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 μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 
40% έως το 2020 και κατά 80% έως 
το 2050, εν σχέσει προς το επίπεδο 
του 1990.

 Αύξηση της συμβολής της 
ανανεώσιμης ενέργειας από 16% 
της ζήτησης ενεργείας και 10% της 
συνολικής ενεργειακής κατανά-
λωσης σήμερα σε 80% και 50% 
αντιστοίχως το 2050.

Έξυπνα δίκτυα

Η μεγαλύτερη χρήση ΑΠΕ απαιτεί την 
κατασκευή νέων δικτύων μεταφοράς 
από τον τόπο παραγωγής στα κέντρα 
κατανάλωσης αλλά και έξυπνα δίκτυα 
που βοηθούν στην αποδοτικότερη 
χρήση των πόρων. Επί πλέον, 
απαιτείται η εξεύρεση τρόπων 
αποθήκευσης της ενεργείας που 
παράγεται ιδίως από ΑΠΕ.

Ατομική ενέργεια

Έχει ήδη ανακοινωθεί η παράταση 
λειτουργίας των υφισταμένων 
εργοστασίων χωρίς να προβλέπεται η 
κατασκευή νέων. Θεωρείται τεχνο-
λογία που θα γεφυρώσει τις σημε-
ρινές ενεργειακές ανάγκες με τις μελ-
λοντικές, καθώς η υποκατάστασή της 
από ανανεώσιμη ενέργεια είναι πολύ 
δαπανηρή και απαιτεί πολύ χρόνο.

Κινητικότητα του μέλλοντος

 Προώθηση της ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων με στόχο το 1 εκ. 
οχήματα έως το 2020.

 Αύξηση της συμμετοχής των 
βιοκαυσίμων και ανάπτυξη της 
2ης γενιάς βιοκαυσίμων. 

 Αύξηση των επενδύσεων στον 
σιδηρόδρομο, ιδίως για την 
μεταφορά προϊόντων που σήμερα 
γίνεται οδικώς.

Η γερμανική κυβέρνηση έδωσε στην 
δημοσιότητα το από καιρού ανα-
μενόμενο Ενεργειακό Σχέδιο, στο 
οποίο αποκρυσταλλώνονται οι στόχοι 
και τα μέσα  της ενεργειακής πολιτικής 
της χώρας έως το 2050.

Τα βασικά σημεία είναι τα εξής:

Eνεργειακή αποδοτικότητα

Επιδιώκεται η έως κατά 50% μείωση 
της ενεργειακής κατανάλωσης έως το 
2050 μέσω της εξοικονόμησης 
ενεργείας σε όλους τους τομείς. Αυτό 
θα επιτευχθεί μέσω της διαφάνειας. Οι 
χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν την 
ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων, 
οχημάτων, συσκευών, κ.λ.π., ώστε 
αναλόγως να ρυθμίζουν τις επιλογές 
τους. Οι επιχειρήσεις ευθύνονται για 
την υιοθέτηση αποδοτικότερων 
μεθόδων παραγωγής, ενώ οι τοπικές 
κοινότητες πρέπει μεταξύ άλλων να 
φροντίσουν για την εξοικονόμηση 
ενεργείας στον φωτισμό των δρόμων 
και των κτιρίων.

Έμφαση δίδεται στον ενεργειακό 
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων 
κτιρίων και στην κατασκευή 
ενεργειακώς ουδέτερων κτιρίων, 
καθώς μάλιστα τα κτίρια είναι ο 
κυριώτερος παράγων εκπομπής 
ρύπων.

Ανανεώσιμη ενέργεια

Στόχος είναι η όσο το δυνατόν 
υποκατάσταση της παραγωγής 
ενεργείας από συμβατικές πηγές με 
ανανεώσιμη ενέργεια. 

Πέραν αυτού, τέθηκαν οι εξής στόχοι:

 αύξηση των θέσεων εργασίας στην 
ανανεώσιμη ενέργεια από 300 χιλ. το 
2009 σε 400 χιλ. άτομα το 2020
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Eνέργεια

Το μεγάλο κόστος μετριάζει τους ενεργειακούς στόχους

Οι οικονομικές συνέπειες που θα 
είχε η υιοθέτηση πολύ φιλόδοξων 
στόχων καθώς και η πίεση της 
παρούσας οικονομικής συγκυρίας 
συντέλεσαν, ώστε τελικά να οι 
στόχοι του ενεργειακού προγράμ-
ματος 2050 να είναι λιγότερο 
τολμηροί από το αναμενόμενο. Η 
αντικατάσταση των παραδοσιακών 
καυσίμων από τα λεγόμενα 
«ανανεώσιμα» είναι μεν εμμονή 
της γερμανικής πολιτικής, επιφέρει 
όμως σημαντικό κόστος για τον 
καταναλωτή και τις επιχειρήσεις. 

 Η πίεση των εκπροσώπων της 
βιομηχανίας που δεν επιθυμούν 
αύξηση του κόστους παραγωγής 
και πτώση της διεθνούς αντα-
γωνιστικότητας των προϊόντων 
τους, καθώς και η προσπάθεια 
μείωσης του ελλείμματος του 
κρατικού προϋπολογισμού βάρυ-
ναν στις τελικές ανακοινώσεις.

