεηο ζα ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ ζηαζκφ FSRU ηνπ Brunsbüttel, πνπ αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο η.έ. (βι. αλσηέξσ) 

Ο θ. al-Kaabi ραξαθηήξηζε ηε ζπκθσλία «ηζηνξηθή», θαζψο ζεκαηνδνηεί «ηελ πξώηε 

καθξνρξόληα πξνκήζεηα ηεο Γεξκαλίαο κε LNG». πκπιήξσζε δε φηη «πξόθεηηαη γηα κηα απηή 

εθδήισζε ηεο απνθαζηζηηθόηεηαο ηνπ Καηάξ λα παξέρεη αμηόπηζηεο ελεξγεηαθέο πξνκήζεηεο ζε 

όιεο ηηο κεγάιεο αγνξέο ηνπ θόζκνπ, θαζώο θαη ηεο δέζκεπζήο καο απέλαληη ζην γεξκαληθό ιαό». 

Ο θ. al-Kaabi αλέθεξε, επίζεο, φηη ε ρψξα ηνπ βξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο κε γεξκαληθέο εηαηξείεο 

θαη γηα πεξαηηέξσ πξνκήζεηεο [ε Qatar Energy δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνπο γεξκαληθνχ 

ελεξγεηαθνχο θνινζζνχο  RWE θαη UNIPER γηα καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο LNG]. 

Φεηδσιφο ήηαλ ζηηο πξψηεο ηνπ δειψζεηο ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο ηεο Γεξκαλίαο, R. Habeck 

(Πξάζηλνη), ν νπνίνο, αλαθεξφκελνο ζηε 15εηή δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο, ηε ραξαθηήξηζε 

«εμαηξεηηθή», ζπκπιεξψλνληαο φηη ζα κπνξνχζαλ λα ζπλαθζνχλ θαη πην καθξνρξφληεο 

πξνκήζεηεο. Γελ ζέιεζε, πάλησο, λα ζρνιηάζεη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπκθσλίαο, 

ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη απηφ είλαη ζέκα ησλ εηαηξεηψλ. Ο θ. Habeck ππνζηήξημε φηη 

ζηφρνο ηεο Γεξκαλίαο είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ πξνκήζεηαο θ/α ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο, «ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην Καηάξ, ρσξίο όκσο λα είλαη ν κνλαδηθόο 

πξνκεζεπηήο». ε θάζε πεξίπησζε, ιφγσ ηνπ ζηφρνπ ηεο θιηκαηηθήο νπδεηεξφηεηαο πνπ έρεη 
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ηεζεί απφ ηε Γεξκαλία, νη πξνκήζεηεο θ/α ζηε ρψξα ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα κεηψλνληαη απφ ην 

2040 θαη λα αληηθαζίζηαηαη απφ πξάζηλεο πεγέο ελέξγεηαο. 

 

Δ. ΔΠΔΝΓΤΔΗ  

1. Απνξξηπηηθέο απνθάζεηο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε δύν θηλεδηθέο επελδύζεηο  

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο Γεξκαλίαο απνθάζηζε ρζεο απνξξηπηηθά γηα δχν ζρεδηαδφκελεο 

θηλεδηθέο επελδχζεηο: Δθηφο απφ ηελ (αλακελφκελε) απφξξηςε ηεο εμαγνξάο ηεο εηαηξείαο 

παξαγσγήο εκηαγσγψλ Elmos ζην Dortmund απφ ηε ζνπεδηθή ζπγαηξηθή ηνπ θηλεδηθνχ νκίινπ 

Sai Microelectronics, απαγνξεχηεθε επίζεο ε εμαγνξά ηεο βαπαξηθήο εηαηξείαο ERS Electronic 

απφ επελδπηή θηλεδηθψλ ζπκθεξφλησλ. Καη νη δχν ππνζέζεηο εηζήρζεζαλ πξνο ζπδήηεζε κε 

αξλεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο/ Κιίκαηνο, R. Habeck (Πξάζηλνη), 

νη νπνίεο έγηλαλ νκφθσλα δεθηέο. 

ε δειψζεηο ηνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ν θ. 

