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MINISTERIT (1)

Sisäasiat

Nancy 
Faeser

Ulkoasiat

Annalena
Baerbock

Perhe, seniorit, 
naiset ja nuoret

Anne
Spiegel

Opetus ja 
tutkimus

Bettina 
Stark-

Watzinger

Liittokansleri

Olaf Scholz

Liittokansleri-
viraston 
päällikkö

Wolfgang 
Schmidt

Talous ja 
ilmastonsuojelu

Robert 
Habeck

Valtionvarat

Christian 
Lindner

Oikeus

Marco 
Buschmann

Lähde: Bundesfinanzministerium

Lähde: Bundesfinanzministerium

Lähde: imago/Thomas Imo/photothek

Lähde: gruene-bundestag.de

Lähde: gruene-bundestag.de

Lähde: MUEEF/Heike Rost

Lähde: picture alliance/dpa Kay Nietfeld

Lähde: picture alliance/dpa Michael Kappeler

Lähde: picture alliance/dpa Kay Nietfeld
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MINISTERIT (2)

Terveys

Karl 
Lauterbach

Ympäristö, 
luonnonsuojelu, 

ydinturvallisuus ja 
kuluttajansuoja 

Steffi 
Lemke

Elintarvikkeet ja 
maatalous 

Cem 
Özdemir

Liikenne ja 
digitalisaatio 

Volker 
Wissing

Puolustus

Christine 
Lambrecht

Asuminen, 
kaupungin-
kehitys ja 

rakentaminen

Klara
Geywitz

Taloudellinen 
yhteistyö ja 

kehitys 

Svenja 
Schulze

Työ- ja 
sosiaaliasiat 

Hubertus 
Heil

Lähde: bundesregierung.de

Lähde: maz-online.de

Lähde: waz.de

Lähde: gruene-bundestag.de

Lähde: gruene-bundestag.de

Lähde: swr.de

Lähde: wissingrecht.de

Lähde: nrwspd.de
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AKTIIVISEN TEOLLISUUSPOLITIIKAN 
PUOLESTA
Hallituspuolueiden sopimus:

teollisuuden muutosstrategia yhdessä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal) 
kanssa 

alkutuotannon teollisuutta koskevat ilmaston-
suojelusopimukset (Carbon Contracts for Difference) 

CO2-tuontitasauasjärjestelmä (CBAM) hiilivuodon 
ehkäisemiseksi 

rahoitustuki puolijohdeteollisuuden, akkukennojen 
tuotannon, akkujen kierrätyksen, vetytalouden (IPCEI) 
laitosten perustamista varten

lukuisia toimenpiteitä suunnittelun ja hyväksymisen 
nopeuttamiseksi

julkisten hankintojen ja niiden kilpailutuksen 
ohjaaminen taloudellisesti, sosiaalisesti, 
ympäristöystävällisesti ja innovatiivisesti

tuetaan tehokasta EU:n toimitusketjulakia

kilpailukyvyn varmistaminen EU:n ilmasto-, ympäristö-
ja energiatukea koskevissa suuntaviivoissa 

EU:n kilpailulainsäädännön soveltaminen autoritaa-
risten hallintojen epäreilujen kilpailukäytänteiden 
torjumisessa 

oikeudenmukaiset kilpailusäännöt Kiinan kanssa

vihamielisten yritysostosten (killer acquisitions) 
estäminen
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LIIKENNEKÄÄNNE

Hallituspuolueiden sopimus:

tavoite: 15 miljoonaa täyssähkö-henkilöautoa vuoteen 
2030 mennessä. 