   Ενώ αναμενόταν η πρόβλεψη 
συγκεκριμένου χρηματοδοτικού 
εργαλείου, ουσιαστικώς για την 
επιδότηση των ΑΠΕ, τελικώς 
προτιμήθηκε η δημιουργία ενός 
Ταμείου Ενεργείας και Κλίματος, 
στο πλαίσιο του οποίου θα 
αποφασισθεί μελλοντικώς ποιές 
δράσεις θα υποστηριχθούν. 

Το Ταμείο αυτό θα επιβλέπεται 
από το Υπουργείο Οικονομικών. 
Οι πόροι του θα προέλθουν από 
τον πρόσθετο ενεργειακό φόρο 
που θα καταβάλουν οι εταιρείες 
που διαθέτουν πυρηνικά εργο-
στάσια, η διάρκεια λειτουργίας 
των οποίων παρατείνεται.

 Διεγράφησαν τα προγράμματα 
στήριξης των ΑΠΕ (€200 εκ.), 
έρευνας στον τομέα των ΑΠΕ 
(€300 εκ.) και ενεργειακής 
αποτελεσματικότητας (€500 εκ.). 
Αντ’ αυτών, σε ετήσια βάση, το 
Τ α μ ε ί ο  θ α  π ε ρ ι έ χ ε ι 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις για 

συγκεκριμένα προγράμματα που 
θα αποτελούν μέρος του κρατικού  
προϋπολογισμού.

 Δεν προβλέφθηκε η υποχρεωτική 
ενεργειακή ανακαίνιση των 
παλαιών κτηρίων, λόγω του 
μεγάλου κόστους που θα 
συνεπάγετο για τους πολίτες. Αντ’ 
αυτής ο προϋπολογισμός θα 
διεθέσει €900 για προγράμματα 
εκσυγχρονισμού των παλαιών 
κτηρίων.

 Άμεση προτεραιότητα δίνεται 
στην κατασκευή νέων γραμμών 
και την επέκταση υφισταμένων 
γραμμών μεταφοράς ρεύματος. 
Οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι το 
δίκτυο αποτελεί την κυριώτερη 
απειλή που αντιμετωπίζει το 
πρόγραμμα ανάπτυξης των ΑΠΕ, 
ιδίως των αιολικών πάρκων, 
καθώς αυτά βρίσκονται στην 
βόρεια και ανατολική Γερμανία, 
ενώ τα κύρια κέντρα κατα-
νάλωσης βρίσκονται στην νότια 
και δυτική Γερμανία. 

Ωστόσο, από τον σχεδιασμό έως 
την ένταξη στο δίκτυο μίας νέας 
γραμμής μπορεί να παρέλθει μία 
δεκαετία, καθώς είναι δεδομένη η 
αντίδραση των τοπικών κοι-
νοτήτων στο ενδεχόμενο 
διέλευσης γραμμών υψηλής 
τάσης από αυτές και η εμπλοκή 
όλων των επενδύσεων σε αυτό 
τον τομέα  στα δικαστήρια.

Εκτιμάται ότι τα επόμενα 10 έως 15 
έτη πρέπει να κατασκευασθούν 
άλλα 3.500 χλμ. γραμμών υψηλής 
τάσης, ενώ έως πριν από 5-6 έτη οι 
ειδικοί θεωρούσαν ότι απαιτούνται 
μόνον 850 χλμ. Για να συμβεί αυτό 
απαιτούνται κεφάλαια €6 δισ. Το 
υπερτοπικό δίκτυο μεταφοράς 
ρεύματος στην Γερμανία εκτείνεται 
σε μήκος 22.000 χλμ. 

 Δεν προβλέφθηκε τελικώς η 
υποχρέωση των εταιρειών 
ενεργείας να αντικαταστήσουν τις 
παλαιές μονάδες παραγωγής 
ρεύματος με χρήση λιθάνθρακα με 
άλλες νέες που θα επιτυγχάνουν 
χαμηλότερο επίπεδο ρύπων. 
Επίσης, δεν γίνεται ρητή αναφορά 
στην υποχρέωση υιοθέτησης της 
τεχνολογίας CCS—εγκλωβισμού και 
αποθήκευσης, συνήθως σε υπό-
γειες κοιλότητες, του παρα-
γομένου διοξειδίου του άνθρακα, 
καθώς κρίθηκε ότι η τεχνολογία 
αυτή είναι ακόμη σε πρώιμο 
στάδιο.

 Τα έσοδα από το εμπόριο των 
δικαιωμάτων ρύπων θα διο-
χετεύονται αποκλειστικώς για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Η κυβέρνηση έχει στόχο να αυξήσει 
το μερίδιο των ΑΠΕ στην συνολική 
παραγωγή ρεύματος από 17% 
σήμερα σε 80% το 2050.
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Eνέργεια

Παράταση λειτουργίας των εργοστασίων πυρηνικής ενεργείας

με οφέλη για τον προϋπολογισμό και την οικο-ανάπτυξη

οποίος αναλογεί σε €145 ανά 
γραμμάριο πλουτωνίου 239 ή 
241 και ουρανίου 233 ή 235. Ο 
φόρος αυτός θα καταλήγει στον 
ομοσπονδιακό προϋπολογισμό 
και αναμένεται να αποφέρει 
€2,3 δισ. ετησίως.

