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ΘΔΜΑ: 

 

Γερμανική αγορά ηλεκτροκίνησης 
 

Η Γεξκαλία, σο παξαδνζηαθή δχλακε ζηελ παξαγσγή απηνθηλήησλ, είλαη πξσηνπφξνο 

επξσπατθή ρψξα ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνθηλεηηθφηεηαο ηφζν σο θνξπθαίνο πάξνρνο φζν θαη 

σο εγεηηθή αγνξά. Η Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε έρεη ζπλδέζεη άξξεθηα ην ζέκα ηεο 

ειεθηξνθίλεζεο κε ηε κεηάβαζε ζε κία θαηάζηαζε κεηαθηλήζεσλ θηιηθήο πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο απφ ηα πεπεξαζκέλα νξπθηά θάπζηκα πξνο ηηο 

αλαλεψζηκεο –«πξάζηλεο»- πεγέο ελέξγεηαο.  

 

Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε πξνψζεζε παθέην κέηξσλ κε ζηφρν 

ηε δηάδνζε ησλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. Μεηαμχ απηψλ ησλ κέηξσλ ζπγθαηαιέγνληαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 2009 ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ειεθηξνθίλεζεο κε 3 

δηζ., ε πξνζθνξά επηδνηήζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ επθνιηψλ γηα αγνξά λένπ ειεθηξηθνχ 

νρήκαηνο θαη αθφκε ε αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ δεκφζησλ ζηαζκψλ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ 

απηνθηλήησλ: 24.000 ζεκεία θφξηηζεο αλαθέξνληαη ζην ηέινο ηνπ 2019. Γηα ηα 

πξαλαθεξζέληα ζεκεία θφξηηζεο έρνπλ δαπαλεζεί πεξίπνπ 30 εθ. επξψ, θαη ν ζηφρνο γηα ην 

2030 είλαη έλα ζχλνιν ελφο εθαηνκκπξίνπ ζηαζκψλ θφξηηζεο. Όπσο βιέπνπκε θαη ζηνλ 

Πίλαθα 1, ε Γεξκαλία είλαη πξσηνπφξνο θαη κάιηζηα κε δηαθνξά, ζηα έμνδα γηα έξεπλα γηα 

ειεθηξηθά απηνθίλεηα κε 382 εθ. € ην 2018 φηαλ νη ΗΠΑ ζηε δεχηεξε ζέζε έρνπλ δηαζέζεη 

κφιηο 184€ εθ.  

 
Πίνακασ 1: Έξοδα κρατών για ζρευνα ςχετικά με την ηλεκτροκίνηςη 

 
 



 

Τν “UmweltBonus” φπσο νλνκάδεηαη ε επηδφηεζε γηα αγνξά ειεθηξηθνχ απηνθηλήηνπ, 

θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 10% ηεο θαζαξήο αμίαο ελφο νρήκαηνο. Τν θφζηνο απηήο ηεο 

επηδφηεζεο επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Κξάηνπο θαη ησλ παξαγσγψλ κεηά απφ 

κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία. Μάιηζηα κέρξη θαη ην 2025 ην χςνο απηήο ηεο ελίζρπζεο αλακέλεηαη 

λα απμάλεηαη. 

 

Σηα κέηξα ηεο γεξκαληθήο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζηφινπ ηεο 

ίδηαο κε ειεθηξηθά πιένλ νρήκαηα αληί ζπκβαηηθψλ. Μέηξα θνξναπαιιαγήο θαη 

θνξνειαθξχλζεσλ γηα θαηφρνπο ηέηνηνπ είδνπο νρεκάησλ έρνπλ επίζεο πηνζεηεζεί: ε 

δεθαεηήο απαιιαγή απφ ηνλ θφξν νρεκάησλ γηα θαζαξά ειεθηξηθά νρήκαηα, ε νπνία ίζρπε 

ήδε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2025, επεθηάζεθε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2030.  

