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Γερμανία
Τν δξόκν πξνο έλα ςεθηαθό θαη βηώζηκν κέιινλ γηα ηε γ/απηνθηλεηνβηνκεραλία επηρεηξεί λα
δηαλνίμεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο κε ην πρόγραμμα
«Μελλονηικές επενδύζεις ζηην ασηοκινηηοβιομητανία» ην νπνίν πξόθεηηαη λα παξάζρεη
ρξεκαηνδόηεζε ύςνπο € 1,5 δηο γηα ηα έηε 2021-2024. Τν ελ ιόγσ ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα
απνηειεί ηκήκα ηνπ παθέηνπ νηθνλνκηθήο ηόλσζεο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο
παλδεκίαο ζηελ γ/απηνθηλεηνβηνκεραλία.
Τν πεξαζκέλν έηνο δόζεθαλ νη πξώηεο ρξεκαηνδνηήζεηο ύςνπο € 44 εθ. γηα έξγα ηα νπνία
θξίζεθε όηη αλακέλεηαη λα πξνσζήζνπλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηνπ θιάδνπ, δηα κέζσ ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο επελδύζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο απηόλνκεο νδήγεζεο, ηεο ςεθηαθήο θαη
βηώζηκεο παξαγσγήο, ηεο νινθιεξσκέλεο ρξήζεο δεδνκέλσλ κε βάζε ην GAIA-X, θαζώο θαη
ηεο κεηάβαζεο ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο θίλεζεο. Δηθαηνύρνη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, ην ύςνο ηεο
νπνίαο αλακέλεηαη λα θηάζεη ζηα € 600 εθ. εληόο ηνπ 2021, ζα είλαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνύλ θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ
κέιινληνο πεξηζζόηεξν βηώζηκε, δηα κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο επελδύζεσλ ζε έξεπλα θαη
αλάπηπμε, θαζώο θαη πεξηθεξεηαθήο δηθηύσζήο ηνπο κε ζπλεξγαηηθέο νκάδεο θαηλνηνκίαο
(clusters).
Σύκθσλα κε ηνλ Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Ελέξγεηαο (BMWI) θ. Peter Altmaier ,
ην λέν απηό πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο έρεη σο βαζηθό ζηόρν λα ελδπλακώζεη ηε ζέζε ηεο
γ/απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζε παγθόζκην επίπεδν, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια όηη ζα
δεκηνπξγεζνύλ κέζα ζηελ επόκελε πεληαεηία ζηε ρώξα αξθεηέο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Μελλονηικό Σαμείο για ηην Ασηοκινηηοβιομητανία
Σην ίδην πιαίζην, ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηεο ρώξαο ζρεδηάδεη λα παξάζρεη επηπιένλ € 1
δηζ. δηα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελόο κειινληηθνύ ηακείνπ (sic. Future Fund) γηα ηελ
απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ κειεηά απηή ηελ πεξίνδν ην θαζ’
ύιελ αξκόδην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Ελέξγεηαο (BMWI). Μηα επηηξνπή εκπεηξνγλσκόλσλ
πνπ ζπγθιήζεθε γηα ην ζθνπό απηό αλαπηύζζεη επί ηνπ παξόληνο πξνηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκό
ηνπ κειινληηθνύ απηνύ ηακείνπ, ην νπνίν πξόθεηηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα κέηξα ηνπ παθέηνπ
νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ζην πξόγξακκα
«Μειινληηθέο επελδύζεηο ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία», γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ
πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο θαηά ην ηξέρνλ δηάζηεκα όπνπ πιήηηνληαη ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Νομοζτέδιο για δημιοσργία ζημείων ηατείας θόρηιζης ζε ολόκληρη ηη τώρα έως ηο 2030
Γηα ηνλ ιόγν απηό, ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα η.έ. ην Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγηθό Σπκβνύιην

ελέθξηλε λνκνζρέδην πνπ ππέβαιε ν Οκνζπνλδηαθόο Υπνπξγόο Μεηαθνξώλ θαη Ψεθηαθώλ
Υπνδνκώλ (BMVI) θ. Scheuer γηα ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλεο ππνδνκήο γξήγνξεο θόξηηζεο
γηα θαζαξά ειεθηξηθά νρήκαηα. Δεκηνπξγείηαη έηζη γηα πξώηε θνξά ε λνκηθή βάζε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε δηαγσληζκνύ θαη ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηε δεκηνπξγία, έσο ην 2023, ελόο
εζληθνύ δηθηύνπ 1.000 ζεκείσλ θόξηηζεο ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 150 kW, ε νπνία εμαζθαιίδεη
ηαρεία θόξηηζε (High Power Charging). Σύκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ην
βήκα απηό πξόθεηηαη λα δηαζθαιίζεη όηη ηα επόκελα ρξόληα ε πιεηνςεθία ησλ αγνξαζηώλ ζα έρεη
ηε δπλαηόηεηα λα ζηξαθεί ζε θηιηθά πξνο ην θιίκα ειεθηξηθά νρήκαηα. Επηπξνζζέησο, ε ηαρεία
θόξηηζε θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ειεθηξνθίλεησλ
απηνθηλήησλ γηα ρξήζε ηνπο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, δεδνκέλνπ όηη ζήκεξα ηα πεξηζζόηεξα
ζεκεία κπνξνύλ λα παξάζρνπλ θόξηηζε ηζρύνο έσο 22 kW, ελώ ε γξήγνξε θόξηηζε (ηζρύο ίζε ή
κεγαιύηεξε ησλ 100 kW ) δελ έρεη πξνσζεζεί ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζε εζληθό επίπεδν. Πην
ζπγθεθξηκέλα, επί ηνπ παξόληνο, κόιηο ην 2% όισλ ησλ ζεκείσλ θόξηηζεο ζηε ρώξα παξέρεη
δπλαηόηεηα ηαρείαο θόξηηζεο.
Η δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκώλ θόξηηζεο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ηζρπξή
‘ξαρνθνθαιηά’ γηα ηελ ειεθηξνθηλεηηθόηεηα ζηε ρώξα κε νκνηόκνξθεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο θηιηθόηεηάο ηεο πξνο ηνλ ρξήζηε. Με ζηόρν ηε δεκηνπξγία πιήξνπο δηθηύνπ
ζεκείσλ θόξηηζεο ζε όιε ηε ρώξα έσο 2030, νη αξρηθώο ζρεδηαδόκελεο 1.000 ηνπνζεζίεο
απνηεινύλ κόλν έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό ηνπ απαξαίηεηνπ δηθηύνπ. Ωζηόζν, ε δεκηνπξγία ηεο
ελ ιόγσ ππνδνκήο θαηά ην ηξέρνλ ρξνληθό δηάζηεκα θξίλεηαη αλαγθαία, ώζηε λα θαηαζηεί ζην
κέιινλ δπλαηή ε επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ ζεκείσλ θόξηηζεο, θαζώο θαη λα απμεζεί ε απνδνρή θαη
ε ειθπζηηθόηεηα ησλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ.
Ο λόκνο γηα ηε δεκηνπξγία ζηαζκώλ γξήγνξεο θόξηηζεο πξόθεηηαη λα ηεζεί ζε ηζρύ έσο ηελ
άλνημε η.έ., νπόηε θαη ζα μεθηλήζεη ν δηαγσληζκόο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ, ελώ ην ύςνο ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο αλακέλεηαη λα αγγίμεη ηα € 2 δηζ. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό,
ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ νπνίνλ αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζνύλ κεηά ηε ςήθηζε θαη ζέζε ζε
ηζρύ ηνπ ζρεηηθνύ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, ζα έρνπλ εηαηξείεο κε έδξα ηελ ΕΕ.

