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ΘΔΜΑ:  Aντιδράςεισ Μελών Γερμανικήσ Κυβζρνηςησ ςτισ προτάςεισ τησ Προζδρου ΕΕπιτροπήσ για 
την ενδεδειγμζνη ευρωπαϊκή απάντηςη ςτον νζο Νόμο των ΗΠΑ, Inflation Reduction Act 

 
Ποικίλεσ αντιδράςεισ ςτθ Γερμανία ζχουν προκαλζςει οι προτάςεισ τθσ Προζδρου Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ, U. von der Leyen, για τον τρόπο με τον οποίο θ ΕΕ κα πρζπει να απαντιςεισ ςτισ «υπερ-
επιδοτιςεισ» του αμερικανικοφ Inflation Reduction Act. Τα πιο αμφιλεγόμενα ςθμεία των εν λόγω 
προτάςεων είναι θ κζςθ τθσ υπζρ τθσ δθμιουργίασ ενόσ νζου «Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Κυριαρχίασ» 
(European Sovereign Fund), θ ειςιγθςι τθσ «να επανεκτιμθκεί θ ανάγκθ για περαιτζρω ευρωπαϊκι 
χρθματοδότθςθ τθσ [ενεργειακισ] μετάβαςθσ» αλλά και να υπάρξει «προςαρμογι» των ευρωπαϊκϊν 
κανόνων για τθν παροχι κρατικισ βοικειασ ϊςτε να διευκολυνκοφν κρατικζσ ενεργειακζσ 
επενδφςεισ. Όπωσ χαρακτθριςτικά ανζφερε θ κυρία von der Leyen, «θ κοινι ευρωπαϊκι βιομθχανικι 
πολιτικι απαιτεί κοινζσ ευρωπαϊκζσ δαπάνεσ». 
 
Ο Γερμανόσ Υπουργόσ Οικονομικϊν Lindner (FDP/Φιλελεφκεροι) διλωςε ςχετικά ότι δεν υφίςταται 
«κανζνασ λόγοσ για νζα ευρωπαϊκά κοινά χρζθ με ςτόχο τθ χρθματοδότθςθ πράςινων επενδφςεων». 
Δεν κα ιταν όμωσ αρνθτικόσ ςε ανακατανομι υπαρχόντων κεφαλαίων οφτε ςε μεγαλφτερθ 
«ευελιξία» των κανόνων για κρατικι βοικεια. Στο ίδιο κλίμα, ο αντιπρόεδροσ τθσ κοινοβουλευτικισ 
ομάδασ του FDP ςτθ Bundestag, C. Meyer, διλωςε αντίκετοσ ςε ζναν «αγϊνα επιδοτιςεων που κα 
χρθματοδοτείται με νζο χρζοσ». Οικονομολόγοι, όπωσ ο πρόεδροσ του Ινςτιτοφτου IfO με ζδρα το 
Μόναχο, C. Fuest, ςυμμερίηονται τισ ανθςυχίεσ αυτζσ  υποςτθρίηοντασ ότι «θ προςκικθ ενόσ ακόμθ 
ταμείου δεν αποτελεί λφςθ» και πωσ «οι δικζσ μασ επιδοτιςεισ κα ιταν μια λάκοσ απάντθςθ». Η 
ςωςτι αντίδραςθ, ςφμφωνα με τον κ. Fuest, κα ιταν θ ςυνζχιςθ των διαπραγματεφςεων με τισ ΗΠΑ 
με ςτόχο να μθν ιςχφςουν για τισ ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ οι προςτατευτικοί κανόνεσ του Inflation 
Reduction Act. Από τθν άλλθ πλευρά, ο κ. Μ. Hüther, επικεφαλισ του Οικονομικοφ Ινςτιτοφτου IW με 
ζδρα τθν Κολωνία, κεωρεί αναγκαία τθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ ευρωπαϊκοφ ταμείου με πιςτωτικι 
χρθματοδότθςθ και απευκυνόμενοσ ςτον κ. Lindner υποςτθρίηει ότι «δεν μποροφμε να 
προςποιοφμαςτε ότι θ Γερμανία μπορεί να κάνει μια απομονωμζνθ πολιτικι, που δεν κα επθρεάηει 
κανζναν άλλον ςτθν Ευρϊπθ».  
 