 

Έκθαζε έρεη δνζεί θαη ζηελ θαζηέξσζε παξαγσγήο κπαηαξηψλ. Τν Οκνζπνλδηαθφ 

Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο δηαζέηεη έλα δηο Δπξψ έσο ην 2022 απφ ην Τακείν 

Δλέξγεηαο θαη Κιίκαηνο γηα ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο κπαηαξηψλ 

ψζηε ε Γεξκαλία λα απνθηήζεη εγεηηθή ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Σπκκαρία Μπαηαξίαο 

(European Battery Alliance), ηελ θεληξηθή πιαηθφξκα ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ κειψλ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ επξσπατθψλ βηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ 

ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο παξαγσγήο κπαηαξηψλ ζηελ Δπξψπε. 

 

Δπηπξφζζεηα ε Δζληθή Πιαηθφξκα Ηιεθηξηθήο Κηλεηηθφηεηαο είλαη έλαο ειεθηξνληθφο 

θφκβνο ελεκέξσζεο, ηδξπζέληαο απφ ηελ ίδηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ν νπνίνο ελνξρεζηξψλεη 

ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξηθήο θηλεηηθφηεηαο ζηε Γεξκαλία θαη απνηειεί επίζεκν 

ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο κε πάλσ απφ 150 εθπξνζψπνπο απφ 

ηε βηνκεραλία, ηελ επηζηήκε, ηελ πνιηηηθή, ηα ζπλδηθάηα θαη ηηο ελψζεηο γηα έλαλ ζηξαηεγηθφ 

δηάινγν κε απφηεξν ζηφρν λα θάλνπλ ηε Γεξκαλία ηελ εγέηηδα αγνξά ζηα ειεθηξηθά 

νρήκαηα. Θα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλαο απφ ηνπο πην θελξηθνχο «παίθηεο» ζηελ 

πνιηηηθή πξνψζεζεο ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζηε ρψξα. Οη ζηφρνη πνπ έρεη ζέζεη ε Γεξκαλία ζα 

νδεγήζνπλ ζην λα γίλεη ν θνξπθαίνο παξαγσγφο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ παγθνζκίσο θαη ε 

θνξπθαία αγνξά. Η ΔΠΗΚ ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε κε απηνχο ηνπο ζηφρνπο. 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (βι. Πίλαθα 2) ε αχμεζε ζε απφιπηεο ηηκέο ησλ 

ειεθηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ ζηε Γεξκαλία ήηαλ εθξεθηηθή θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Μάιηζηα παξαηεξνχκε φηη θαη ν ξπζκφο αχμεζεο είλαη ζεηηθφο. Κάζε έηνο ε αχμεζε ζηνλ 

αξηζκφ ειεθηξνθίλεησλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ άπμεζε πνπ ζεκεηψλεηαη ζην 

πξνεγνχκελν έηνο. 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην 2006 θαηαγξάθνληαη 1931 ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα, ην 2012 

4.541, ην 2016 25.502 θαη ην 2020 136.617 νρήκαηα. Σχκθσλα κε ην Σχλδεζκν Βηνκεραλίαο 

Απηνθηλήησλ ε αχμεζε πνπ ζεκεηψζεθε ην 2019 ζε ζρέζε κε ην 2018 ζηηο εγγξαθέο λέσλ 

ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 61%. 

 



 

Πίνακασ 2: Εξζλιξη του πλήθουσ ηλεκτροκινοφμενων αυτοκινήτων ςτη Γερμανία από το 2006 ζωσ ςήμερα 

 
 

Η πξφβιεςε ηνπ 2018 απφ ηελ Δζληθή Πιαηθφξκα Ηιεθηξνθηλεηηθφηεηαο ηεο Γεξκαλίαο γηα 

ην 2022 είλαη φηη ζα θπθινθνξνχλ 1.000.000 ειεθηξηθά νρήκαηα ζηνπο δξφκνπο ηεο, κηαο 

ρψξαο 83 εθ. θαηνίθσλ. 

