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Θέμα: Γερμανική ζηραηηγική για ηη «Βιώζιμη Υρημαηοδόηηζη» – Πορεία σλοποίηζης ζτεδίοσ 

δράζης για ηον μεηαζτημαηιζμό ηης γερμανικής ταλσβοσργίας  

 

Σπλάληεζε κε ηε γεξκαληθή Έλσζε Φαιπβνπξγηώλ (WV Stahl), ηε γεξκαληθή Έλσζε Μεηαιινπξγηώλ 

(IG Metall), θαζώο θαη κε εθπξνζώπνπο ησλ κεγαιύηεξσλ γεξκαληθώλ ραιπβνπξγηθώλ εηαηξεηώλ 

πξαγκαηνπνίεζε, ζηηο 03/05 η.έ, ν Οκνζπνλδηαθόο Υπνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο θ. P. Altmaier, 

κε ζηόρν ηελ αληαιιαγή απόςεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκό ηεο γεξκαληθήο ραιπβνπξγίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο, ππό ηνλ ηίηιν «Steel 

Action Concept», ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ηνλ πεξαζκέλν Ινύιην. 

 

Όπσο ππνγξάκκηζε ν θ. Altmaier, ζε ζπλέληεπμε ηύπνπ πνπ παξαρσξήζεθε ζην πιαίζην ηεο σο άλσ 

ζπλάληεζεο, ε βηνκεραλία ράιπβα είλαη κελ θεληξηθόο ππιώλαο ζηήξημεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, 

σζηόζν απνηειεί ηαπηόρξνλα ηνλ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο κε ην κεγαιύηεξν κεξίδην εθπνκπώλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ (2018: 58,6 εκαη. ηόνων εκπομπέρ πύπων διοξειδίος ηος άνθπακα). Δπίζεο, ππνγξάκκηζε 

ηελ αλάγθε ζπλέλσζεο θξαηηθώλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ, δεδνκέλνπ όηη ν κεηαζρεκαηηζκόο 

βηνκεραληώλ πςειήο έληαζεο ελέξγεηαο, όπσο είλαη ε βηνκεραλία ράιπβα, απνηειεί κηα απαηηεηηθή 

δηαδηθαζία κε καθξνπξόζεζκν νξίδνληα επίηεπμεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ κελώλ, ε 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε πξνρώξεζε ζηνλ προγραμμαηιζμό έργφν ύυοσς 5 € δις, καηά ηα έηη 

2022- 2024, κεηαμύ ησλ νπνίσλ: ην πξόγξακκα ππό ηνλ ηίηιν «Από-αλζξαθνπνίεζε ηεο Βηνκεραλίαο» 

(€ 1,5 δηο), ην Σεκαληηθό Έξγν Δπξσπατθνύ Δλδηαθέξνληνο (IPCEI) γηα ην πδξνγόλν (€ 2,9 δηο) θαη ην 

πηινηηθό έξγν γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο (€ 550 εθ.) (Carbon 

Contracts for Difference/ CCfD -μέζο πολιηικήρ για ηο κλίμα με ζηόσο ηην πποώθηζη θιλικών ππορ ηο 

κλίμα επενδύζεων ζηη βιομησανία). 

 

Σην ίδην πιαίζην θαη κε δεδνκέλν όηη ε πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο απνηειεί θεληξηθή πξνηεξαηόηεηα ηεο 

νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο, ην νκνζπνλδηαθό ππνπξγηθό ζπκβνύιην πηνζέηεζε, ζήκεξα (05/05 η.έ.), 

ηραηηγική για ηη «Βιώζιμη Υρημαηοδόηηζη», κε ζηόρν ηελ ηαρεία πξαγκαηνπνίεζε αλαγθαίσλ 

επελδύζεσλ γηα ηε κείσζε ησλ θιηκαηηθώλ θηλδύλσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ. Ο θαηάινγνο ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελ ιόγσ 