Habeck αλέθεξε πσο ην ηζηνξηθφ ηεο πεξίπησζεο ηεο Elmos είλαη γλσζηφ, θαζψο ε ίδηα ε 

εηαηξεία έρεη δεκνζηνπνηήζεη ιεπηνκέξεηεο, αιιά ζε ζρέζε κε ηελ ERS Electronic δελ κπνξεί 

λα δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, θαζψο πθίζηαηαη εηαηξηθφ απφξξεην. Καλέλα ζρφιην επί 

ηεο απνθάζεσο ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο δελ έθαλε νχηε ε ίδηα ε ERS Electronic, ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηε δηεζλή αγνξά εκηαγσγψλ (semiconductors). Αληίζεηα, ε Elmos 

δελ έθξπςε ηε δπζαξέζθεηά ηεο γηα ηελ θπβεξλεηηθή απφθαζε, αλαθέξνληαο ζε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε φηη εμεηάδεη λνκηθνχο ηξφπνπο αληίδξαζεο. 

ε δειψζεηο ηνπ ζην CNBC (βι. παξαθάησ), ν θ. Habeck έγηλε πην ζπγθεθξηκέλνο σο πξνο ην 

πνηνη θιάδνη ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο δελ πξέπεη λα είλαη αλνηρηνί ζε θηλεδηθέο επελδχζεηο, 

ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «ππάξρνπλ νξηζκέλνη ηνκείο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκνη πξνο 

πώιεζε. Σνκείο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ηεο Γεξκαλίαο, νη εκηαγσγνί, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ε 

ελέξγεηα θαη νη ππνδνκέο δσηηθήο ζεκαζίαο είλαη κεηαμύ απηώλ πνπ ε Γεξκαλία ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεη κε ζθεπηηθηζκό, όηαλ πξνζθέξνληαη ρξήκαηα από ην εμσηεξηθό». 

 

Σ. ΓΗΜΔΡΖ ΚΑΗ ΠΟΛΤΜΔΡΖ ΥΖΜΑΣΑ – ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

1. Παγθόζκηα Γηάζθεςε ηνπ ΟΖΔ γηα ην Κιίκα, COP 27 –  Αλαθνηλώζεηο Γ/Καγθειαξίνπ 

Scholz 

ην πιαίζην ηεο Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ην θιίκα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Sharm El Sheikh ηεο Αηγχπηνπ (08.11), ν Γ/Καγθειάξηνο Scholz 

αλέθεξε φηη ε γ/Κπβέξλεζε ζα δηαζέζεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο. 

Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα κέηξα ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα έρνπλ απνηέιεζκα. Παξάιιεια 

ππνζρέζεθε πξφζζεηε βνήζεηα γηα ηηο ρψξεο εθείλεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. πγθεθξηκέλα αλαθνίλσζε φηη «ε Γεξκαλία ζα δηαζέζεη 170 εθ. επξώ γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο παγθόζκηαο πξνζηαηεπηηθήο αζπίδαο ελάληηα ζηνπο θιηκαηηθνύο θηλδύλνπο. Η 

Γεξκαλία σο πξνεδξεύνπζα ρώξα ηνπ G7, ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία παγθόζκηα 

πξνζηαηεπηηθή αζπίδα έλαληη ησλ θιηκαηηθώλ θηλδύλσλ». Με ηελ πξσηνβνπιία ηνπ απηή ν 

Γεξκαλφο Καγθειάξηνο αληαπνθξίζεθε ζε αίηεκα ηεο νκάδαο ησλ πεξηζζφηεξν επάισησλ 

ρσξψλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ε νπνία έρεη απμεζεί πιένλ ζηηο 57 ρψξεο παγθνζκίσο. 
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Οη λέεο αλαθνηλψζεηο ηνπ Καγθειαξίνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην κέηξσλ, φπσο ε επέθηαζε ηεο 

εηήζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην θιίκα ζηα € 6 δηο έσο θαη ην 2025, ελψ απηή κέρξη ζήκεξα 

αλέξρεηαη ζηα € 5,3 δηο. Κχθινη ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο δηαβεβαηψλνπλ φηη ε αχμεζε είλαη 

κεγαιχηεξε απφ φηη θαίλεηαη κε ηελ πξψηε καηηά. ε ηειηθή αλάιπζε, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ έξγσλ πξφθεηηαη γηα πεξηνξηζκέλεο ρξνληθά ζπκθσλίεο κε κεκνλσκέλεο ρψξεο. 