 

Σε φηη αθνξά ηελ παξαγσγή, ζηε Γεξκαλία ππάξρνπλ 60 ειεθηξηθά κνληέια δηαζέζηκα απφ 

Γεξκαλνχο θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ κε ηνλ αξηζκφ απηφ λα είλαη απμεηηθφο. Δίλαη ε 

κεγαιχηεξε πνηθηιία κνληέισλ εγρψξηαο παξαγσγήο παγθνζκίσο. 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (βι. Πίλαθα 3) νη Γεξκαλνί θαηαζθεπαζηέο 

ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην (70%) ζην γεξκαληθφ θιάδν 

απηνθηλήησλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη γηα ην 2019 ππήξμε ζεκαληηθή 

ππνρψξεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ Γεξκαληθψλ ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

αγνξέο θαη κάιηζηα ζε αμηφινγν βαζκφ. Γηα ην 2020 αλαθέξεηαη φηη έρεη πηνζεηεζεί έλα πην 

επηζεηηθφ κνληέιν πσιήζεσλ ην νπνίν ζα ζηαζεξνπνηήζεη θαη ζα απμήζεη μαλά ην κεξίδην ηεο 

γεξκαληθήο αγνξάο. 

 



 

Πίνακασ 3: Μερίδια Αγοράσ γερμανικών ομίλων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ςτο ςφνολο τησ αγοράσ για το 2018 και το 
2019 

 
 

 

Η Ηιεθηξνθίλεζε ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο είλαη έλα αδηακθηζβήηεην 

γεγνλφο. Η θπβέξλεζε έρεη ιάβεη κέηξα, νηθνλνκηθά θαη ξπζκηζηηθά, έρνληαο μεθηλήζεη εδψ θαη 

ρξφληα, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ κε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Η 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζπλεπαθφινπζα ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ είλαη κία 

απφ ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ζε απηή ηε ρψξα, θαη γη’ απηφ έρεη δνζεί ηφζν κεγάιε έκθαζε ζε κηα 

κνξθή θίλεζεο πνπ δε βιάπηεη ην πεξηβάιινλ. Όκσο ε Γεξκαλία είρε απφ πξηλ θαη ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη ειεθηξνθηλεηήξεο: ηε κεγάιε ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλία: Volkwagen Group, Mercedez-Benz, BMW θ.ά. 

 

Η κειινληηθή εμέιημε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 4. Τν κεξίδην 

αγνξάο ηεο Δπξψπεο ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ην κεξίδην ηεο αγνξάο ηεο Γεξκαλίαο, θάηη πνπ 

δείρλεη ηε δπλακηθή πνπ έρεη ε Γεξκαλία ζηελ ειεθηξνθίλεζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Σηελ 

πξψηε ζέζε είλαη ε Κίλα θαη θαίλεηαη ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα φηη ζα ζπλερίζεη λα είλαη θαη 

ην 2025 αιιά θαη ην 2030. Σηε δεχηεξε ζέζε είλαη ε Γεξκαλία θαη ε Δπξψπε θαη αθνινπζνχλ 

νη ΗΠΑ, νη νπνίεο ην 2030 ζα θηάζνπλ ηελ Δπξψπε.  Δπίζεο παξαηεξείηαη φηη γεληθά ε αγνξά 

ησλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζα κεγαιψζεη παγθνζκίσο ηελ επφκελε 5εηία θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ επφκελε 10εηία. 



 

Πίνακασ 4: Εξζλιξη του μεριδίου αγοράσ ςτην ηλεκτροκίνηςη μζχρι το 2030 

 
 

Η άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ειεθηξνθίλεζε, αλακέλεηαη λα 

ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ηα επφκελα ρξφληα ζηελ θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο ζχγρξνλσλ, 

αζθαιψλ, θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, πςειψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απνδνηηθψλ, 

«έμππλσλ» θαη νηθνλνκηθψλ κεηαθνξψλ θαη κεηαθηλήζεσλ. Η Γεξκαλία ζέιεη λα εγεζεί απηήο 

ηεο πξνζπάζεηαο θαη κάιινλ, ηνπιάρηζηνλ σο έλα βαζκφ ηα θαηαθέξλεη. Ο πήρεο έρεη ηεζεί 

ςειά απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε θαη ίζσο απηφ είλαη έλα ζεκείν θιεηδί. 

