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ΘΔΜΑ:  Προςχζδιο Στρατηγικήσ για τισ Πρώτεσ Ύλεσ βάςει εμπιςτευτικοφ εγγράφου του 
γερμανικοφ Υπουργείου Οικονομίασ 

 
φμφωνα με εμπιςτευτικό ζγγραφο του γερμανικοφ Υπουργείου Οικονομίασ / Προςταςίασ του 
Κλίματοσ, το οποίο περιιλκε ςε γνϊςθ τθσ ε/φ Handelsblatt, θ Γ/Κυβζρνθςθ καταρτίηει ζνα κείμενο 
τρατθγικισ, με ςτόχο να καταςτεί θ Γερμανία λιγότερο εξαρτθμζνθ από τισ ειςαγωγζσ πρϊτων υλϊν. 
Βάςει του εν λόγω προςχεδίου «τρατθγικισ για τισ Πρϊτεσ Ύλεσ», προβλζπονται, μεταξφ άλλων, 
υποχρεϊςεισ για τισ γ/επιχειριςεισ, μζτρα για τθν προϊκθςθ τθσ κυκλικισ οικονομίασ ςε ςυνδυαςμό 
με τθν ενίςχυςθ τθσ ανακφκλωςθσ, κακϊσ και θ κεςμοκζτθςθ ενόσ ειδικοφ ταμείου. 
 
Οι ςυντάκτεσ του εγγράφου φιλοδοξοφν να προωκιςουν μια ςυνολικι παρζμβαςθ, με ςτόχο «η 
Ομοςπονδιακή Κυβζρνηςη να διαδραματίςει πιο ενεργό ρόλο ςτην εξαςφάλιςη βιϊςιμησ και 
μακροπρόθεςμησ προμήθειασ πρϊτων υλϊν». Παρότι ςτο ζγγραφο δεν αναφζρεται ρθτά, το βλζμμα 
είναι ςτραμμζνο πρωτίςτωσ ςτθν Κίνα, τον μεγαλφτερο παραγωγό ςπανίων γαιϊν, τισ οποίεσ 
χρειάηεται θ Γερμανία για τθν επίτευξθ τθσ ενεργειακισ τθσ μετάβαςθσ. Η ανθςυχία για τον ρόλο τθσ 
Κίνασ διεφάνθ και κατά τθ ςυηιτθςθ ςτθν Bundestag ςτισ 21.10 των δφο χεδίων Ψθφιςμάτων τθσ 
αντιπολίτευςθσ για απεξάρτθςθ τθσ Γερμανίασ από ειςαγωγζσ πρϊτων υλϊν. 
 
φμφωνα με μελζτθ τθσ Ernst & Young, 46 πρϊτεσ φλεσ χαρακτθρίηονται ωσ «ςτρατθγικζσ» (όπωσ, 
π.χ., το λίκιο για τθν καταςκευι μπαταριϊν). Για 39 από αυτζσ θ Γερμανία εξαρτάται από ειςαγωγζσ 
και εκτιμάται ότι υφίςταται «αυξθμζνοσ κίνδυνοσ ανεφοδιαςμοφ». φμφωνα με το ωσ άνω 
εμπιςτευτικό ζγγραφο, οι γερμανικζσ εταιρείεσ ςε ιδιαίτερα κρίςιμεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ κα είναι 
υποχρεωμζνεσ να εξθγιςουν πϊσ ςκοπεφουν να αντιμετωπίςουν τουσ κινδφνουσ. Παράλλθλα, 
εξετάηεται θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ ομοςπονδιακϊν χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων με κριτιρια 
διαφοροποίθςθσ των πθγϊν εφοδιαςμοφ  που κα πρζπει να πλθροφν οι αιτοφςεσ εταιρείεσ. 
Επιπλζον, επιςθμαίνεται ότι θ οικονομία κα πρζπει να ενκαρρυνκεί να αποκθκεφει περιςςότερεσ 
πρϊτεσ φλεσ προκειμζνου να είναι προετοιμαςμζνθ να αντιμετωπίςει ελλείψεισ. Προσ τθν 
κατεφκυνςθ αυτι, το Υπουργείο Οικονομίασ προτείνει οι πρϊτεσ φλεσ να μθν υπόκεινται ςε δαςμοφσ 
και φόρουσ κατά τθν ειςαγωγι τουσ, αλλά μόνο κατά τθν απομάκρυνςι τουσ από τισ αποκικεσ. 
 