Σέινο, εθηφο απφ ην ζρέδην γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ δεκηψλ θαη ησλ απσιεηψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ν Γεξκαλφο Καγθειάξηνο αλαθέξζεθε ζε «έλα ζηέξεν 

πξόγξακκα εξγαζίαο γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπώλ», σο πεξαηηέξσ ζηφρν ηεο δηάζθεςεο. 

Αλαγλψξηζε κελ φηη ιφγσ ηεο ξσζηθήο εηζβνιήο ζηελ Οπθξαλία θαη ηεο επαθφινπζεο 

ελεξγεηαθήο θξίζεο ε Γεξκαλία ζα ρξεζηκνπνηήζεη έσο ην 2024 πεξηζζφηεξν άλζξαθα γηα 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ φηη είρε αξρηθά πξνγξακκαηηζζεί. Χζηφζν, αλαθέξζεθε 

σο αληηζηάζκηζκα ζηελ απφθαζε λα ηεξκαηηζζεί ήδε απφ ην 2030 ε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε ζηε 

πεξηνρή ηνπ Ρήλνπ, ελψ επαλέιαβε φηη ζηφρνο είλαη λα γίλεη ε Γεξκαλία θιηκαηηθά νπδέηεξε 

κέρξη ην 2045. 

 

2. Γηάζθεςε Αζίαο θαη Δηξεληθνύ (APC) – 17
ν
 Οηθνλνκηθό Φόξνπκ Γεξκαλίαο θαη 

Αζηαηηθώλ Υσξώλ ηνπ Δηξεληθνύ 

Ο Γεξκαλφο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο / Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, R. Habeck, ζπκκεηείρε καδί κε 

ηνλ Καγθειάξην Scholz ζηηο εξγαζίεο ηνπ 17
νπ

 Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ Γεξκαλίαο θαη Αζηαηηθψλ 

Υσξψλ ηνπ Δηξεληθνχ: πξφθεηηαη γηα δηεζλή πξσηνβνπιία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο γεξκαληθήο Οηθνλνκίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ν.Α. Αζία, φπνπ 

παξαδνζηαθά είλαη έληνλε ε θηλεδηθή επηξξνή. 

ε ζπλέληεπμε ηνπ ζην επηρεηξεκαηηθφ δίθηπν CNBC, ν θ. Habeck αλαθέξζεθε αθελφο ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ επαθψλ θαη ζπλαληήζεσλ πνπ είρε κε ηε ηνπηθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, 

θαζψο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηηο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα εληζρχζνπλ ηε παξνπζία ηνπο ζηηο αγνξέο ρσξψλ ηεο ΝΑ Αζίαο. Αθεηέξνπ, 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ζπλέληεπμήο ηνπ αθνξνχζε θαη ζηηο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο ησλ 

Γεξκαλφ-Κηλεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. «Η Γεξκαλία είλαη αλνηρηή ζηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαη επηρεηξεκαηηθώλ ζρέζεσλ κε ηε Κίλα, αιιά ζα πξέπεη λα παξακείλεη πξνζεθηηθή ζρεηηθά κε ην 

πνύ θαηεπζύλεηαη ε θάζε επέλδπζε. Δίκαζηε κηα αλνηρηή αγνξά, απηό όκσο δελ ζεκαίλεη όηη 

είκαζηε κηα αλόεηε αγνξά, επνκέλσο πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί», ηφληζε ν θ. Habeck. 

 

3. Δπίζθεςε ηεο Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ A. Baerbock ζην Καδαθζηάλ – πλεξγαζία γηα 

ηελ παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγόλνπ  

Ζ Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο, A. Baerbock, πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζην 

Καδαθζηάλ (31.10) κε ζηφρν λα εληζρχζεη, κεηαμχ άιισλ, ηε δηκεξή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ. Καηά ηελ παξνπζία ηεο ζηελ Αζηάλα, ε θπξία 

Baerbock δήισζε φηη ε Γεξκαλία καδί κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξνσζήζνπλ έξγα 

ππνδνκψλ ζηα πεδία ελέξγεηαο, ςεθηαθψλ κέζσλ θαη κεηαθνξψλ. Δμήγεζε φηη ην πξφγξακκα 

« Global Gateway » ηεο ΔΔ παίδεη θαίξην ξφιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, θαζψο ε ΔΔ 