 Επί πλέον αυτού, θα 
καταβάλουν €9/MWh. Υπολο-
γίζεται ότι τα έτη 2011- 2012 η 
συνεισφορά θα φθάσει τα €300 
εκ. ετησίως, ενώ τα έτη 2013 -
2016 τα €200 εκ. ετησίως. Τα 
ποσά αυτά θα εισρεύσουν σε 
ειδικό ταμείο που θα συσταθεί 
με σκοπό την ανάπτυξη των 
πηγών ανανεώσιμης ενεργείας.

 Περαιτέρω, οι εταιρείες 
παραγωγής θα πρέπει να 
λάβουν πρόσθετα μέτρα, ώστε 
τα εργοστάσια αφ’ ενός να 
εκσυγχρονισθούν, αφ’ ετέρου 
να γίνουν ασφαλέστερα και να 
μπορούν να αντέξουν 
τρομοκρατικά χτυπήματα, 
ακόμη και την πτώση 
αεροσκάφους.

To ενεργειακό πρόγραμμα 2050 
δίνει κατ’ αρχήν τέλος στην 
διαμάχη γύρω από την παράταση 
ή οριστική διακοπή λειτουργίας 
των εργοστασίων παραγωγής 
ρεύματος με χρήση πυρηνικής 
ενεργείας.

Συνοπτικά αποφασίσθηκαν τα 
εξής:

 Aνατρέπεται παλαιότερη 
απόφαση της κυβέρνησης στην 
οποία μετείχαν τότε τα 
κόμματα των Σοσιαλ-
δημοκρατών και των Πρασίνων 
περί εγκατάλειψης της πολι-
τικής χρήσης της πυρηνικής 
ενεργείας για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού.

 Παρατείνεται η λειτουργία των 
εργοστασίων πυρηνικής ενερ-
γείας.

 Τα 17 εναπομείναντα εργο-
στάσια διακρίνονται σε 2 
ομάδες αναλόγως του έτους 
κατασκευής τους, άρα και της 
υπό χρήση τεχνολογίας.

 Η λειτουργία όσων κατα-
σκευάσθηκαν έως το 1980 
παρατείνεται επί 8 έτη, ενώ 
των υπολοίπων επί 14 έτη. 
Μέσος όρος παράτασης είναι 
τα 12 έτη. Κατά συνέπεια, η 
αρχική διάρκεια ζωής των 
εργοστασίων παρατείνεται 
από 32 σε 40 έως 46 έτη.

 Καθώς τα εργοστάσια έχουν 
ολοκληρώσει τον προβλε-
πόμενο χρόνο λειτουργίας 
τους, το κράτος θα λάβει ένα 
σημαντικό μέρος των κερδών 
που θα αποκομίσουν οι 
εταιρείες παραγωγής χάρις 
στην παράταση λειτουργίας 
τους.

 Επί μία εξαετία θα 
καταβάλουν έναν νέο φόρο 
“Brennelementsteuer”, o

Η ανακοίνωση των μέτρων 
αναμένεται να πυροδοτήσει κύμα 
αντιδράσεων της γερμανικής κοινής, 
η οποία παρ’ όλο που φαίνεται να 
μην αντιδρά στην πυρηνική ενέργεια 
με την σφοδρότητα της δεκαετίας 
του ’80, ωστόσο είναι διστακτική.

Ο κυριώτερος λόγος της 
μεγαλύτερης αποδοχής της 
πυρηνικής ενεργείας σήμερα δεν 
οφείλεται τόσο στα επιχειρήματα 
των επιστημόνων ότι έχει γίνει 
ασφαλέστερη, όσο στο ότι είναι 
κατά πολύ φθηνότερη από την 
ενέργεια που προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές, η εξάπλωση της 
οποίας οδήγησε το τελευταίο έτος 
σε αύξηση της τιμής κατά περίπου 
€0,045/KW.

Eπί πλέον, πρέπει να θεωρείται 
σίγουρη η κατάθεση προσφυγών στο 
Συνταγματικό Δικαστήριο, ενώ 
διαμάχη αναμένεται να προκαλέσει 
το κατά πόσον απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του Συνταγματικού 
Συμβουλίου.

Εργοστάσια πυρηνικής ενεργείας στην Γερμανία
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Ως προς την παραγωγή ρεύματος 
από αιολική ενέργεια, σύμφωνα με 
το κυβερνητικό πρόγραμμα, το 
βάρος θα δοθεί στην κατασκευή 
θαλασσίων πάρκων. Παγκοσμίως 
υπάρχουν θαλάσσια πάρκα 
συνολικής δυναμικότητας 2000 
MW, εκ των οποίων τα 60 στην 
Γερμανία στο δοκιμαστικό πάρκο 
Alpha Ventus κοντά στο νησί 
Borkum στην Βόρεια Θάλασσα.

