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ΘΔΜΑ:  Τοποθέτηςη Καγκελαρίου Scholz για νέο Νόμο ΗΠΑ, Inflation Reduction Act – Προτάςεισ 
Γερμανοφ Υπουργοφ Οικονομίασ για «κοινή ευρωπαϊκή απάντηςη» 

 
Τθ δυςαρζςκεια τθσ ΓερμανικισΚυβζρνθςθσ για τισ ρυκμίςεισ του αμερικανικοφ νόμου Inflation 
Reduction Act επανζλαβε ο Καγκελάριοσ Scholz ςε χκεςινι του ςυνζντευξθ ςτο Funke-Mediengruppe 
επιςθμαίνοντασ ότι «ο νόμοσ περιζχει διατάξεισ με τισ οποίεσ δεν ςυμφωνοφμε, επειδι είναι 
αςυμβίβαςτεσ με το διεκνζσ εμπορικό δίκαιο και εμποδίηουν τον κεμιτό ανταγωνιςμό». Ταυτόχρονα, 
όμωσ, ο κ. Scholz εκτίμθςε ότι δεν κα υπάρξει «εμπορικόσ πόλεμοσ» ΗΠΑ – ΕΕ και υπογράμμιςε ότι 
επικυμεί «ςυνεννόθςθ» με τθν αμερικανικι πλευρά, κακϊσ «Ευρώπθ και οι ΗΠΑ είναι φίλοι και αυτό 
πρζπει να αντικατοπτρίηεται ςτισ εμπορικζσ μασ ςχζςεισ». 
 
Από τθ δικι του πλευρά, ο Αντικαγκελάριοσ και Υπουργόσ Οικονομίασ / Προςταςίασ του Κλίματοσ, R. 
Habeck (Πράςινοι) δίνει ςε εςωτερικό ζγγραφο του Υπουργείου του, το περιεχόμενο του οποίου 
περιιλκε ςε γνϊςθ τθσ ε/φ Handelsblatt, το περίγραμμα τθσ ενδεδειγμζνθσ κατ’ αυτόν ευρωπαϊκισ 
απάντθςθσ ςτισ «υπερ-επιδοτιςεισ» του αμερικανικοφνόμου. Υπενκυμίηεται ότι ο κ. Habeck είχε ιδθ 
από τα μζςα Οκτωβρίου αναφερκεί ςτθν ανάγκθ διαμόρφωςθσ «ευρωπαϊκισ απάντθςθσ», εφόςον θ 
διαμάχθ δεν επιλυκεί εντόσ ολίγων εβδομάδων.  
 
Στο ζγγραφο, που φζρει τον χαρακτθριςτικό  τίτλο «Μια Κοινι Απάντθςθ ςτον Inflation Reduction 
Act», κ. Habeck προτείνει «ευρωπαϊκό πρόγραμμα για προώκθςθ των τεχνολογιών 
μεταςχθματιςμοφ» και κατακζτει για πρϊτθ φορά ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ χρθματοδότθςθσ, οι 
οποίεσ κα μποροφςαν «να ςυνδυαςτοφν δθμιουργικά με υπάρχοντα εργαλεία». Παρά τισ 
ςυνεχιηόμενεσ προςπάκειεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ να εξευρεκεί λφςθ ςτο πλαίςιο 
διαπραγματεφςεων με τθν αμερικανικι πλευρά, το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίασ υιοκετεί μια 
ρεαλιςτικι προςζγγιςθ επιςθμαίνοντασ ότι «ακόμθ και με τθν καλφτερθ δυνατι ζκβαςθ των 
ςυνομιλιών αυτών, ο Inflation Reduction Act παραμζνει μια πρόκλθςθ για τθν Ευρώπθ λόγω των υπερ-
επιδοτιςεών του». Πράγματι, λόγω του ότι ΕΕ και ΗΠΑ δεν ζχουν υπογράψει ςυμφωνία ελεφκερου 
εμπορίου, κεωρείται ότι, ακόμθ και ςε περίπτωςθ επίτευξθσ ςυμβιβαςμοφ, είναι αδφνατο οι 
ευρωπαϊκζσ εταιρείεσ να επωφελθκοφν πλιρωσ των επιδοτιςεων  του αμερικανικοφ νόμου, όπωσ οι 
εταιρείεσ από τον Καναδά και το Μεξικό. Για τον λόγο αυτό, ο Inflation Reduction Act κα πρζπει, 
ςφμφωνα με τον κ. Habeck, να αντιμετωπιςτεί ωσ ιςχυρό κίνθτρο ϊςτε θ ΕΕ να προχωριςει «ςτθ 
δεφτερθ φάςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Πράςινθσ Συμφωνίασ (European Green Deal)» 
 