ζθνπεχεη λα επελδχζεη κέρξη θαη € 300 δηο ζηηο ππνδνκέο αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ, φπσο ην 

Καδαθζηάλ. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζε ζρέζε κε ην πξάζηλν πδξνγφλν, ε ΤΠΔΞ ηεο Γεξκαλίαο αλέθεξε, 

έπεηηα απφ ζπλάληεζε κε ηνλ νκφινγφ ηεο ηνπ Καδαθαζηάλ, θ. M. Tleuberdi, φηη απφ ην 2030 

θαη κεηά ε αηνιηθή ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Καζπίαο γηα ηελ 

παξαγσγή 3 εθ. ηφλσλ πξάζηλνπ πδξνγφλνπ. Ζ Γεξκαλία έρεη άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ην ελ ιφγσ 

έξγν, θαζψο πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε απηφ ηνπ γεξκαληθνχ νκίινπ (κε έδξα ηε Γξέζδε) 

Svevind Energy Group. Ζ ηεξάζηηα επέλδπζε χςνπο € 50 δηο πξνβιέπεη ηελ εγθαηάζηαζε 

εθαηνκκπξίσλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θαη ρηιηάδσλ αλεκνγελλεηξηψλ ζηηο ζηέπεο ηνπ 

Ννηηνδπηηθνχ Καδαθζηάλ, πνπ ζα κπνξνχλ λα παξάγνπλ 40 γηγαβαηψξεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ΑΠΔ. Ζ ελέξγεηα απηή ζα κεηαθέξεηαη αθνινχζσο ζηελ παξάθηηα πφιε Kuryk ηνπ 

Καδαθζηάλ γηα ηελ παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγφλνπ κέζσ ειεθηξφιπζεο λεξνχ ηεο Καζπίαο. 

Παξφια απηά, κεξίδα ηνπ γεξκαληθνχ ηχπνπ ζεσξεί αλεδαθηθή ηελ πξννπηηθή νπζηαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο Γεξκαλίαο – Καδαθζηάλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ θαη ηνπ πδξνγφλνπ, κε δεδνκέλν 

φηη ε αζηαηηθή ρψξα ζηεξίδεηαη αθφκε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηηο πξνζνδνθφξεο εμαγσγέο 

πεηξειαίνπ θαη θ/α, ελψ δελ θαίλεηαη ζπζηεκαηηθά αθνζησκέλε ζηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ. 

 

Ε. ΔΚΓΖΛΧΔΗ – ΖΜΔΡΗΓΔ - ΔΚΘΔΔΗ 

 

1. Δθδήισζε GEFA γηα βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηελ παξαγσγή / εμαγσγή αγξνδηαηξνθηθώλ 

πξντόλησλ – Παξνπζηάζεηο εθπξνζώπσλ Βξαδηιίαο θαη Οιιαλδίαο 

Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα εθδήισζε πξαγκαηνπνίεζε ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ η.έ. ε GEFA (German 

Export Association for Food and Agriculture), νκνζπνλδηαθφο θνξέαο κε θχξηα αξκνδηφηεηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ γ/αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ. Καηά ηελ ελ ιφγσ εθδήισζε, 

εμεηάζηεθαλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα, ελψ ηηο ζρεηηθέο ηνπο εκπεηξίεο 

θαη ηηο εμαγσγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ρσξψλ ηνπο παξνπζίαζαλ νη αθφινπζνη Αγξνηηθψλ 

Τπνζέζεσλ ζηηο εδψ Πξεζβείεο Οιιαλδίαο θαη Βξαδηιίαο, θθ. J. Vera θαη E. Sampaio Marques. 

ηελ εηζαγσγηθή ηνπ νκηιία, ν εθπξφζσπνο ηχπνπ ηεο GEFA θαη ππεχζπλνο γηα ηηο επξσπατθέο 

αγνξέο ηξνθίκσλ, θ. H. Kretchmer, επεζήκαλε φηη ε Γεξκαλία θαηαηάζζεηαη παγθνζκίσο ηφζν 

κεηαμχ ησλ 4 κεγαιχηεξσλ εμαγσγέσλ φζν θαη κεηαμχ ησλ 4 κεγαιχηεξσλ εηζαγσγέσλ 

αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ. Χο απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, ην ζρεηηθφ εκπνξηθφ ηεο 

ηζνδχγην είλαη δηαρξνληθά ηζνξξνπεκέλν (ειάρηζηα ειιεηκκαηηθφ). εκεηψλεηαη φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε άλνδν νη γ/εμαγσγέο αγξνδηαηξνθηθψλ 

πξντφλησλ πξνο αλαπηπζζφκελεο (+8,5% ζε εηήζηα βάζε ην 2021) θαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο (+14,1% ην 2021).  