Σε ό,τι αφορά τουσ Σοςιαλδθμοκράτεσ / SPD, ςτελζχθ τουσ φαίνεται να αντιμετωπίηουν κετικά 
οριςμζνεσ τουλάχιςτον από τισ πτυχζσ των προτάςεων τθσ κυρίασ von der Leyen. Ο πρόεδροσ τθσ 
Επιτροπισ Εμπορίου ςτο Ευρ. Κοινοβοφλιο, B. Lange (SPD)  δθλϊνει αντίκετοσ τόςο ςε ζναν «πόλεμο 
επιδοτιςεων με τισ ΗΠΑ» όςο και ςε ζνα «ταμείο κυριαρχίασ», κακϊσ αυτό δεν κα ζλυνε το 
πρόβλθμα τθσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα όμωσ ηθτάει δυναμικι απάντθςθ από 
τθν πλευρά τθσ ΕΕ, κεωρεί ότι πρζπει να υπάρξει προςφυγι κατά των ΗΠΑ ςτον ΠΟΕ και, εάν 
χρειαςτεί, να επιβλθκοφν τιμωρθτικοί δαςμοί και αναγνωρίηει τθν ανάγκθ ςτιριξθσ τθσ ευρωπαϊκισ 
βιομθχανίασ. Πιο υποςτθρικτικόσ ςτισ προτάςεισ τθσ Προζδρου τθσ ΕΕπιτροπισ, ο κ. Α. Post, 
αντιπρόεδροσ τθσ Κ.Ο. SPD ςτθν Bundestag, ηθτά «μια εμπροςκοβαρι επικαιροποίθςθ τθσ 
ευρωπαϊκισ βιομθχανικισ πολιτικισ» και χαρακτθρίηει τισ προτάςεισ τθσ ΕΕπιτροπισ ωσ «ζνα πρϊτο 
βιμα που πρζπει να λθφκεί υπόψθ και να εξελιχκεί περαιτζρω». 
 
Χαρακτθριςτικι των ενίοτε αντιφατικϊν προςεγγίςεων επί του κζματοσ ςτο εςωτερικό τθσ 
Γ/Κυβζρνθςθσ είναι θ διαφορετικι ζμφαςθ ςτισ τοποκετιςεισ του Lindner, από τθ μία, και του 
Υπουργοφ Οικονομίασ / Προςταςίασ του Κλίματοσ, R. Habeck (Πράςινοι), από τθν άλλθ. Αν και οι δφο 



ςυμφωνοφν ςτθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ που προκαλεί ο αμερικανικόσ νόμοσ, και ςτθν ανάγκθ 
προςταςίασ των γερμανικϊν ςυμφερόντων, ο κ. Lindner τονίηει ότι «θ Γερμανία δεν ζχει ςυμφζρον 
από ζναν εμπορικό πόλεμο με τισ ΗΠΑ και πρζπει να βαςίηεται ςτθν οικονομικι διπλωματία», ενϊ ο κ. 
Habeck αναφζρεται ςτθν ανάγκθ διαμόρφωςθσ μιασ «ευρωπαϊκισ απάντθςθσ», εφόςον αυτι θ 
διαμάχθ δεν επιλυκεί εντόσ των επόμενων εβδομάδων. 
 
Σε κάκε περίπτωςθ, οι διαπραγματεφςεισ ΕΕ-ΗΠΑ ςυνεχίηονται, κακϊσ χκεσ πραγματοποιικθκε ςτθν 
Πολιτεία Maryland των ΗΠΑ ςυνάντθςθ του Εμπορικοφ και Τεχνολογικοφ Συμβουλίου (Third 
Ministerial Meeting of the EU-US Trade and Technology Council -TTC): οι Γερμανοί αναλυτζσ 
εκφράηουν τθν ελπίδα ότι εντζλει, μζςω ενόσ ςυμβιβαςμοφ, κα μποροφςαν και ευρωπαϊκζσ εταιρείεσ 
να επωφελθκοφν οριςμζνων ρυκμίςεων του αμερικανικοφ νόμου. Ωςτόςο, όπωσ επιςθμαίνει ο κ. 
Hüther, λόγω του ότι ΕΕ και ΗΠΑ δεν ζχουν υπογράψει ςυμφωνία ελεφκερου εμπορίου, είναι 
απίκανο οι ευρωπαϊκζσ εταιρείεσ να επωφελθκοφν πλιρωσ των επιδοτιςεων  του Inflation Reduction 
Act, όπωσ οι εταιρείεσ από τον Καναδά και το Μεξικό. 

 