Ωστόσο, η τεχνολογία είναι πολύ 
απαιτητική, ακριβή και ακόμη υπό 
δοκιμή καθώς τα νέα σύστήματα 
δεν έχουν υποβληθεί ακόμη σε 
πολυετείς δοκιμές. Πέραν αυτών 
των προβλημάτων, οι μεγάλες 
εταιρείες έως στιγμής μπορούν να 
υλοποιήσουν σχέδια το κόστος των 
οποίων φθάνει το €1 δισ.—€1,5 
δισ. Εκτιμάται, όμως, ότι οι 
εταιρείες δεν διαθέτουν τα 
απαιτούμενα κεφάλαια για την 
κατασκευή όλων των πάρκων που 
προβλέπει ο σχεδιασμός. Συνεπώς, 
οι εταιρείες έχουν αποδυθεί σε 
αγώνα εξασφάλισης κεφαλαίων.

Ως αποτέλεσμα των δυσχερειών 
που υπάρχουν, αρκετοί ειδικοί, 
μεταξύ των οποίων και ο επί 
κεφαλής του τομέα παραγωγής 
από ΑΠΕ της εταιρείας EoN, 
θεωρο ύν ό τ ι  ο  στό χο ς 
εγκατεστημένης δυναμικότητας 

10.000 MW έως το 2020 στα 
γερμανικά χωρικά ύδατα δεν είναι 
εφικτός.

Το κόστος κατασκευής των αιολικών 
πάρκων στην στεριά υπολογίζεται 
σε €1.500 / kW δυναμικότητας, ενώ 
για τα θαλάσσια πάρκα το κόστος 
αυξάνεται σε €3.000 / kW. Κατά 
συνέπεια, για την κατασκευή 
πάρκων δυναμικότητας 10 MW

απαιτείται να επενδυθούν κεφάλαια 
άνω των €30 δισ.

Δδομένου ότι το 75% της παραγωγής 
των γερμανικών εργοστασίων στον 
κλάδο αυτό εξάγεται, υπάρχουν 
φόβοι ότι αν η ανάπτυξη του κλάδου 
στην Γερμανία απιβραδυνθεί, τότε 
μέρος της παραγωγής θα πρέπει να 
μετακινηθεί σε άλλες χώρες.

Eνέργεια

Δυσχέρειες στην κατασκευή θαλασσίων αιολικών πάρκων

Περισσότερη αιολική ενέργεια με λιγότερες μονάδες

Στόχος είναι η αύξηση της  παραγο-
μένης ενεργείας με λιγότερες 
ανεμογεννήτριες. Το 2008 υπήρχαν 
20.000 γεννή-τριες, όλες στην 
στεριά, μέσης δυναμικότητας 1,2 
ΜW. To 2020 θα υπάρχουν 19.000 
μονάδες στην στεριά, μέσης 
δυναμικότητας 2,4 MW και άλλες 
2.000 μονάδες στην θάλασσα 
μέσης δυναμικότητας 5 MW.

40 TWh

6,5% της 
κατανάλωσης 

ρεύματος

150 TWh

25,0% της 
κατανάλωσης 

ρεύματος
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Η κατάργηση των προϊόντων για διαβητικούς προκαλεί διλήμματα στις αλυσσίδες

Οι αλυσσίδες λιανικής πώλησης 
τροφίμων εξετάζουν το ενδεχόμενο 
να αντικαταστήσουν στα ράφια τους 
τα προϊόντα για διαβητικούς με άλλα 
που να ενδείκνυνται για αλλεργικούς. 
Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει 
να διαμορφωθεί μία ολόκληρη σειρά 
προϊόντων από τις εταιρείες 
παραγωγής για αυτή την κατηγορία 
καταναλωτών, η οποία σήμερα δεν 
υπάρχει ακόμη.

Τελικώς το ζήτημα που καλούνται να 
λύσουν τα καταστήματα πώλησης 
τροφίμων είναι κατά πόσον πρέπει 
να έχουν ράφια με ειδικά προϊόντα ή 
πρέπει αυτά απλώς να πωλούνται 
μαζί με εκείνα που απευθύνονται στο 
γενικό κοινό.

Την κατάργηση των προϊόντων για 
διαβητικούς αποφάσισε το 
γερμανικό ομοσπονδιακό συμ-
βούλιο (Bundesrat). Η απόφαση 
βασίζεται στα αποτελέσματα 
νεότερων διατροφολογικών ερευ-
νών  βάσει των οποίων η αυξημένη 
περιεκτικότητα των «προϊόντων για 
διαβητικούς» σε λίπη και θερμίδες 
(σε σχέση με τα συνήθη προϊόντα) 
οδηγεί στην πρόσληψη 
περισσότερων θερμίδων με 
αποτέλεσμα την επιδείνωση του 
μεταβολισμού των διαβητικών. 

Oι έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση 
της φρουκτόζης ως γλυκαντικού 
έχει αρνητικά αποτελέσματα, 
αυξάνοντας τον κίνδυνο νοση-
μάτων του καρδιαγγειακού συστή-
ματος. 

