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Αλαπηπμηαθνί ξπζκνί ηεο γεξκαληθήο αγνξάο ει. νρεκάησλ 

Σύκθσλα κε ηελ Destatis, ην 2021 ε αγνξά ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ κεγεζύλζεθε 

εληππσζηαθά, θαζώο παξήρζεζαλ 88% πεξηζζόηεξα ειεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα ζπγθξηηηθά κε 

ην 2020. Οη εμαγσγέο ει. νρεκάησλ απμήζεθαλ θαηά 92% ην αληίζηνηρν δηάζηεκα, ελώ ε 

παξαγσγή νρεκάησλ εζσηεξηθήο θαύζεο κεηώζεθε θαηά 23%. 

Παξόια απηά, κειέηε ηνπ εξεπλεηηθνύ θέληξνπ, Center for Automotive Research (CAR), κε 

έδξα ην Duisburg, εθηεηακέλα απνζπάζκαηα ηεο νπνίαο παξαζέηεη ε ε/θ Handelsblatt, εθηηκά 

όηη νη ξπζκνί απηνί κεγέζπλζεο δελ είλαη βηώζηκνη θαη ε αγνξά ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ ζηε 

Γεξκαλία ζα επηβξαδπλζεί ζεκαληηθά ηελ επόκελε ηξηεηία. Σπγθεθξηκέλα, ν ξπζκόο αλάπηπμεο 

ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ, ηόζν νρεκάησλ BEV (ακηγώο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ κε 

κπαηαξία) όζν θαη PHEV (επαλαθνξηηδόκελσλ πβξηδηθώλ νρεκάησλ), αλακέλεηαη λα κεησζεί 

ζε κόιηο 4,5% ην ηξέρνλ έηνο έλαληη ηεο πξναλαθεξζείζαο εθξεθηηθήο αλάπηπμεο πνπ 

θαηεγξάθε ην 2021.  

Μάιηζηα, γηα ηε δηεηία 2023 – 2024 ην Ιλζηηηνύην CAR πξνβιέπεη κείσζε θαηά ην ήκηζπ ησλ 

πσιήζεσλ νρεκάησλ BEV θαη PHEV ζηε Γεξκαλία. Σπγθεθξηκέλα, ελώ νη 

γ/απηνθηλεηνβηνκεραλίεο δηνρέηεπζαλ θέηνο ζηελ αγνξά 720.000 λέα ει. νρήκαηα, ην 2023 ν 

αξηζκόο απηόο αλακέλεηαη λα κεησζεί ζηα 484.000 θαη ην 2024 ζηα 363.000. Όπσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν Δηεπζπληήο ηνπ CAR, F. Dudenhöffer, «ζηνλ νξίδνληα ππάξρεη μεξαζία γηα 

ηελ αγνξά ει. απηνθηλήησλ ζηε Γεξκαλία». Σύκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ CAR, βαζηθή αηηία 

γηα ηελ εμέιημε απηή απνηειεί ε κείσζε ησλ θξαηηθώλ επηδνηήζεσλ, ράξε ζηηο νπνίεο ε 

Γεξκαλία έρεη θαηαζηεί ε δεύηεξε κεγαιύηεξε αγνξά ει. νρεκάησλ παγθνζκίσο κεηά ηελ 

Κίλα.
1
 

Οη πξνβιέςεηο ηνπ γ/Ιλζηηηνύηνπ ακθηζβεηνύλ ην θηιόδνμν ζηόρν ηεο Γ/Κπβέξλεζεο γηα 15 

εθαη. ει. νρήκαηα ζε θπθινθνξία ην 2030. Απηήλ ηε ζηηγκή, είλαη θαηαγεγξακκέλα ζηα 

                                                 
1 Από τον Ιοφνιο 2020 η αγορά οχήματοσ BEV επιδοτείται ςτη Γερμανία με € 9.000 και η αγορά PHEV 
με € 6.000. Ωςτόςο, ςτισ 9 τρζχοντοσ Δεκεμβρίου η Γ/Κυβζρνηςη δημοςιοποίηςε την πρόθεςή τησ να 
περιορίςει την επιδότηςη των BEV ςτα € 4.500 το 2023 και ακόμη περιςςότερο, ςε μόλισ € 3.000 το 
2024. Η επιδότηςη των PHEV αναμζνεται να καταργηθεί πλήρωσ. Όπωσ ήταν αναμενόμενο, οι 
ςχετικζσ ανακοινώςεισ προκάλεςαν την ζντονη αντίδραςη των κλαδικών φορζων τησ 
αυτοκινητοβιομηχανίασ. Η υλοποίηςη των προθζςεων τησ Γ/Κυβζρνηςησ αναμζνεται να πλήξει 
πρωτίςτωσ τα PHEV, λόγω τησ πλήρουσ κατάργηςησ τησ επιδότηςήσ τουσ, τα οποία επί μακρόν 
προωθοφνταν και αποτελοφςαν βαςικό αντικείμενο marketing των γ/αυτοκινητοβιομηχανιών, Audi, 
BMW και Mercedes Benz. 