 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/baerbock-in-kasachstan-kein-gruener-partner-18427560.html
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Ο θ. Kretchmer ππνγξάκκηζε ηηο πξνθιήζεηο, πνπ ζέηεη ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ γ/εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ αλάγθε ελφο θιηκαηηθά 

νπδέηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Χο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλέθεξε ηηο 

γ/εηαηξείεο ζνθνιάηαο, πνπ έρνπλ επηηχρεη έλα πνζνζηφ βηψζηκεο παξαγσγήο ηεο ηάμεο ηνπ 

80%. Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο ε Γεξκαλία είλαη ν 

ηέηαξηνο κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο θφθθσλ θαθάν ζηνλ θφζκν (θαη ν δεχηεξνο ζηελ Δπξψπε), 

αιιά θαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο ζνθνιάηαο ζηελ Δπξψπε, δηαζέηνληαο κηα ηζρπξφηαηε 

βηνκεραλία ζηνλ θιάδν ηεο άιεζεο / επεμεξγαζίαο θφθθσλ θαθάν. 

Ο θ. Vera ηφληζε φηη ε Γεξκαλία είλαη ν πην ζεκαληηθφο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Οιιαλδίαο ζε 

φ,ηη αθνξά ηα αγξνηηθά πξντφληα. Όπσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά, πεξίπνπ 1 ζηηο 2 ληνκάηεο, 

πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηε Γεξκαλία, είλαη νιιαλδηθήο πξνέιεπζεο. Ζ πξνζαξκνγή ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο (βηψζηκε 

αγξνθαιιηέξγεηα, πγηή εδάθε, εμνηθνλφκεζε πδάηηλσλ πφξσλ) βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ 

εθαξκνδφκελσλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηελ νιιαλδηθή γεσξγία. Ο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο 

ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ απηψλ ζπλίζηαηαη ζηελ επίηεπμε ηεο ιεγφκελεο «θπθιηθήο 

αγξνθαιιηέξγεηαο». Ο θ. Vera αλαθέξζεθε, επίζεο, ζην δπζκελέο δηεζλέο πεξηβάιινλ, ζηηο 

απμεκέλεο ηηκέο πξψησλ πιψλ θαη ηελ αλεπάξθεηα αξθεηψλ εμ απηψλ (π.ρ. θσζθνξηθψλ 

αιάησλ θαη θσζθφξνπ), ζηε δηαηάξαμε ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ζεκαζίαο ηεο «γεσνηθνλνκίαο» ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ σο πνιηηηθνχ εξγαιείνπ, 

φπσο ζπλέβε κεηά ηε ξσζηθή θαηάιεςε ηεο Κξηκαίαο θαη ηηο θπξψζεηο πνπ επέβαιε πξψηα ε 

ΔΔ ζηε Ρσζία θαη κεηά ε Ρσζία ζηελ ΔΔ θαη φπσο ζπκβαίλεη ηψξα κε ηνλ πφιεκν ζηελ 

Οπθξαλία. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ γηα ην κέιινλ, ν θ. Vera εθηηκά φηη ε αγξνηηθή παξαγσγή ζηελ 

Οιιαλδία ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγαιχηεξε επνρηθφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα ηα δηάθνξα θφζηε 

ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη, κε απνηέιεζκα ην νηθηαθφ «θαιάζη ηξνθίκσλ» λα αθξηβχλεη έηη 

πεξαηηέξσ. Ζ Ο/Κπβέξεζε ζα ζπλερίδεη λα ζηεξίδεη ηελ θιηκαηηθή / ελεξγεηαθή κεηάβαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη νη ηειεπηαίεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχλ ηηο επθαηξίεο, πνπ ε 

ηξέρνπζα ζπγθπξία πξνζθέξεη. Δπί παξαδείγκαηη, απηήλ ηε ζηηγκή ην θφζηνο παξαγσγήο 

βηνινγηθνχ γάιαθηνο είλαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην θφζηνο παξαγσγήο ζπκβαηηθνχ γάιαθηνο, 

νπφηε παξνπζηάδεηαη ζηνπο θηελνηξφθνπο θαη ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ε επθαηξία λα 

κεηαπεδήζνπλ ζε κηα πην θηιηθή γηα ην πεξηβάιινλ βηνινγηθή παξαγσγή. 

Μηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ζπλεηζέθεξε κε ηε δηθή ηνπ παξνπζίαζε ν θ. Sampaio Marques ζε 

ζρέζε κε ηε Βξαδηιία, ηεο νπνίαο ε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

(TFP) αλαπηχρζεθε ηελ ηειεπηαία 20εηία ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο κε ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 3%, 

φηαλ αληηζηνίρσο ε Γεξκαλία αλαπηχρζεθε κε ξπζκφ 1% θαη ε Κίλα κε 2%. 
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Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε γεσξγία / θηελνηξνθία ζπκβάιιεη ζην 7% ηνπ β/ΑΔΠ (έλαληη κφλν 

1% πεξίπνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο), κε ην ελ ιφγσ πνζνζηφ ζηαδηαθά λα απμάλεηαη, 

ελψ, αληηζέησο, ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ε αληίζηνηρε ζπκβνιή ηεο γεσξγίαο 

κεηψλεηαη. Έηζη, νη β/εμαγσγέο αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ απμήζεθαλ απφ πεξίπνπ 20 δηο 

δνιάξηα ην 2000 ζηα 120 δηο δνιάξηα ην 2021. Δλψ παιαηφηεξα ε Βξαδηιία ήηαλ πξσηίζησο 

εμαγσγέαο εμσηηθψλ θξνχησλ, πιένλ έρεη δηεπξχλεη ην εμαγσγηθφ ηεο ραξηνθπιάθην θαη 

θπξηαξρεί ζην δηεζλέο εκπφξην ζε κηα ζεηξά πξντφλησλ: ζφγηα, πξντφληα ζφγηαο, θαιακπφθη, 

βακβάθη, δάραξε, θαθέο, ρπκφο πνξηνθάιη, θξέαο, μπινπνιηφο θαη αηζαλφιε. Βαζηθφ κνριφ ηεο 

εμαγσγηθήο απηήο δπλακηθήο ηεο Βξαδηιίαο απνηέιεζε ε δήηεζε απφ ηελ Κίλα, πνπ απφ ην 

2000 άξρηζε λα απμάλεηαη ζεκαληηθά.  

χκθσλα κε ηνλ θ. Sampaio Marques, ε επηηπρία ηεο Βξαδηιίαο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

επέλδπζε ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ επειημία ηφζν ηνπ θιάδνπ φζν θαη ησλ θπβεξλήζεσλ, 

πνπ πξνζαξκφδνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο δηεζλνχο αγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθά, ράξε 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο έρεη θαηαζηεί δπλαηή ε επίηεπμε 2 ή θαη 3 (δηαθνξεηηθψλ) ζπγθνκηδψλ 

εληφο ηνπ ηδίνπ έηνπο ρσξίο άξδεπζε. Απφ ην 1995 εθαξκφδεηαη θαη εμειίζζεηαη ε δηπιή 

δηαδνρηθή θαιιηέξγεηα ζφγηαο θαη αξαβνζίηνπ, ελψ απφ ην 2005 εθαξκφδεηαη ε δηπιή 

θαιιηέξγεηα ζφγηαο θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ε ηξηπιή δηαδνρηθή θαιιηέξγεηα ζφγηαο, 

αξαβνζίηνπ θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ. Οη κέζνδνη απηνί έρνπλ ζηεθζεί απφ ηδηαίηεξε επηηπρία θαη 

έρνπλ νδεγήζεη ζε ππεξεληαηηθή ρξήζε ηεο γεο,  δηαθνξνπνίεζε, βειηίσζε ηνπ εδάθνπο, 

δέζκεπζε άλζξαθα (carbon fixation), αληνρή / δηάξθεηα θαη πςειέο απνδφζεηο. 