Στους διαβητικούς αντί της 
κατανάλωσης ειδικών προϊόντων 
«για διαβητικούς» συνιστάται 
πλέον υγιεινή διατροφή και με 
μέτρο κατανάλωση αλκοόλ, 
ζάχαρης και λιπών. 

Η κατάργηση της αναγραφής «για 
διαβητικούς» επί των προϊόντων 
θα ισχύσει άμεσα. Οι παραγωγοί 

έχουν ωστόσο 
μια μεταβατική 
περίοδο μέχρι 
το 2012 στη 
διάθεσή τους, 
προκειμένου να 
μεταβάλλουν 
τον τρόπο 
παρασκευής των 
προϊόντων τους 
και να 
τροποποιήσουν 
την συσκευασία τους. 

Ωστόσο, θα συνεχίσει να επι-
τρέπεται μία σειρά άλλων 
ενδείξεων, όπως «χωρίς λιπαρά», 
«χωρίς ζάχαρη», «με μειωμένη 
ενέργεια»

Η αγορά των προϊόντων για 
διαβητικούς στην Γερμανία υπολο-
γίζεται ότι έχει κύκλο εργασιών 
περίπου €500 εκ.καθώς περίπου 7,5 
εκ. άτομα πάσχουν από διαβήτη. Η 
κατάργηση των ειδικών «προϊόντων 
για διαβητικούς» αποτελεί ουσια-
στικά την πρώτη ήττα της 
γερμανικής βιομηχανίας τροφίμων 
σε ότι αφορά το ζήτημα της 
σήμανσης των προϊόντων.  

Αγορά τροφίμων

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση 
ιχθυηρών στη Γερμανία συνεχίζει 
την ανοδική της πορεία, φθάνοντας 
το 2009 τα 15,7 κιλά ετησίως, 
έναντι 15,5 κιλών το προηγούμενο 
έτος. 

Bάσει των στοιχείων Fischinforma-
tionszentrum, το μερίδιο αγοράς 
των φρέσκων ιχθυηρών αυξήθηκε 
κατά μία μονάδα φτάνοντας το 9%. 

Τα πιο δημοφιλή ψάρια για τους 
καταναλωτές παραμένουν οι 
μαύρος μπακαλιάρος Αλάσκας, η 
ρέγγα, ο σολωμός, και ο τόνος,  

Παράλληλα, όλο και μεγαλύτερο  
μερίδιο αγοράς αποσπά το ψάρι 
pangasius, που εισάγεται από τη 

ΝΑ Ασία και πωλείται κυρίως 
κατεψυγμένο και σε μορφή 
φιλέτου. 

Το 2009 οι καταναλωτές πραγμα-
τοποίησαν τον μεγαλύτερο όγκο των 
αγορών τους – κατεψυγμένα και 
κονσέρβες—στα εκπτωτικά καταστή
-ματα discounter (μερίδιο αγοράς 
52%).

Στην διανομή του φρέσκου ψαριού 
τον κυρίαρχο ρόλο έχουν τα super-
market με μερίδιο αγοράς 41% και 
τα ιχθυοπωλεία με 25%, ενώ τα dis-
counter αύξησαν το μερίδιο αγοράς 
τους στο 9%. 

Αυξάνεται η κατανάλωση ιχθυηρών
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Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο χώρο των τροφίμων 

κατανωλωτών στις τιμές των 
προϊόντων αυξημένη.

Οι προσπάθειες της Amazon και της 
Rewe να καθιερώσουν τον νέο αυτό 
τρόπο αγορών δεν είναι οι πρώτες, 
καθώς ήδη το 2000 το μεγαλύτερο 
online shop της χώρας Otto είχε 
προσπαθήσει να επεκταθεί στο χώρο 
των τροφίμων, χωρίς όμως επιτυχία. 
Εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην 
δεκαετία που μεσολάβησε, ωστόσο, 
είναι πιθανόν οι νέες προσπάθειες να 
έχουν θετικότερη έκβαση.  

Λίγο καιρό μετά την έναρξη της 
επέκτασης στην γερμανική αγορά 
τροφίμων της Amazon, μεγα-
λύτερης εταιρείας πώλησης 
προϊόντων μέσω διαδικτύου παγ—
κοσμίως,, η δεύτερη μεγαλύτερη 
αλυσίδα supermarket της χώρας 
Rewe ανακοίνωσε την πρόθεσή της 
να ξεκινήσει κατά τους επόμενους 
μήνες την δραστηριοποίησή της 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η Rewe σκοπεύει να δοκιμάσει δύο 
διαφορετικά πρότυπα ηλεκ-
τρονικού εμπορίου: οι πελάτες θα 

μπορούν να παραγγέλνουν τα 
προϊόντα μέσω διαδικτύου, και στην 
συνέχεια είτε να τα παραλαμβάνουν 
από το κατάστημα σε μια συμ-
φωνημένη ώρα, είτε η παραγγελία 
να παραδίδεται στον πελάτη με 
αποστολή των προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στο χώρο 
των τροφίμων δεν έχει μέχρι 
στιγμής σημειώσει επιτυχία στη 
Γερμανία, καθώς το δίκτυο των su-
permarkets και discounters στη 
χώρα είναι πολύ πυκνό και η 
ευαισθησία των Γερμανών 

Αγορά τροφίμων—ποτών

έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας 
η Racke προχώρησε στην πώληση 
των περισσότερων περιουσιακών 
στοιχείων της – ακινήτων, 
συμμετοχών σε joint ventures και 
θυγατρικών εκτός Γερμανίας.