ζρεηηθά θξαηηθά κεηξώα 618 ρηιηάδεο BEV θαη 566 ρηιηάδεο PHEV. Αλ επηβεβαησζνύλ νη 

πξνβιέςεη ηνπ CAR, ην κεξίδην ησλ ει. νρεκάησλ ζηηο λέεο άδεηεο θπθινθνξίεο από 28% 

ζήκεξα ζα κεησζεί ζην 12% ζηα ηέιε ηνπ 2024. 

Απιθμόρ νέων κατασωπήσεων οσημάτων στη Γεπμανία ανά τύπο οσήματορ 

(εκτιμήσειρ για τα έτη 2023 και 2024) 

 

Πηγή: Center for Automotive Research (CAR) – Handelsblatt  

Ο θ. Dudenhöffer αλακέλεη αλάθακςε ηεο αγνξάο από ην 2025, όηαλ ζα έρνπλ αξρίζεη λα 

επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθνο ζηελ παξαγσγή ει. νρεκάησλ θαη ζα ππάξρνπλ επξύηεξεο 

δπλαηόηεηεο ζηελ Επξώπε γηα ηελ παξαγσγή θπιηλδξηθώλ θπςειώλ κπαηαξηώλ ηόλησλ ιηζίνπ.  

Inflation Reduction Act – Οη γεξκαληθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά 

Σε αληίζεζε κε ηε Γεξκαλία, ν θ. Dudenhöffer δηαβιέπεη έθξεμε ηεο αγνξάο ει. απηνθηλήησλ 

ζηηο ΗΠΑ, θαζώο κε ηνλ Inflation Reduction Act ζεζπίδεηαη επηδόηεζε κέζσ εθπηώζεσλ 

θόξνπ έσο 7.500 δνιάξηα, εθόζνλ ε ηειηθή ζπλαξκνιόγεζε ηνπ νρήκαηνο γίλεηαη ζηηο ΗΠΑ 

θαη ζεκαληηθά εμαξηήκαηα ηνπ νρήκαηνο παξάγνληαη πάιη ζηηο ΗΠΑ. Ο ελ ιόγσ α/λόκνο, ν 

νπνίνο έρεη πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ηεο ΕΕ, απνηειεί αληηθείκελν έληνλεο θξηηηθήο 

επηθαλώλ εθπξνζώπσλ ηεο γ/απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Χαξαθηεξηζηηθά, ν δηεπζύλσλ 

ζύκβνπινο ηεο BMW, O. Zipse, έθαλε ιόγν γηα «πξνζηαηεπηηζκό ηεο α/θπβέξλεζεο», θαζώο 

«ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα δελ κπνξνύλ λα παξάγνληαη απνθιεηζηηθά κε ακεξηθαληθά 

αληαιιαθηηθά, αλεμάξηεηα από όιεο ηηο άιιεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ». Σεκεησηένλ όηη ε BMW 

δηαηεξεί κνλάδα παξαγσγήο ζην Spartanburg ηεο Νόηηαο Καξνιίλαο. 

Ωζηόζν, νη γεξκαληθέο εηαηξείεο πξνζαξκόδνληαη ζηηο λέεο εμειίμεηο θαη, αλαγλσξίδνληαο ηε 

ζεκαζία ηεο ακεξηθαληθήο αγνξάο, εδξαηώλνπλ θαη δηεπξύλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηηο ΗΠΑ. 

Η Volkswagen επέλδπζε ηνλ Ινύλην η.έ 22 εθ. δνιάξηα γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο λένπ 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο κπαηαξηώλ ζηε Chattanooga ηνπ Tennessee θαη θηινδνμεί λα 

παξαζθεπάδεη ζύληνκα ε ίδηα θπςέιεο θαπζίκνπ ζηηο ΗΠΑ. Η Mercedes-Benz εγθαηλίαζε ηνλ 

Μάξηην η.έ. δηθό ηεο εξγνζηάζηα κπαηαξηώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηελ Tuscaloosa ηεο 

Αιακπάκα, κηα ηεξάζηηα επέλδπζε ύςνπο πεξίπνπ 1 δηο δνιαξίσλ, ηελ νπνία επηζθέθζεθε ν 

δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο εηαηξείαο, Ο. Källenius. Τέινο, ε BMW αλαθνίλσζε ηνλ Οθηώβξην 

όηη ζα επελδύζεη 1,7 δηο δνιάξηα ζην εξγνζηάζηό ηεο ζην Spartanburg γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 



παξαγσγήο ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ν θ. Zipse, «ην 

εξγνζηάζην ηνπ Spartanburg ππήξμε αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο παγθόζκηαο επηηπρίαο ηεο BMW 

εδώ θαη δεθαεηίεο θαη ζην κέιινλ ζα απνηειέζεη βαζηθό κνριό ηεο ζηξαηεγηθήο καο γηα ηελ 

ειεθηξνθίλεζε». 