Αλαθεξφκελνο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ν θ. Sampaio Marques εμέθξαζε ηε ιχπε ηνπ, δηφηη «ν 

WTO δελ θάλεη πιένλ ιόγν γηα ειεύζεξν εκπόξην» θαη, ηαπηφρξνλα, «νη ιάζνο πνιηηηθέο, όπσο 

πεξηνξηζκνί εμαγσγώλ θαη επηδνηήζεηο εμαγσγώλ, επαλεκθαλίδνληαη». χκθσλα κε ηνλ θ. 

Sampaio Marques, νη δηεζλείο αγνξέο πξέπεη λα είλαη αλνηρηέο θαη νη πην επάισηνη θαηαλαισηέο 

λα ζηεξίδνληαη. ε φ,ηη αθνξά ηηο ηάζεηο ηεο β/αγξνηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εθηηκάηαη φηη ζα 

ζπλερίζεη λα απμάλεηαη ε παξαγσγή, ελψ παξαηεξείηαη ηάζε κεηαηξνπήο βνζθνηφπσλ ζε 

εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο ζηηεξψλ. Πξφθιεζε απνηεινχλ γηα ηε ρψξα νη απαηηνχκελεο ηεξάζηηεο 

επελδχζεηο ζηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ κεηαθνξψλ, θξίζηκσλ ζπληζησζψλ ιφγσ 

ηεο ηεξάζηηαο έθηαζεο ηεο ρψξαο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε ν θ. Sampaio Marques ζηε 

κεηαβνιή ησλ θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ ζηε Βξαδηιία, κε ηε δήηεζε λα απμάλεηαη γηα ηα 

ιεγφκελα δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα (βηνινγηθά, δσηθήο παξαγσγήο ρσξίο θισβνχο, ειεχζεξεο 

βνζθήο, ηρλειαηήζηκα θνθ), πξνζθέξνληαο εμαγσγηθέο επθαηξίεο ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, 

πνπ δηαζέηνπλ πξνεγκέλε ζρεηηθή παξαγσγή θαη βηνκεραλία. 

 

2. Γηνξγάλσζε Δθδήισζεο πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο θξαζηώλ θαηαγσγήο αληνξίλεο 

Με πξσηνβνπιία ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθνχ Οίλνπ (ΔΟ) πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν 

(09.11) εηδηθή εθδήισζε πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο ηεζζάξσλ πνηθηιηψλ θξαζηψλ θαηαγσγήο 

αληνξίλεο. Ζ ελ ιφγσ εθδήισζε πινπνηήζεθε απφ ηε γεξκαληθή Δηαηξεία νξγάλσζεο 

εθδειψζεσλ «Organize Communications» ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χλδεζκν Διιεληθνχ Οίλνπ 

θαη εληάζζεηαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο πξνψζεζεο πνηνηηθψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ «HEVA Volcanic Agriculture of Europe». Ζ εθδήισζε είλαη ε ηξίηε ζηε 

ζεηξά παξεκθεξψλ εθδειψζεσλ πνπ θάιπςαλ φιε ζρεδφλ ηελ επηθξάηεηα ηεο Γεξκαλίαο, αξρήο 

γελνκέλεο απφ εθείλε ηνπ Μνλάρνπ (07.11), ηεο ηνπηγάξδεο (08.11) θαη κε ηειεπηαία εθείλε 
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ηνπ Ακβνχξγνπ (10.11). ηελ εθδήισζε κε ζέκα «Wines, Soils and People of Santorini» 

ζπκκεηείραλ επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ, εηζαγσγείο θαη ρνλδξέκπνξνη ειιεληθψλ θξαζηψλ, ηεο 

εζηίαζεο θαη δεκνζηνγξάθνη.  

Ζ εθδήισζε απνηειεί ηελ ζπλέρεηα παξφκνησλ εθδειψζεσλ ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο, φπσο 

εθείλε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ πεξαζκέλν Ηνχιην ζην Βεξνιίλν, απφ ηελ «Δζληθή 

Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε Ακπέινπ θαη Οίλνπ (ΔΓΟΑΟ) κε ζθνπφ ηε πξνβνιή θαη 

δηαθήκηζε εμαηξεηηθψλ πνηθηιηψλ ειιεληθψλ θξαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ νη 

γ/θαηαλαισηέο ηηο πνηθηιίεο απηέο. Σν επξσπατθφ απηφ πξφγξακκα έρεη ζηφρν ηελ πξνβνιή θαη 

