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ΘΔΜΑ:  Δμπιζηευηικό ζχέδιο ζυμθωνίας ΔΔ-ΗΠΑ ζε ζχέζη με ηον Inflation Reduction 

Act 

 

Σύκθσλα κε απνθιεηζηηθέο πιεξνθνξίεο ε/θ Handelsblatt, ε Ακεξηθαληθή Κπβέξλεζε έρεη 

ζπληάμεη ζρέδην ζπκθσλίαο κε ζηόρν λα πεξηνξίζεη ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ηεο επξσπατθήο 

πιεπξάο αλαθνξηθά  κε ηνλ Inflation Reduction Act θαη ηηο «ππεξ-επηδνηήζεηο», πνπ απηόο 

πξνβιέπεη.  

Υπελζπκίδεηαη όηη πξόζθαηα (06-07.02) ν Γεξκαλόο Αληηθαγθειάξηνο θαη Υπνπξγόο 

Οηθνλνκίαο / Κιίκαηνο R. Habeck (Πξάζηλνη) θαη ν Γάιινο νκόινγόο ηνπ B. Le Maire 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζηηο ΗΠΑ ζεηξά επαθώλ κε πςειόβαζκα ζηειέρε α/Κπβέξλεζεο 

αλαδεηώληαο ιύζεηο γηα ηνλ Inflation Reduction Act. 

Σηελ θνηλή δήισζε Biden-von der Leyen, έλα κήλα αξγόηεξα (10.03), αλαθεξόηαλ ξεηά όηη 

«θα ξεκινήζοςμε αμέζωρ διαππαγμαηεύζειρ για ζηοσεςμένη ζςμθωνία για ηα οπςκηά ζωηικήρ 

ζημαζίαρ (targeted critical mineral agreement)». Σύκθσλα κε Handelsblatt, πνπ είρε 

πξόζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο εκπηζηεπηηθνύ ζρεδίνπ ζπκθσλίαο, ε ακεξηθαληθή πιεπξά 

θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ηνλ ππξήλα ησλ επξσπατθώλ απαηηήζεσλ ζέηνληαο ζε ηζόηηκε βάζε ηηο 

εηαηξείεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ΕΕ, κε απηέο από Καλαδά θαη Μεμηθό, νη νπνίεο ήδε 

επσθεινύληαη ησλ ακεξηθαληθώλ ππεξ-επηδνηήζεσλ. 

Σπγθεθξηκέλα, εθόζνλ πινπνηεζεί ην ελ ιόγσ ζρέδην ζπκθσλίαο γηα κηα δηαηιαληηθή εηαηξηθή 

ζρέζε ζηνλ ηνκέα ησλ πξώησλ πιώλ, ηα πξνεξρόκελα από ηελ ΕΕ ει. απηνθίλεηα δελ ζα 

απνθιεηζηνύλ εθεμήο από ηηο ακεξηθαληθέο επηδνηήζεηο, θαζώο απηέο ζα θαιύπηνπλ θαη ηηο 

πξνεξρόκελεο από ηελ Επξώπε πξώηεο ύιεο γηα θαηαζθεπή κπαηαξηώλ. Βάζεη ησλ έσο ηώξα 

δεδνκέλσλ, νη ελ ιόγσ πξώηεο ύιεο έπξεπε λα πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από ηε Β. Ακεξηθή, 

γεγνλόο πνπ είρε πξνθαιέζεη αλαηαξαρή ζηηο επξσπατθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο θαη κεγάιε 

αλεζπρία ζηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο γηα απώιεηα ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ήδε ε 

Volkswagen εηνηκαδόηαλ λα αλαζεσξήζεη ηνλ ζρεδηαζκό ηεο θαη λα θαηαζθεπάζεη λέν 

εξγνζηάζην κπαηαξηώλ ζηνλ Καλαδά (αληί γηα ηελ Αλ. Επξώπε). Επίζεο, ε ζνπεδηθή 

θαηαζθεπάζηξηα θπςειώλ κπαηαξηώλ Northvolt αλέζηεηιε ηε δεκηνπξγία λέαο κνλάδαο ηεο 