το προςχζδιο ςτρατθγικισ, θ Γερμανικι Κυβζρνθςθ δεςμεφεται για τθν επίτευξθ του ςτόχου 
διπλαςιαςμοφ του ποςοςτοφ επαναχρθςιμοποίθςθσ ανακυκλοφμενων υλικϊν ζωσ το 2030. Μάλιςτα, 
προτείνεται θ ειςαγωγι ποςοςτϊςεων ςε ςχζςθ με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων 
επαναχρθςιμοποιοφμενων υλικϊν (όπωσ ο ςίδθροσ, ο χαλκόσ και το αλουμίνιο), των οποίων θ 
ανακφκλωςθ ζχει κακιερωκεί.  ε άλλεσ πρϊτεσ φλεσ, όμωσ, θ κυκλικι οικονομία ζχει ελάχιςτα 
λειτουργιςει και αναπτυχκεί. Όπωσ αναφζρεται χαρακτθριςτικά, «ειδικά ςτον τομζα των ςπάνιων 
γαιϊν ή άλλων κρίςιμων μετάλλων, οι ςχετικζσ διεργαςίεσ ςυχνά ςταματοφν ςτο ςτάδιο τησ ζρευνασ 
και ανάπτυξησ, καθϊσ το κόςτοσ ανάκτηςησ είναι πολφ υψηλό». Για αυτό τον λόγο, προτείνεται θ 
κεςμοκζτθςθ ενόσ ταμείου , το οποίο «θα παρζχει ίδια κεφάλαια, δάνεια και εγγυήςεισ για τη 
χρηματοδότηςη ζργων εξόρυξησ, επεξεργαςίασ και ανακφκλωςησ πρϊτων υλϊν». 
 
Μια από τισ βαςικζσ παραμζτρουσ τθσ τρατθγικισ για τισ πρϊτεσ φλεσ, που αναφζρεται μόνο 
ακροκιγϊσ ςτο ωσ άνω προςχζδιο, είναι αυτι τθσ εγχϊριασ εξόρυξθσ, λόγω του ότι κεωρείται ηιτθμα 
πολιτικά ευαίςκθτο. Ενϊ, επί παραδείγματι, ςτθν κοιλάδα του Ρινου (Rhine Graben) ιδθ διεξάγονται 



δοκιμζσ για τθν εξόρυξθ λικίου με τθ χριςθ γεωκερμικισ ενζργειασ, γεγονόσ που αποδεικνφει τθν 
φπαρξθ ςτρατθγικϊν αποκεμάτων πρϊτων υλϊν ςτθ Γερμανία, ςε ό,τι αφορά τθ χριςθ τθσ 
υδραυλικισ ρωγμάτωςθσ (fracking) για τον εντοπιςμό (ςχιςτολικικοφ) αερίου οι πολιτικζσ 
αντιδράςεισ είναι ζντονεσ ιδίωσ από τουσ Πραςίνουσ: ζχουν ξεκινιςει ενδοκυβερνθτικζσ 
αντιπαρακζςεισ με FDP / Φιλελεφκερουσ να τθ ςτθρίηει και τουσ Πράςινουσ να δθλϊνουν 
κατθγορθματικά αντίκετοι. 
 
φμφωνα με κυβερνθτικοφσ κφκλουσ, ο προερχόμενοσ από τουσ Πράςινουσ Υπουργόσ Οικονομίασ, R. 
Habeck, αν και επίςθσ διαφωνεί με τθν υδραυλικι ρωγμάτωςθ, κα μποροφςε να δει κετικά τθν 
εγχϊρια εξόρυξθ οριςμζνων άλλων πρϊτων υλϊν, όπωσ του λικίου. Ωςτόςο, θ επίςθσ προερχόμενθ 
από τουσ Πραςίνουσ, Υπουργόσ Περιβάλλοντοσ, S. Lemke, φζρεται να είναι από τουσ πιο άκαμπτουσ 
υποςτθρικτζσ των αυςτθρϊν περιβαλλοντικϊν προτφπων ςε ςχζςθ με τισ εξορφξεισ. Για τον λόγο 
αυτό, εκτιμάται ότι ο Habeck απζφυγε να κίξει τθν παράμετρο αυτι ςτθν υπό κατάρτιςθ ςτρατθγικι, 
περιλαμβάνοντασ μόνο μια γενικόλογθ αναφορά ςτθν ανάγκθ «ενίςχυςησ τησ εγχϊριασ παραγωγήσ 
πρϊτων υλϊν».  
 
ε κάκε περίπτωςθ, το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ κα πρζπει να παρουςιάςει τθ δικι του τρατθγικι 
για τθν Κυκλικι Οικονομία. Μόλισ και τα δφο κείμενα ςτρατθγικισ οριςτικοποιθκοφν, κα πρζπει να 
υποβλθκοφν προσ ζγκριςθ ςτο γερμανικό Υπουργικό υμβοφλιο. 

 