yksi miljoona julkista latauspistettä vuoteen 2030 
mennessä, lukuisia toimenpiteitä lisäyksen 
nopeuttamiseksi 

tuki EU:lle autojen kokonaispäästöjen kasvun 
rajoittamisessa nollaan v. 2035

ei polttomoottorien kiellon aikaistamista 

todistettavasti vain sähköstä tuotettua polttoainetta 
käyttävät ajoneuvot sallittu myös vuoden 2035 jälkeen

sähköautojen ostohyvitys (BEV/PHEV) jatkuu vuoden 
2025 loppuun asti, tuki PHEV:lle riippuu toiminta-
säteestä, yritysautoverossa myös sähkökäyttöisestä 

ajo-osuudesta 

kunnianhimoinen mutta täytäntöönpanokelpoinen 
epäpuhtausstandardi EURO 7, ”huomioitava arvon-
muodostus ja työpaikkojen luominen”

liikenteessä ja lämmöntuotannossa käytettävien 
polttoaineiden CO2-hintaa ei toistaiseksi nosteta 
suunniteltua enemmän

ei yleistä nopeusrajoitusta

kuorma-autojen tienkäyttömaksu kytketään CO2:n 
hintaan, tankkaus- ja latausinfrastruktuuria kuorma-
autoille (akku ja H2) laajennettava
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ENERGIAN JA LÄMMÖN TUOTANTO

Hallituspuolueiden sopimus:

vuoteen 2030 asti sähköntarpeen oletetaan kasvavan (680–750 TWh)

tavoite 80 % uusiutuvien energianmuotoja vuoteen 2030 mennessä.  
Tätä tarkoitusta varten: 

2% maan pinta-alasta varattava tuulivoimalle

aurinkokennojen käyttövelvollisuus kaupallisten toimijoiden 
katoilla ja tehostus yksityisellä puolella 

lisää offshore-kapasiteettia 

suunnittelun vauhdittaminen eri keinoilla

verkoston laajentamisen nopeuttaminen

Ilmastoneutraali sähköjärjestelmä -alusta 

hiilivoimantuotannon lopettaminen ”mieluiten” vuoteen 2030 
mennessä käyttämällä CO2:n vähimmäishintaa päästökauppa-
järjestelmässä

nykyaikaisten kaasuvoimaloiden rakentaminen lisätarvetta varten 

(”vetyvalmis”)

sähkön hinnan lisämaksu (EEG) poistetaan, rahoitus liittovaltion 
talousarviosta tai energia- ja ilmastorahastoista. 

tavoite: 50 prosenttia lämmöstä ilmastoneutraalia vuoteen 2030 
mennessä.

uudet lämmitysjärjestelmät vuodesta 2025 alkaen ”65 prosenttisesti 
uusiutuvan energian pohjalta”

CO2:n hinnan oikeudenmukainen jakaminen vuokralaisen ja 
vuokranantajan välillä, joko porrastetusti tai puoliksi. 

lämmitysverkostojen laajentaminen ja ”kattava yhdyskuntalämmön 
kokonaissuunnittelu” 
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INVESTOINTI- JA VEROPOLITIIKKA

Hallituspuolueiden sopimus:

lupaukset: ”pysyvästi suuret investointisitoumukset”. 

Ei lukuja, vähän konkreettisia asioita rahoituksesta 

ei uudistusta, ei velkajarrua, ei varallisuusveroa, ei 

veronkorotusta suurempien tulojen osalta. Toimet 

maailmanlaajuisen vähimmäisverotuksen aikaan-

saamiseksi ja veronkierron vähentämiseksi

liittovaltion ja osavaltioiden olisi vapautettava kunnat 

vanhoista veloista.

temppuilua liikkumavaran lisäämiseksi: 

lisätään velanottoa hätä-/pandemiatilanteen 

vuoksi vuonna 2022

takaisinmaksuaikojen pidentäminen

velkasäännön uusi laskutapa (suhdannesopeu-

tusmenettely, erityisrahastot) 