Στο ζγγραφο του Υπουργείου Οικονομίασ κατατίκεται ςειρά προτάςεων για καλφτερθ αξιοποίθςθ των 
χρθματοδοτικϊν δυνατοτιτων ΕΕ: διεφρυνςθ χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο του Ταμείου Καινοτομίασ, 
προϊκθςθ τεχνολογιϊν μεταςχθματιςμοφ μζςω του InvestEU, αφξθςθ κονδυλίων του εργαλείου 
REPower, ανάλθψθ περιςςότερων επενδυτικϊν κινδφνων από τθ ΕΤΕπ μζςω εγγυοδοτικϊν 
εργαλείων. Ωςτόςο, ο κ. Habeck παραδζχεται ότι ο ςυνδυαςμόσ όλων αυτϊν των χρθματοδοτικϊν 
μζςων «μάλλον δεν κα ζχει πολφ μεγάλθ επίδραςθ» και, γι’ αυτό, τα κεφάλαια για ενίςχυςθ τθσ 
βιομθχανίασ «πρζπει, πρωτίςτωσ, να αντλθκοφν ςε εκνικό επίπεδο».  
 
Παράλλθλα, είναι επιφυλακτικόσ ςε ςχζςθ με τθν πρόταςθ τθσ Προζδρου Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ von 
der Leyen για  δθμιουργία ενόσ νζου «Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Κυριαρχίασ» (European Sovereign Fund), 
που κα χρθματοδοτείται από κοινι ζκδοςθ χρζουσ ςε επίπεδο ΕΕ. Χωρίσ ο κ. Habeck να υπειςζλκει ςε 



λεπτομερι ανάλυςθ τθσ πρόταςθσ τθσ von der Leyen, αλλά οφτε να τθν απορρίπτει ρθτά, αφινει να 
διαφανεί ςκεπτικιςμόσ του, κακϊσ υποςτθρίηει ότι ζνα νζο ταμείο αλλθλεγγφθσ απαιτεί «τθν 
ανάπτυξθ νζων πθγών χρθματοδότθςθσ ςε επίπεδο ΕΕ».  
 
Οι κζςεισ αυτζσ του Υπουργείου Οικονομίασ ζρχονται ςε ςυνζχεια των δθλϊςεων του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν Lindner (FDP/Φιλελεφκεροι) ότι δεν υφίςταται «κανζνασ λόγοσ για νζα ευρωπαϊκά κοινά 
χρζθ με ςτόχο τθ χρθματοδότθςθ πράςινων επενδφςεων», και επιβεβαιϊνουν τθ διαχρονικι 
επιφυλακτικότθτα τθσ γερμανικισ πλευράσ απζναντι ςε κάκε πρόταςθ από πλευράσ ΕΕ για κοινι 
ζκδοςθ χρζουσ, ενϊ θ Γερμανικι Κυβζρνθςθ κατανοεί τθ ςτάςθ του FDP ςτο κζμα, κακϊσ «ζχουμε 
ηαλιςτεί με όλα αυτά που προτείνονται να  χρθματοδοτθκοφν με ευρωπαϊκό χρζοσ»  και καλεί τθν ΕΕ 
να εςτιάςει περιςςότερο ςτθν εξεφρεςθ και αξιοποίθςθ δυνατοτιτων για κοινά ζςοδα. 
 
Πάντωσ, ζνα ηιτθμα ςτο οποίο Βερολίνο και Ευρωπαϊκι Επιτροπι φαίνεται να ςυμφωνοφν, είναι θ 
ανάγκθ για μεγαλφτερθ «ευελιξία» των κοινοτικϊν κανόνων για κρατικι βοικεια. Τζλοσ, ο κ. Habeck 
κεωρεί ότι θ «κοινι ευρωπαϊκι απάντθςθ» που οραματίηεται δεν πρζπει να βαςιςτεί ςτθ λογικι των 
προςτατευτικϊν αντιμζτρων, όπωσ θ ειςαγωγι ποςοςτϊςεων αντίςτοιχων του Inflation Reduction 
Act. Εκφράηει δε τθν ελπίδα, ο διάλογοσ με τισ ΗΠΑ να ζχει πιο διευρυμζνο χαρακτιρα και να 
οδθγιςει ςτθ δθμιουργία «ενόσ οικονομικοφ χώρου χωρίσ δαςμοφσ» για τισ τεχνολογίεσ 
μεταςχθματιςμοφ, οι οποίεσ αφοροφν, μεταξφ άλλων, ςτθν ενεργειακι μετάβαςθ των ευρωπαϊκϊν 
βιομθχανιϊν.  

 