ζηε Γεξκαλία, πξνηάζζνληαο ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηηο ΗΠΑ, ελώ ε Tesla 

επαλεμεηάδεη ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ηεο γηα κηα λέα κνλάδα κπαηαξηώλ ζην Κξαηίδην ηνπ 

Βξαδεκβνύξγνπ. Σεκεηώλεηαη όηη ην 2022 ην 1/3 ησλ ει. απηνθηλήησλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηηο 

ΗΠΑ πξνέξρνληαλ από ηε Γεξκαλία. 

Η πξνηεηλόκελε από ηηο ΗΠΑ δηαηιαληηθή εηαηξηθή ζρέζε θαιύπηεη κηα ζεηξά από θξίζηκεο 

πξώηεο ύιεο: θνβάιηην, γξαθίηε, ιίζην, καγγάλην θαη ληθέιην. Ωζηόζν, ε πξόζβαζε ζηηο 

επίκαρεο επηδνηήζεηο δελ ζα είλαη απηόκαηε γηα ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο, θαζώο ε ακεξηθαληθή 

πιεπξά ζέηεη δύν βαζηθνύο όξνπο: 1) Εκπνξηθέο δηεπθνιύλζεηο ζε ζρέζε κε ηα ελ ιόγσ 

βηνκεραληθά κεηαιιεύκαηα, πνπ πιένλ δελ ζα πξέπεη λα ππάγνληαη «ζε θόποςρ ή άλλοςρ 



πεπιοπιζμούρ» θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο. 2) Πξνζέγγηζε ησλ εξγαηηθώλ πξνηύπσλ γηα 

πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ππό ηελ έλλνηα όηη ε ΕΕ ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνηύπσλ απηώλ ζηηο ρώξεο από ηηο νπνίεο πξνκεζεύεηαη εμαξηήκαηα ησλ κπαηαξηώλ. 

Πάλησο, ην σο άλσ εκπηζηεπηηθό θείκελν δελ ζεσξείηαη «ζπκθσλία ειεύζεξνπ εκπνξίνπ 

(FTA)», αιιά πξσηνβνπιία ζην πιαίζην ηνπ Inflation Reduction Act, γηα ηελ απνζαθήληζε θαη 

ην «άλνηγκα» απηνύ. Η Επξσπατθή Επηηξνπή θέξεηαη λα έρεη ήδε ιάβεη ην εκπηζηεπηηθό ζρέδην 

θαη λα εμεηάδεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ γηα λα δηαπηζηώζεη εάλ όλησο νδεγεί ζε δηεύξπλζε ησλ 

ππεξ-επηδνηήζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ΕΕ.  

Σε θάζε πεξίπησζε, ε επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ην δήηεκα ησλ πξώησλ πιώλ ησλ κπαηαξηώλ 

δελ ζα ζεκάλεη απαξαίηεηα ηε ιήμε ηεο αληηπαξάζεζεο ΕΕ – ΗΠΑ ζε ζρέζε κε ηνλ Inflation 

Reduction Act. Βξπμέιιεο θαη Βεξνιίλν βξίζθνληαη ήδε ζε επηθπιαθή, θαζώο ζηηο αξρέο 

θαινθαηξηνύ ε Ακεξηθαληθή Κπβέξλεζε αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ηηο Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο ηεο γηα πξνώζεζε ησλ ΑΠΕ ζην πιαίζην ηνπ Inflation Reduction Act θαη ππάξρεη ν 

θόβνο όηη νη λέεο απηέο ππεξ-επηδνηήζεηο ζα πιήμνπλ βαξύηαηα ηε βηνκεραλία ΑΠΕ ζηελ ΕΕ 

θαη, ηδίσο, ηνλ θιάδν ηνπ πξάζηλνπ πδξνγόλνπ, ζην νπνίν ε Γ/Κπβέξλεζε επελδύεη ηδηαίηεξα.  

 