KfW-kehityspankin ”innovaatio- ja 

investointiagentuuri”, jolla on vahvistettu 

pääomapohja

Deutsche Bahn -rautatieyhtiölle ja BIMAlle

(valtion kiinteistöyhtiö) paremmat rahoitusehdot

uusille ilmasto- ja muutosrahastoille paremmat 

käyttämättömät luottovaltuutukset  
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EPÄVARMOJEN TYÖSUHTEIDEN 
VÄHENTÄMINEN
Hallituspuolueiden sopimus:

12 €:n vähimmäispalkka:
(kertaluonteinen tarkistus, sitten päättää 
vähimmäispalkkakomitea)

lyhennettyyn työviikkoon (Kurzarbeit) liittyvien 
kriisijärjestelyjen arviointi (alhaiset tulot syynissä)

perusteettoman määräaikaisuuden vähentäminen 
liittotasolla; talousarviomääräaikojen poistaminen, 
ketjuuntuvan määräaikaisuuden rajoittaminen 
kuuteen vuoteen

vuokratyö: Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
tuomio

”urakkasopimukset ja työntekijöiden vuokraaminen 
ovat tarpeellisia välineitä.”
(työlakien ja työnsuojelusääntöjen vastaiset 
rikkomukset estettävä, tehokkaampi lainvalvonta)

työntekijöiden parempi suoja rajat ylittävien 
komennusten tapauksissa

sairausvakuutussuoja kausityöntekijöille 
ensimmäisestä päivästä alkaen

parempi suoja keikkatyöläisille
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ALUSTAVA PÄÄTELMÄ

sosiaalisen ja ekologisen muutospolitiikan konseptit

puuttuvat rahoituspohjat ja (toistaiseksi vielä?) sisällöttömät poliittiset ulkokuoret

luovutaan  oikeudenmukaisesta jaosta, ”solidaarisista” sosiaalisista uudistuksista ja 

uuteen kehitysmalliin siirtymisestä

(alustava) päätelmä: poliittinen suunnitelma myönteisten lähtökohtien, rakenteellisen 

konservatismin ja väärien valintojen välimaastossa?
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VENÄJÄN UKRAINAA 
VASTAAN ALOITTAMAN 
SODAN POLIITTISET JA 
TALOUDELLISET 
SEURAUKSET
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Saksan liittohallitus ottaa käyttöön laajoja 
pakotteita ja tukee Ukrainaa asetoimituksin

Eurooppa tiivistää rivejään ja NATO vahvistuu

100 miljardia euroa ”erityisvaroja” Saksan
armeijan hankinnoille

Naton 2 prosentin sotilasmenotavoite ylittyy

”energiakäänne” nesteytetyn maakaasun 
terminaaleineen jne.

...HYÖKKÄYKSEN JÄLKEEN
UUSI AIKA POLITIIKASSA

Lähde: ZDF Politbarometer
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Sotilaallinen hyökkäys on pysäytettävä 
välittömästi – joka päivä on liikaa!

IG METALL TUOMITSEE 
VENÄJÄN HYÖKKÄYKSEN

Tunnustetaan väriä!
Rauhan puolesta -
ehdoitta!
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Kasvu: Hidastuu, ja kriisiä edeltäneen tason 
odotetaan palautuvan vasta vuoden 2022 
jälkipuoliskolla.

Inflaatio: pysyy  korkeana, kulutushalukkuus 
vähenee.

Puolijohteet (sirut): ongelma ei poistu.

Työllisyys: Metalli- ja sähköteollisuus kasvaa 
jälleen hitaasti vuoden 2019 viime vuosinel-
jänneksessä alkaneen jyrkän laskun jälkeen.

...TALOUS
KASVAVA EPÄVARMUUS JO ENNEN 

SOTAA
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Bruttokansantuote
Indeksi 2015 = 100, hintaoikaistu, ketjutettu, kausi- ja kalenterioikaistu

Vuotuiset kasvuluvut: muutos edellisestä vuodesta prosentteina
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Saksan kahdenvälisessä kaupassa Venäjän 
federaation kanssa on todettava 
suhteellisen alhaisen kaupan arvot ja 
osuudet.