 

Η πγεηνλνκηθή θξίζε ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξνλντνχ δε ζα κπνξνχζε λα κελ επεξξεάζεη θαη ηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηε Γεξκαλία θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηελ ειεθηξνθίλεζε. Όπσο 

αλαθέξεηαη ζην park-here.eu, ηνλ Απξίιην η.έ. νη λέεο εγγξαθέο απηνθηλήησλ ζηε Γεξκαλία 

κεηψζεθαλ θαηά 60%. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θάπνηεο αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ 

έθιεηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ lockdown θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηε ζπγθξαηεκέλε 

αγνξαζηηθή δηάζεζε ησλ θαηαλαισηψλ ελφςεη ηεο επηθείκελεο χθεζεο. Ο Πξφεδξνο ηεο 

Έλσζεο Γηεζλψλ Καηαζθεπαζηψλ Ορεκάησλ, Reinhard Zirpel, έθαλε ιφγν γηα κηα άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ πηψζε ηεο αγνξάο απηνθηλήηνπ. Σπλνιηθά, φιεο νη γεξκαληθέο κάξθεο 

απηνθηλήησλ ζεκείσζαλ δηςήθηεο απψιεηεο. 

 

Όκσο γηα ηα ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα παξνπζηάζηεθε κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα, εκθαλψο 

θαιχηεξε: Σηε Γεξκαλία ην Μάξηην η.έ. ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ λέσλ εγγξαθψλ 

ειεθηξνληθψλ απηνθηλήησλ 56% ελψ ηνλ Απξίιην η.έ., ε ακεξηθαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία 

Tesla θαηάθεξε λα απμήζεη ηηο λέεο εγγξαθέο θαηά πεξηζζφηεξν απφ 10%. Μάιηζηα, ζην 

πιαίζην ηνπ παθέηνπ κέηξσλ ηεο Γεξκαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ηεο 

παλδεκίαο ε θξαηηθή επηρνξήγεζε γηα αγνξά ειεθηξηθνχ νρήκαηνο δηπιαζηάζηεθε απφ 3.000 € 

ζε 6.000 €. 

 

Σχκθσλα κε κειέηε ηεο Handelsblatt, ε αγνξά ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ αληηζηάζεθε ζηε 

γεληθφηεξε πησηηθή ηάζε ηεο γεξκαληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. 

Τν πνζνζηφ ησλ ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Κίλα έρεη απμεζεί θαη 

αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη. Γηα ην πξψην κηζφ ηνπ έηνπο νη ΗΠΑ πψιεζαλ 111.000 

ειεθηξηθά νρήκαηα, ε Κίλα 385.000 θαη ε Δπξψπε 414.000. Με ηελ θξίζε επηηαρχλζεθε ε 

ζηξνθή πξνο ηνπο ειεθηξηθνχο θηλεηήξεο αθνχ ηα θξάηε, ιφγσ θαη ησλ ελσζηαθψλ 

https://boerse.ard.de/anlagestrategie/branchen/tesla-ueberholt-sie-alle100.html
https://boerse.ard.de/anlagestrategie/branchen/tesla-ueberholt-sie-alle100.html
https://www.handelsblatt.com/themen/europa


 

πεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ, αχμεζαλ ηελ παξνρή 

θηλήηξσλ γηα ηελ αγνξά ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ. Όπσο αλαθέξεηαη ζηε Γεξκαλία ηα 

ειεθηξηθά νρήκαηα έρνπλ πιένλ κπφλνπο αγνξάο έσο θαη 10.000 €. 

 

 


