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ΘΔΜΑ:  Ανοδική πορεία πληθωριζμού ζηη Γερμανία – Έρεσνα Κενηρικής Ένωζης 

Γερμανικών Βιομητανικών και Δμπορικών Δπιμεληηηρίων αναθορικά με ηην 

απειλή βιωζιμόηηηας γερμανικών εηαιρειών 
 

H Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία (Destatis), πξνέβε ζε αλαθνηλώζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ αλνδηθή πνξεία πιεζσξηζκνύ ζηε Γεξκαλία (7,9%), θαζώο θαη ηελ ξαγδαία αύμεζε ηνπ 

θόζηνπο ελέξγεηαο (+35,6%) ηνλ Αύγνπζην η.έ. ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα πέξζη.  

 

Σύκθσλα κε ηελ Destatis, κέζα ζε έλα ρξόλν, ην θόζηνο θαηαλάισζεο νηθηαθήο ελέξγεηαο 

απμήζεθε θαηά 46,4%, νη ηηκέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ππεξδηπιαζηάζηεθαλ (+111,5%), ελώ 

παξάιιεια απμήζεηο ζεκεηώζεθαλ ζηηο ηηκέο θ.α. (+83,8%), ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (+16,6%) θαη 

βελδίλεο (+16,5%). 

 

Σην πιαίζην απηό θαη παξά ηηο δηαβεβαηώζεηο ηνπ Γεξκαλνύ Καγθειάξηνπ γηα επέθηαζε ησλ 

ηξερόλησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηηο γεξκαληθέο εηαηξείεο πνπ πιήηηνληαη από 

ηελ ελεξγεηαθή θξίζε, θαη παξάιιειεο ελζάξξπλζεο ησλ εξγνδνηώλ λα πξνβνύλ ζε πξόζζεηεο 

πιεξσκέο πξνο ην πξνζσπηθό ηνπο, εμαηηίαο ησλ πςειώλ ηηκώλ ηεο ελέξγεηαο, ζεκεηώλνληαο 

κάιηζηα όηη εθόζνλ απηέο δε ζα μεπεξλνύλ ην πνζό ησλ €3.000 ζα εμαηξνύληαη από θόξνπο θαη 

εηζθνξέο θνηλ. αζθάιηζεο, νη εθπξόζσπνη θιαδηθώλ ελώζεσλ ζπλερίδνπλ λα δείρλνπλ δπζπηζηία 

σο πξνο απνηειεζκαηηθόηεηα ελ ιόγσ κέηξσλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γεξκαληθώλ Βηνκεραληθώλ θαη Δκπνξηθώλ 

Δπηκειεηεξίσλ (DIHK), αλέθεξε ζε πξόζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ όηη νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ζηε 

Γεξκαλία έρνπλ θζάζεη ζε επίπεδν όπνπ απεηιείηαη ε βησζηκόηεηα πνιιώλ εηαηξεηώλ, ελώ 

εμέθξαζε θαη ην θόβν ηεο πιεηνςεθίαο εμ απηώλ γηα ην θαηά πόζν ε Γεξκαλία παξακέλεη 

αληαγσληζηηθή, σο επηρεηξεκαηηθή ηνπνζεζία, αηηνύκελνο γηα ηνλ ζθνπό απηό πεξηζζόηεξν 

ζηνρεπκέλε θξαηηθή αξσγή γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξν-κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Γεγνλόο είλαη όηη πέξαλ ησλ πςειώλ ηηκώλ ελέξγεηαο, ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο αιπζίδεο αμίαο, 

ζηνλ εθνδηαζκό πξώησλ πιώλ, πξσηνγελώλ πξντόλησλ θαη άιισλ αγαζώλ ζπλερίδνληαη, κε 

αλαθνξέο από ηνλ θιάδν ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο λα πξνεηδνπνηνύλ όηη εάλ νη απμεκέλεο ηηκέο 

ελέξγεηαο θαη ε κε άκβιπλζε ησλ νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ ηεο νπθξαληθήο θξίζεο παξακείλνπλ, 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ελ ιόγσ θιάδν ζα αλαγθαζηνύλ λα ηεξκαηίζνπλ άκεζα ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπο.  