Herkät toimitusketjut Saksan teollisuudelle. 
Esimerkki: tuotanto pysähtyy puuttuvien 
johtosarjojen ja logistiikan vuoksi

Riskit rahoitusmarkkinoiden ja 
energiahuollon kehittämisessä

B
ild

: 
zd

f.
d

e

...TALOUS
SOTA EUROOPASSA JA SUHDANNE
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Edellisen kuvan diagrammin tekstien suomennos

Saksan kuusi tärkeintä tuontitavaraa  Venäjän federaatiosta vuonna 2021
absoluuttisesti, miljardeina euroina ja prosentteina (prosentteina kokonaistuonnista) 
Hiili
Öljy ja maakaasu
Malmit
Puu- ja puu-, korkki-, kori- ja rottinkitavara ilman huonekaluja
Koksi ja öljytuotteet
Metallit
5,9
Venäjältä tuleva tuonti yhteensä 
2021: 33,1 miljardia € (2,8 %)
2019: 31,25 miljardia € (2,8%)

Lähde: Destatis, omat laskelmat
Diagrammit: IG Metall, Koordination Branchenpolitik
Saksan yhdeksän suurinta vientitavaraa Venäjän federaatioon vuonna 2021
absoluuttisesti, miljardeina euroina ja prosentteina (prosentteina kokonaisviennistä) 
1,5
Malmit
0,01 miljardia €
1,9
Koksi ja öljytuotteet, metallituotteet tietojenkäsittelylaitteet, sähkölaitteet ja optiikka
Sähkölaitteet koneet moottoriajoneuvot ja moottoriajoneuvojen osat
Muut ajoneuvot
Huonekalut
Vienti Venäjälle yhteensä
2021:  26,5 miljardia € (2,0 %)
3,0
2,9 
Lähde: Destatis, omat laskelmat
Diagrammit: IG Metall, Koordination Branchenpolitik
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Eenergiakustannusten nousu 
yksityisellä puolella viime 12 kuukauden 
aikana:

maakaasu: 302%

öljy: 66,8% / bensiini: 73%

sähkö: yli212,5%

Päätetty lämmityskustannustuki (135 €; 
helmikuun alussa) ei riitä missään 
tapauksessa

Pääsiäispaketin yksi osa: EEG-maksun 
helpotus 

ENERGIAN HINTAKRIISI 
HUIPENTUU
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Maaliskuu 2022
Mielipideilmasto Saksassa 3.3.2022
Venäjän vastaisten toimien tuki

energiahuollon mahdollisista 
pullonkauloista huolimatta
kyllä 68
ei 25

energian hintojen ja elinkustannus-
ten noususta huolimatta
kyllä 66
26

Saksan yrityksille syntyvistä 
haitoista huolimatta
kyllä 65
ei 26
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Kaasu ylimenokauden energiamuotona 
massiivisesti paineen alaisena

Politiikka etsii keinoja monipuolistaa 
öljyn ja kaasun huoltoyhteyksiä 
mahdol-lisimman pian

Keskustelu siitä, onko ydinvoiman 
sulkeminen keskeytettävä vai onko 
kivihiilestä luopumista lykättävä

Kaikki tämä osoittaa: uusiutuva energia 
lisää toimitusvarmuutta ja riippumat-
tomuutta

ENERGIAPOLITIIKKA
– UUSI MALLI?

Energiahuolto • Vihreät kiistelevät ydinvoimasta
Talousministeri Habeck haluaa tarvittaessa jatkaa kolmen 
jäljellä olevan ydinvoimalan toimintaa. Vastustusta syntyy nyt 
hänen omassa puolueessaan.

Myöhemmin tapahtuva kivihiilestä luopuminen on hinta, 
joka on maksettava solidaarisuudesta Ukrainan kanssa
Annalena Baerbock (B’90/Vihreät)
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KIITOS! 