δηαθήκηζε ησλ πνηθηιηψλ πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε αληνξίλε γηα ηελ παξαγσγή 

θξαζηψλ, ηα νπνία έρνπλ πηζηνπνηεζεί σο πξντφληα ΠΟΠ. ηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ 

ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο νίλνπ απφ ηελ πεξηνρή ηεο αληνξίλεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη 

εηαηξείεο Estate Argyros Santorini, κε ηηο πνηθηιίεο – Estate Argyros Assyrtiko 2021, Estate 

Argyros Cuvee Monsignori 2019 θαη Estate Argyros Vinsanto Late Release 2001. Ζ εηαηξεία 

Gaia Wines κε ηηο πνηθηιίεο Gaia Thalassitis 2021, Gaia Wild Ferment 2021, Gaia Nykteri 

2020, Gaia Assyrtiko Clay 2018 θαη Gaia Vinsanto 2012. Ζ εηαηξεία Santo Wines 1911 κε ηηο 

πνηθηιίεο Santo Wines Santorini 2021, Santo Wines Nykteri 2021, Santo Wines Vinsanto 2016 

θαη Santo Wines Grande Reserve 2019. Δπίζεο ζπκκεηείρε θαη ε εηαηξεία Sigalas Santorini κε 

ηξείο πνηθηιίεο θαη ζπγθεθξηκέλα Sigalas AA 2021, Sigalas Santorini Sigalas 2021 θαη Sigalas 

Santorini Barrel 2021.  

Ζ εθδήισζε πεξηειάκβαλε γεπζηηθή δνθηκή (Walk-around tasting) 13 θξαζηψλ, θαζψο θαη 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε απφ ηελ Caro Maurer, «Master of Wine», αλαθνξηθά κε ηηο ηδηαίηεξεο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε αληνξίλε, ζπλζήθεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηα 

κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαζηψλ απηψλ, ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ εδάθνπο, ησλ κεζφδσλ 

θαιιηέξγεηαο θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ πνπ δηθαηνινγνχλ απφιπηα ην 

εμαηξεηηθφ άξσκα θαη ηελ γεπζηηθή πνηφηεηα ησλ πνηθηιηψλ απηψλ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

εθδήισζε, πεξίπνπ 100 πξνζθεθιεκέλνπο, δφζεθε ε επθαηξία δηθηχσζεο θαη αληαιιαγήο 

απφςεσλ γηα πεξαηηέξσ πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε πξντφλησλ κε απμεκέλε πξνζηηζέκελε αμία, 

φπσο ηα θξαζηά αληνξίλεο. 

Ζ εθδήισζε ζεσξείηαη απνιχησο επηηπρεκέλε, ελψ εθηηκάηαη φηη ζα έρεη ηδηαίηεξε απήρεζε 

ζηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ πνηνηηθψλ ειιεληθψλ θξαζηψλ, πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ 

πειαηψλ πνπ δελ είλαη άιινη απφ ηα πνιπάξηζκα ειιεληθά εζηηαηφξηα, ηα νπνία θαιχπηνπλ ην 

90% πεξίπνπ ησλ πσιήζεσλ ειιεληθψλ θξαζηψλ ζηε Γεξκαλία. πκκεηέρνληεο ζηελ εθδήισζε 

ηφληζαλ ηε ζπνπδαηφηεηα παξφκνησλ εθδειψζεσλ γηα ηε πξφζβαζε ησλ πνηνηηθψλ ειιεληθψλ 

θξαζηψλ ζε λέα ζεκεία πψιεζεο θαη θαλάιηα δηαλνκήο, πέξαλ ησλ ειιεληθψλ εζηηαηνξίσλ.  

 

 Πιείνλα ζηνηρεία, ηα νπνία επηθαηξνπνηνύληαη δηαξθώο, γηα ηε γεξκαληθή αγνξά θαη ηηο 

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

 Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ, θαηόπηλ εγγξαθήο ηνπο ζηνλ θάησζη ππεξζύλδεζκν ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο AGORA, λα ιακβάλνπλ εμαηνκηθεπκέλε νηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ρώξεο θαη 

θαηεγνξίεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ελδηαθέξνληόο ηνπο κε ηε ζπρλόηεηα πνπ επηζπκνύλ 

(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

