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ΘΔΜΑ: Αύξηζη απιθμού κπαηικών χπημαηοδοηικών ππογπαμμάηων ζηη Γεπμανία  

 

Ελ κέζσ ζπγθξαηεκέλσλ πξνγλώζεσλ γηα ηελ ηαρύηεηα αλάθακςεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, 

ε νπνία δελ πξνβιέπεηαη λα μεπεξάζεη, ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο αλαιύζεηο ην 

3,5% γηα ην η.έ., θαίλεηαη όηη απμάλεηαη, κε εληππσζηαθά γνξγνύο ξπζκνύο, ε δηαζεζηκόηεηα 

θξαηηθώλ ρξεκαηνδνηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηε Γεξκαλία.  

Με δεδνκέλν, άιισζηε, όηη νη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο αλακέλεηαη λα θαζνξίδνπλ 

ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ησλ γεξκαληθώλ ΜΜΕπηρεηξήζεσλ γηα καθξύ ρξνληθό δηάζηεκα 

αθόκα, ζε πξόζθαηε δήισζή ηνπ ν Πξόεδξνο ηεο Γεξκαληθήο Έλσζεο Εκπνξηθώλ θαη 

Βηνκεραληθώλ Επηκειεηεξίσλ (DIHK), θ. Andrian, ζεκείσζε όηη ρξήζηκν είλαη όπσο θαηά ην 

επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, εληζρπζεί ε δήηεζε γηα εηαηξηθά θεθάιαηα θίλεζεο. 

Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ DIHK νη γεξκαληθέο εηαηξείεο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία κείσζαλ ηηο 

επελδύζεηο ηνπο ζε εμνπιηζκό ζε πνζνζηό πνπ μεπέξαζε ην 13%, εμαηηίαο κεησκέλεο 

ξεπζηόηεηαο, σζηόζν ζύκθσλα κε ηελ Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Τξάπεδα (Bundesbank) αθόκα 

θαη ε δήηεζε γηα εηαηξηθή πίζησζε παξακέλεη «ππνηνληθή». 

Βαζηθή αηηία γηα ηα αλσηέξσ, ζύκθσλα κε πνξίζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ εθπνλήζεθε από ηε 

Γεξκαληθή Αλαπηπμηαθή Τξάπεδα (KfW), θαίλεηαη όηη απνηειεί ε ζπλερηδόκελε ζπκθόξεζε ζηηο 

παγθόζκηεο αιπζίδεο εθνδηαζκνύ, ε νπνία επεξεάδεη δπζκελώο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πεξίπνπ 3,8 

εθ. γεξκαληθώλ ΜΜΕπηρεηξήζεσλ, θαη ε νπνία ζπλεπαθόινπζα εκπνδίδεη ηνλ ζρεδηαζκό λέσλ 

ή/θαη ηελ επέθηαζε ππαξρνπζώλ επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ. 

Σε κία πξνζπάζεηα άκβιπλζεο ηεο κεησκέλεο δήηεζεο γηα πηζησηηθή ελίζρπζε, ε Γεξκαληθή 

Κξαηηθή Αλαπηπμηαθή Τξάπεδα (KfW) πξνρώξεζε πξόζθαηα ζηε δεκηνπξγία κίαο ζεηξάο 

θξαηηθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ κε επλντθνύο όξνπο [ρακεινύο ηόθνπο, επέιηθηνπο όξνπο 

απνπιεξσκήο κε επηκήθπλζε ηεο πεξηόδνπ εμόθιεζεο θ.α.], από ηηο νπνίεο νη ΜΜΕπηρεηξήζεηο 

κπνξνύλ λα σθειεζνύλ. Επί ηεο νπζίαο, ην αλσηέξσ εγρείξεκα απνηειεί ζπλέρεηα ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο ελίζρπζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο παλδεκίαο 

(Coronahilfe), ε νπνία έρεη επεθηαζεί έσο ηα ηέιε η.έ. 

Σην ίδην πιαίζην, αξρήο γελνκέλεο από ηνλ Ινύιην η.έ. ην Γεξκαληθό Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Ελέξγεηαο (BMWi) θαη ε Γεξκαληθή Αλαπηπμηαθή Τξάπεδα (KfW), παξέρνπλ 

θξαηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη δάλεηα κε βειηησκέλνπο όξνπο, εηδηθά γηα έξγα ςεθηνπνίεζεο θαη 

θαηλνηνκίαο. 

Επηπξνζζέησο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επηζπκνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε θιηκαηηθά νπδέηεξεο 

παξέρεηαη, σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Οκνζπνλδηαθή Φξεκαηνδόηεζε γηα ηελ Ελεξγεηαθή 

Απόδνζε ζηελ Οηθνλνκία/Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft)», ε 

δπλαηόηεηα θξαηηθήο επηρνξήγεζεο γηα επελδύζεηο, νη νπνίεο κεηώλνπλ ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα, θαζώο θαη δαλεηνδόηεζεο επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο 

ειαρηζηνπνηνύλ κέζσ ηερλνινγηώλ πςειήο απόδνζεο ην ελεξγεηαθό ηνπο θόζηνο. 

Ωο πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ηα πνξίζκαηα ηεο θνηλήο έξεπλαο, ε νπνία εθπνλήζεθε από ηνλ 

Γεξκαληθό Οκνζπνλδηαθό Σύλδεζκν Βηνκεραληώλ (BDI) θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία Boston 

Consulting Group, ππό ηνλ ηίηιν «Climate Paths 2.0 - An Economic Program for Climate and 

Future», θαηαδεηθλύνπλ όηη γηα ηελ επίηεπμε -από πιεπξάο Γεξκαλίαο- ησλ ζηόρσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο, αλαγθαίν είλαη όπσο πξαγκαηνπνηεζνύλ έσο ην 2030 επελδύζεηο ύςνπο 

€860 δηο [πεξί ηα € 100 δηο εηεζίσο, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζρεδόλ ζην 2,5 % ηνπ εηήζηνπ 

γεξκαληθνύ ΑΕΠ]. 