ζηξαηεγηθή ηεο γεξκαληθήο θπβέξλεζεο απνηειεί ζηξνθή αθελόο πξνο πεξηζζόηεξν βηώζηκεο κνξθέο 

επελδύζεσλ, αθεηέξνπ πξνο λέεο απαηηήζεηο αλαθνξάο βησζηκόηεηαο θαη αεηθνξίαο ζηηο εηηθέηεο 

ζήκαλζεο ησλ πξντόλησλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ. Η ελ ιόγσ ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη έλα 

νινθιεξσκέλν πακέηο 26 μέηρφν, ελώ ζρεδηάδνληαη, κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα βήκαηα: 

 Η νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ζα αλαζέζεη κηα κειέηε- πεξίπησζεο (case-study) ζρεηηθά κε ηνπο 

θιηκαηηθνύο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ζηε 

Γεξκαλία. Παξάιιεια αλακέλεηαη από ην νκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, έσο ην 

θζηλόπσξν η.έ., έθζεζε ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθνληαη πξνηάζεηο νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Οηθνλνκηθήο Δπνπηηθήο Αξρήο (BaFin) πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεηαη ε 

ζπλεξγαζία ηεο κε άιιεο αξρέο αξκόδηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ αεηθνξίαο θαη 

βησζηκόηεηαο, όπσο π.ρ. ε Οκνζπνλδηαθή Υπεξεζία Πεξηβάιινληνο (Umweltbundesamt- UBA) 

θαη ε Οκνζπνλδηαθή Υπεξεζία Οηθνλνκηθώλ θαη Διέγρνπ ησλ Δμαγσγώλ (Bundesamtes für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle- BAFA). 

 Σηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα, ην γεξκαληθό Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ (Kreditanstalt für 

Wiederaufbau/KfW) ρνξεγεί, ήδε, ρξεκαηνδνηήζεηο γηα έξγα πνπ πινπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/K/013_Kreditanstalt_fuer_Wiederaufbau_KfW.html?view=renderHelp
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/K/013_Kreditanstalt_fuer_Wiederaufbau_KfW.html?view=renderHelp
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/K/013_Kreditanstalt_fuer_Wiederaufbau_KfW.html?view=renderHelp
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θιηκαηηθήο αιιαγήο, σζηόζν ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ελέηαμε ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο ηελ 

επηπιένλ ζηήξημή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα ρξεκαηνδνηεί, κε πεξηζζόηεξν εληαηηθνύο 

ξπζκνύο, έξγα πνπ ζπληείλνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ θηιόδνμνπ πξνγξάκκαηόο ηνπ. 

 Σε επξσπατθό επίπεδν, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ζρεδηάδεη ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα λα 

πξνσζήζεη ηελ ελ ιόγσ ζηξαηεγηθή ηεο έηη πεξαηηέξσ, δεδνκέλνπ κάιηζηα όηη απηή ηελ πεξίνδν 

παξακέλεη αλνηθηόο ν δηάινγνο ζε επίπεδν ΔΔ γηα ην πνηεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα 

ραξαθηεξηζηνύλ βηώζηκεο θαη πνηεο όρη. Με ηελ ελ ιόγσ ζηξαηεγηθή γηα ηε βηώζηκε 

ρξεκαηνδόηεζε, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ελδπλακώλεη, επί ηεο νπζίαο, ηε ζέζε ηεο όηη ε 

ππξεληθή ελέξγεηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί βηώζηκε θαη επ’ νπδελί θιηκαηηθά νπδέηεξε. 

 

Κεληξηθή βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ελ ιόγσ γεξκαληθήο ζηξαηεγηθήο απνηειέζε ε ηειηθή έθζεζε ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Βηώζηκσλ Οηθνλνκηθώλ γηα ηε βηώζηκε ρξεκαηνδόηεζε, εκπεξηέρνπζα 31 ζρεηηθέο 

πξνηάζεηο πξνο ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ηνλ Φεβξνπάξην η.έ. 

 

 