Τερλνινγηθέο ηάζεηο 

Παξά ηελ αβεβαηόηεηα γηα ηελ πνξεία ηεο επξσπατθήο αγνξάο ιόγσ ηόζν ηεο αλακελόκελεο 

κείσζεο ησλ θξαηηθώλ επηδνηήζεσλ όζν θαη ηεο επίδξαζεο ηνπ Inflation Reduction Act, νη 

κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ηεο Γεξκαλίαο ζπλερίδνπλ κε εληαηηθό ξπζκό ηε κεηάβαζή 

ηνπο ζηελ επνρή ηεο θιηκαηηθήο νπδεηεξόηεηαο: 

 Η Mercedes Benz θηινδνμεί έσο ην 2030 λα έρεη εγθαηαιείςεη ηνπο θηλεηήξεο 

εζσηεξηθήο θαύζεο. Όπσο δήισζε πξόζθαηα ν δηεπζπληήο παξαγσγήο, J. Burzer, 

«πξνεηνηκαδόκαζηε γηα ηελ ηαρεία θιηκάθσζε ησλ ειεθηξνθίλεζεο παγθνζκίσο» θαη 

πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ε εηαηξεία αλακέλεηαη λα επελδύζεη έλα «κνλνςήθην πνζό 

ζε δηζεθαηνκκύξηα» ηα επόκελα ρξόληα. Απηήλ ηε ζηηγκή νη παξαδόζεηο νρεκάησλ BEV 

θαη PHEV ηεο εηαηξείαο αληηζηνηρνύλ παγθνζκίσο ζην 15% ηεο παξαγσγήο ηεο, κε 

ζηόρν ην πνζνζηό απηό λα αλέιζεη ζην 50% έσο ην 2025. Παξόια απηά, ν θ. Burzer 

πηνζεηεί κηα πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε θαη δειώλεη όηη ε Mercedes ζα κεηαηξαπεί ζε 

κηα εηαηξεία απνθιεηζηηθήο παξαγσγήο ει. νρεκάησλ, «κόλν εθόζνλ θαη όπνπ νη 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ην επηηξέπνπλ». 

 Η Audi ζέιεη λα ζηακαηήζεη ηελ αλάπηπμε θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαύζεο από ην 2026 

θαη λα παξαδώζεη ην ηειεπηαίν απηνθίλεην κε βελδίλε / ληίδει ην 2033. 

 Η BMW δηαηεξεί όιεο ηηο επηινγέο ηεο αλνηρηέο. Ο θ. Zipse πξνηηκά ηελ 

ειεθηξνθίλεζε, αιιά απνθεύγεη λα νξίζεη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία γηα ηελ νξηζηηθή 

εγθαηάιεηςε ηεο ηερλνινγίαο εζσηεξηθήο θαύζεο. Επηπιένλ, ε BMW αλαθνίλσζε ηνλ 

Σεπηέκβξην όηη ζα εηζέιζεη ζην ζύζηεκα θίλεζεο θπςειώλ θαπζίκνπ κε βάζε ην 

πδξνγόλν. Από ην 2025, ην ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο κε δεμακελέο πδξνγόλνπ 

πξόθεηηαη λα ελζσκαησζεί ζηε καδηθή παξαγσγή ηνπ κνληέινπ «Neue Klasse». Ο θ. 

Zipse εθηηκά όηη ε εηαηξεία ηνπ ζα απνθηήζεη ζεκαληηθό αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, 

εάλ ην πξάζηλν πδξνγόλν θαηαζηεί δηαζέζηκν ζε κεγάιε θιίκαθα ζηελ Επξώπε, αθνύ 

κάιηζηα ν βαζηθόο ηεο αληαγσληζηήο, ε Mercedes Benz, είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθή 

αθόκε απέλαληη ζηελ ελ ιόγσ ηερλνινγία. 

Η πνιπεζληθή Stellantis, ζηελ νπνία αλήθνπλ, κεηαμύ άιισλ, ε Opel, ε Peugeot and Alfa Romeo, 

ζρεδηάδεη λα εγθαηαιείςεη πιήξσο ηνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο έσο ην 2030. 