Η αποτυχία της Racke αποδίδεται στο 
γεγονός ότι η γερμανική αγορά 
κρασιού εξακολουθεί να μην 
διαμορφώνεται από εμπορικές 
επωνυμίες (1 στις 10 φιάλες), αλλά 
αντιθέτως διαμορφώνεται βάσει των 
γεωγραφικών ονομασιών και 
ποιότητας.

Σε πτωχευτική διαδικασία 
βρίσκεται από τις αρχές Ιουνίου η 
Racke GmbH & Co. KG, μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής 
και διανομής οίνου της Γερμανίας. 

Η εταιρεία έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στην διάδοση των κρασιών από τη 
Νότια Αφρική, την Αργεντινή και 
την Χιλή, καθιερώνοντας στο 
γερμανικό λιανεμπόριο επωνυμίες 
όπως η Golden Kaan, Espiritu de 
Argentina, και Espiritu de Chile.

Από τις πλέον γνωστές εμπορικές 
επωνυμίες οίνου στην Γερμανία 
είναι ακόμη δύο οι οποίες 
καθιερώθηκαν από την Racke:

η Amselfelder από το Κόσοβο, που 
έφτασε το ρεκόρ των 27 εκ. φιαλών 
ετησίως, και η Blanchet (σειρά 
οίνων από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία). 

Το 2008 η εταιρεία εξαγόρασε την 
Eggers & Franke, η οποία, ωστόσο, 
το 2009 πωλήθηκε και πάλι στους 
παλαιούς ιδιοκτήτες της. Πριν την 

Υπό πτώχευση ο διανομέας οίνου Racke GmbH



Απόφαση του Ευρ. Δικαστηρίου καταργεί το γερμανικό κρατικό μονοπώλιο τυχερών παιγνίων

που τους αποκομίζει το μονοπώλιο 
που έχουν και ζητούν από την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση να μη 
προχωρήσει στην άρση του.

Αντίθετη προς το ευρωπαϊκό δίκαιο 
έκρινε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
την ύπαρξη του γερμανικού 
κρατικού μονοπωλίου τυχερών 
παιγνίων ανατρέποντας την έως 
τώρα νομολογία του. 

Με την απόφαση που δημο-
σιεύθηκε στις 7/9 το δικαστήριο 
έκρινε ότι οι συμβάσεις μεταξύ των 
γερμανικών ομοσπονδιακών 
κρατιδίων και του κρατικού 
μονοπωλίου, με τις οποίες 
εξασφαλίζεται ο μονοπωλιακός του 
χαρακτήρας, μεταξύ άλλων με την 
απαγόρευση του διαδικτυακού 
στοιχήματος, περιορίζουν τα 
τυχερά παίγνια «με όχι συνεκτικό 
και συστηματικό τρόπο» και ως εκ 
τούτου η απαγόρευση δεν θα 
μπορούσε να είναι «δικαιο-
λογημένη». Η ισχύς του 
μονοπωλίου τυχερών παιγνίων θα 
πρέπει να παύσει αμέσως.

Η έως τώρα νομολογία του 
δικαστηρίου έκρινε το μονοπώλιο 
ως συμβατό με το ευρωπαϊκό 
δίκαιο θεωρώντας ότι η ύπαρξη 
μονοπωλίων στα κράτη-μέλη 
μονοπωλίου αποβλέπει στην 
αποφυγή πρόκλησης εθισμού του 
κοινού στα τυχερά παίγνια, 
επομένως αναγνώριζε ένα δημόσιο 
συμφέρον στην λειτουργία τους.

Η νέα απόφαση θεωρεί ότι το 
γερμανικό κρατικό μονοπώλιο 
λοτταρίας καταφεύγει σε έντονη 
διαφήμιση με στόχο την επίτευξη 
του μέγιστου δυνατού κέρδους. 
Πέραν αυτού, το γερμανικό κράτος 
έχει ήδη επιτρέψει την λετιουργία 
καζίνο ή αυτομάτων μηχανών που 
δεν υπόκεινται στον έλεγχο του 
μονοπωλίου και μπορεί να 
προκαλέσουν εθισμό στους 
πελάτες τους.

Επομένως το γερμανικό κρατικό 
μονοπώλιο έχει απωλέσει τον 
χαρακτήρα του και πρέπει να 
καταργηθεί μέσω της υιοθέτησης 
νέας νομοθεσίας από τα 

ομοσπονδιακά κρατίδια που 
φέρουν την σχετική αρμοδιότητα. 