 



Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζηα ηέιε θαινθαηξηνύ ην DIHK, ην 32% ησλ 

ζπκκεηερνπζώλ ζε απηή γ/εηαηξεηώλ θιάδνπ πςειήο έληαζεο ελέξγεηαο δήισζαλ όηη 

αληηκεησπίδνπλ κεησκέλε δξαζηεξηόηεηα ηεο παξαγσγήο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ηνπο 

ζπλαιιαγώλ, ην 8% όηη έρνπλ ήδε πξνβεί ζηε ιήςε κέηξσλ ηα νπνία επειπηζηνύλ λα απνδώζνπλ 

θαξπνύο ζην άκεζν κέιινλ, ην 10% όηη βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία παύζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο θαη ην 14% όηη έρνπλ εληάμεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπο έλα ηέηνην ζελάξην, κε δεδνκέλν όηη 

ην θόζηνο ελέξγεηαο γηα ηε γεξκαληθή βηνκεραλία θαηά ην ηειεπηαίν έηνο έρεη δηπιαζηαζηεί. 

 

Σεκαληηθό ήηαλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο όηη παξά ηα ιεθζέληα κέηξα ηεο Γεξκαληθήο 

Κπβέξλεζεο, κόλν ην 50% ησλ ζπκκεηερνπζώλ ζηελ έξεπλα γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ έρνπλ 

θαηαθέξεη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξόζβαζή ηνπο ζε θ.α. κέζσ ππνγξαθήο ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ 

πξνκήζεηαο, ελώ ην 1/3 εμ απηώλ δειώλεη όηη ζπλερίδεη λα αλαδεηά πξνκεζεπηέο αθόκα θαη γηα ην 

η.έ., θάηη ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ην ελεξγεηαθό θόζηνο λα κεηαθπιύεηαη ζηνλ ηειηθό 

θαηαλαισηή, δηαζαιεύνληαο έηζη ην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκά ηνπο, ηόζν ζηελ εζσηεξηθή όζν 

θαη ζηελ παγθόζκηα αγνξά.  

 

Δπηπξνζζέησο, δπζκελήο παξακέλεη θαη ε πξόβιεςε ζηελ νπνία πξνέβε πιεηνςεθία 

ζπκκεηερνπζώλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ, όηη πςειέο ηηκέο ει. ελέξγεηαο θαη θ/α παξακείλνπλ ε 

ζεκαληηθόηεξε απεηιή γηα αληαγσληζηηθόηεηα γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην επόκελν ρξνληθό 

δηάζηεκα.  

 

Σπγθξαηείηαη ηδηαίηεξα γηα θιάδν ιηαλεκπνξίνπ όηη, ύζηεξα από ηελ παλδεκηθή θξίζε, βξίζθεηαη 

αληηκέησπνο κε ηηο επηπηώζεηο ελεξγεηαθήο θξίζεο. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα όηη ηδηνθηήηξηα 

πέληε θαηαζηεκάησλ ηεο θνξπθαίαο γεξκαληθήο αιπζίδαο Edeka ζηελ Κάησ Σαμσλία, έιαβε 

πξνζθάησο επηζηνιή από ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο όηη ε κεηαμύ ηνπο εκπνξηθή 

ζύκβαζε, ε νπνία έιεγε ζην ηέινο ηνπ έηνπο, δελ κπνξεί λα  παξαηαζεί εμαηηίαο πξόζζεηνπ 

θόζηνπο ύςνπο € 1 εθ./έηνο ιόγσ ησλ απμεκέλσλ ηηκώλ ελέξγεηαο πνπ απεηινύλ ηε βησζηκόηεηά 

ηνπ. Παξόκνηα είλαη ε θαηάζηαζε γηα ηελ πιεηνςεθία επηρεηξήζεσλ θιάδνπ ιηαλεκπνξίνπ. Γηα ηνλ 

ζθνπό απηό ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Γεξκαληθήο Έλσζεο Δκπνξίνπ (HDE) απέζηεηιε πξνο ηνλ 

Γεξκαλό Υπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, ηνλ Γεξκαλό Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ 

θαη ηελ Καγθειαξία, επηζηνιή όηη ιηαλεκπόξην πιήηηεηαη νκνίσο κε άιινπο θιάδνπο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί άκεζα ζε παθέην βνήζεηαο 

εμαγγειζέλησλ κέηξσλ.  

 

 