Τα κρατίδια αντιδρούν ήδη στην 
πιθανότητα απώλειας των εσόδων 

Aγορά τυχερών παιγνίων
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Εκδηλώσεις

Διοργάνωση Στρογγυλής Τραπέζης

Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας—Μελλοντικά μέτρα—Επενδυτικό περιβάλλον

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) —Ομοσπονδ. Σύνδεσμος Γερμανικής Βιομηχανίας (BDI)

Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο (13/9/2010)

Συμμετείχαν:

Invest in Greece Agency
Hochtief Concessions AG
Fresenius AG
Bayer AG
SAP AG
Deutsche Telekom AG
Kaeser Kompressoren GmbH
Air Berlin
IG BCE

Δημ. Ράλλης, Πρέσβυς της Ελλάδος στο Βερολίνο
Dr. Roland Wegener, Πρέσβυς της Γερμανίας στην Αθήνα
Δρ. Αθανάσιος Λαβίδας, Αντιπρόεδρος ΣΕΒ
Dr. Werner Schnappauf, Γεν. Δ/ντής BDI
Dr. Jorgo Chatzimarkakis, Ευρωβουλευτής FDP
Martin Knapp, Γεν. Δ/ντής Γερμανοελληνικού Επιμελητηρίου
Εκπρόσωποι Υπουργείου Εξωτερικών Γερμανίας
Εκπρόσωποι Υπουργείου Οικονομίας Γερμανίας
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Διεθνείς εκθέσεις με ελληνική συμμετοχή στην Γερμανία

SMM
Ναυτιλία, ναυπηγική και εξοπλισμός

Αμβούργο, 7-10/9/2010

Aluminox SA Marine Division
Carell SA
D. Koronakis SA
Environmental Protection Engineering SA
Marichem-Marigases Worldwide Services
VIPAS Βιομηχανικό Πάρκο

Innotrans
Tεχνολογία τραίνων, μετρό

Bερολίνο, 21-24/9/2010

Monitor Electronics Ltd.

Aluminium 2010
Tεχνολογία και λύσεις αλουμινίου

Έσσεν, 14-16/9/2010

Alumil SA
          Assimakis SA
          ELVAL SA
          ETEM SA
          SYMETAL SA

IFAT—ENTSORGA
Τεχνολογία διαχείρισης νερού

Mόναχο, 13-17/9/2010

          ALPHADYNAMIC Co
          PAPANTONATOS S.A. - PXFLOW 

EXPOPHARM
Τεχνολογία διαχείρισης νερού

Mόναχο, 7-10/9/2010

Pharmacosmetic-Diafarm G. Soultogiannis & Co.
ALAPIS SA

           FACHPACK
            Προϊόντα και λύσεις συσκευασίας
                   Νυρεμβέργη, 28-30/9/2010

             Achaika Plastics SA
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Πρόγραμμα διεθνώνεκθέσεων στην Γερμανία

Εκθέτες Έλληνες 
εκθέτες

Επισκέπτες Εκθέτες Έλληνες 
εκθέτες

Επισκέπτες

Biotechnica Βιοτεχνολογία 5-7 Οκτ. www.biotechnica.de Αννόβερο  -  -  -         523    0 11.825 

Kind+Jugend Βρεφικά είδη 16-19 Σεπτ. www.kindundjugend.de Κολωνία - - - 777 2 18.104

Ιntertabac Καπνά 17-19 Σεπτ. www.intertabac.de Ντόρτμουντ - - - 254 1 6.636

Medica - 
Compamed

Ιατρική -Ιατρική τεχνολογία 17-22 Σεπτ. www.medica.de Ντύσσελντορφ - - - 4.845 6 131.875

Expo Real Real Estate 4-6 Οκτ. www.exporeal.net Mόναχο - - - 1.580 7 21.430

Rehacare Ιατρική - Ορθοπεδικά, 
rehabilitation

6-9 Οκτ. www.rehacare.de Ντύσσελντορφ - - - 713 0 48.192

Frankfurter 
Buchmesse

Βιβλίο 6-10 Οκτ. www.buchmesse.de Φρανκφούρτη  -  -  - 7373 20 290469

Renexpo Ανανεώσιμη ενέργεια 7-10 Οκτ. www.renexpo.de Augsburg - - - 354 0 10.952

Materialica Υλικά αυτοκινητοβιομηχανίας και 
αεροδιαστημικής βιομηχανίας

19-21 Οκτ. www.materialica.de Mόναχο - - - 283 0 10.624

HUSUM Wind 
Energy

Αιολική ενέργεια 21-25 Οκτ. www.husumwindenergy
.com

Husum  -  -  - 745 0 24639

Forum Vini Οίνος και Γευσιγνωσία 12-14 Νοεμ. www.forum-vini.de Mόναχο - - - 255 0 9.500

Productronica Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 15-18 Νοεμ. www.productronica.co
m

Mόναχο - - - 1.150 0 28.000

Food & Life Γαστρονομία 30 Νοεμ. - 
4 Δεκ.

www.food-life.de Mόναχο - - - 134 0 87.366

Heimtextil Κλωστο-ϋφαντουργικά 12-15 Ιαν. http://heimtextil.messef
rankfurt.com

Φρανκφούρτη 2.500 17 71.000 2.556 15 67.199 

Domotex Επενδύσεις πατωμάτων 15-18 Ιαν. www.domotex.de Αννόβερο 1.400 8 36.000 1.376 7 35.432 

CMT Τουρισμός 15-23 Ιαν. www.messe-
stuttgart.de/cmt

Στουττγάρδη 1.850 30 206.000 1.900 14 205.000

BAU Δομικά υλικά 17-21 Ιαν. www.bau-muenchen.de Μόναχο 1.778 4 212.035

IMM Cologne - 
Intternationale 

Έπιπλα 18-23 Ιαν. www.imm-cologne.de/ Κολωνία 1.053 1 100.000 948 5 100.468

Internationale 
Grüne Woche

Αγροτική οικονομία 21-30 Ιαν. www.gruenewoche.de Βερολίνο - 1 - 1.535 0 397866

BOOT Τουρισμός - Σκάφη, θαλάσσιος 
τουρισμός

22-30 Ιαν. www.boot.de/ Ντύσσελντορφ 1.568 17 240.000 1.609 17 230520

Christmas World Χριστουγεννιάτικα είδη 28 Ιαν. - 
2 Φεβρ.

http://christmasworld.m
essefrankfurt.com

Φρανκφούρτη 976 8 30.157 963 9 30366

Paper World Χαρτικά, συσκευασία 29 Ιαν. - 
2 Φεβρ.

http://paperworld.mess
efrankfurt.com

Φρανκφούρτη 2.110 10 45.521 2.029 8 41826

Hair & Beauty Είδη προσωπικής φροντίδας 30-31 Ιαν. http://hair-
beauty.messefrankfurt.c

Φρανκφούρτη - - - - - -

ISM - 
Internationale 

Τρόφιμα - Ζαχαρώδη 30 Ιαν. - 
2 Φεβρ.

www.ism-cologne.de Κολωνία 1.503 24 32.000 1.432 27 33152

Spielwarenmess
e

Παιχνίδια 3-8 Φεβρ. www.spielwarenmesse.
de

Nυρεμβέργη 2.625 23 76.637 2.689 18 75409

ISPO Ένδυση - αθλητικός εξοπλισμός 6-9 Φεβρ. www.ispo-winter.com Mόναχο 2.045 0 64.000 1.950 3 60707

E-World Energy 
and Water 

Ενέργεια 8-10 Φεβρ. www.e-world-2010.com Έσσεν 500 0 18.200 475 0 14567

LogiMAT Logistics 8-11 Φεβρ. www.logimat-messe.de Στουττγάρδη 763 0 19.295 716 0 16400

Fruit Logistica Φρούτα, λαχανικά, νωπά 9-11 Φεβρ. www.messe-berlin.de Βερολίνο 2.314 28 54.172 2.283 35 50232

CEP- Clean 
Energy Power

Ανανεώσιμη ενέργεια 10-12 Φεβρ. www.cep-expo.de Στουττγάρδη 222 0 10.210 195 0 9300

Biofach Βιολογικά Προϊόντα 16-19 Φεβρ. www.biofach.de Nυρεμβέργη 2.557 19 43.669 2.733 28 46771

f.re.e – Die neue 
C-B-R

Τουρισμός 23-27 Φεβρ. www.free-muenchen.de Mόναχο 1.500 26 100.000 1.600 28 100000

Inhorgenta Κοσμήματα, ρολόγια, πολύτιμοι 
λίθοι & εξοπλισμός

25-28 Φεβρ. www.inhorgenta.com Mόναχο 1.143 15 30.000 1.161 16 27228

Euroshop Marketing, διαμόρφωση, 
εξοπλισμός καταστημάτων

26 Φεβρ. - 
2 Μαρ.

www.euroshop.de Ντύσσελντορφ 1.895 9 104.766 1.652 90963

CPD Ενδύματα - Γυναικεία ένδυση Φεβ. 2011 www.cpd.de Ντύσσελντορφ 519 5 20.000 1.040 3 19600

2010

2011

2010
Έκθεση Κλάδος Ημ/νία Δικτυακός τόπος Πόλη

2009



Οκτώβριος 2010                                                                                                                                                                                                                                       11

Επισκεφθείτε μας

στο διαδίκτυο

www.agora.mfa.gr

Πληροφορίες για διαγωνισμούς 
στην Γερμανία

http://ted.europa.eu

Επιλέξτε κατά σειρά

 την γλώσσα της επιλογής σας

 Χώρα:    DE: Γερμανία 

 Προκήρυξη σύμβασης

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Γερμανίας

Παροχή πληροφοριών 

www.dienstleisten-leicht-gemacht.de

(στην γερμανική γλώσσα)

www.point-of-single-contact.de

(στην αγγλική γλώσσα)

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου
Kurfürstenstr. 130

10785 Berlin
T. +49-30-2360990
Φ. +49-30-2360920

ecocom-berlin@mfa.gr

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου
Schwanthhaler Str. 5

80336 Muenchen
T. +49-89-553646 

Φ. +49-89-553784
ecocom-munich@mfa.gr

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Nτύσσελντορφ
Grafenberger Allee 128a

40237, Düsseldorf
T. +49-211-68785015
Φ. +49-211-68785033

ecocom-dusseldorf@mfa.gr


