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ΘΔΜΑ:  Ανησστίες για σοβαρές ελλείυεις υ/α τον επόμενο τειμώνα 

 

O επηθεθαιήο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Διέγρνπ Γηθηύσλ/Bundesnetzagentur, C. Müller,  

αλαθέξζεθε ζηελ θαηάζηαζε ζηελ γεξκαληθή αγνξά ελέξγεηαο ζε δειώζεηο ηνπ ζηνπο 

Financial Times θαη ηόληζε όηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θίλδπλνο έιιεηςεο θ/α, ελώ παξάιιεια 

θξνύεη ην θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ γηα ζνβαξέο ειιείςεηο θ/α ηνλ επόκελν ρεηκώλα. Παξάιιεια, 

πξνεηδνπνηεί όηη ηόζν νη επηρεηξήζεηο όζν θαη ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά ζα πξέπεη λα κεηώζνπλ 

πεξαηηέξσ ηε ρξήζε θ/α πξνθεηκέλνπ ε ρώξα λα κε βξεζεί εθ λένπ αληηκέησπε κε λέα 

ελεξγεηαθή θξίζε: « Καη ππάξρνπλ θίλδπλνη από ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο Κίλαο, ε νπνία 

επηηαρύλεηαη πην γξήγνξα από όηη πνιινί πξνέβιεπαλ, νδεγώληαο ζε πςειόηεξε δήηεζε γηα θ/α 

πνπ ζα έρεη ζπλέπεηεο όζνλ αθνξά ηε ηηκή». ε άιιν ζεκείν ησλ δειώζεώλ ηνπ αλαθέξεη όηη «ν 

ρεηκώλαο 2023-2024 ζα είλαη επίζεο ν πξώηνο πνπ ε Γεξκαλία ζα βηώζεη ρσξίο θαζόινπ 

ξσζηθό θ/α, ελώ ε παγθόζκηα πξνζθνξά πγξνπνηεκέλνπ θ/α (LNG) δελ αλακέλεηαη λα απμεζεί 

ζεκαληηθά θέηνο ή ηνλ επόκελν ρξόλν». 

Η θαηαθόξπθε κείσζε ησλ εηζαγσγώλ θ/α από ηε Ρσζία θαη ε ηιηγγηώδεο αύμεζε ησλ ηηκώλ 

αθόκε θαη πάλσ από € 300 αλά κεγαβαηώξα ην θαινθαίξη ηνπ 2022 δεκηνύξγεζαλ  κεγάια 

πξνβιήκαηα κέρξη θαη θιείζηκν γ/εξγνζηαζίσλ. Παξόια απηά, ε Γεξκαλία θαηόξζσζε λα 

αλαδηακνξθώζεη ην ελεξγεηαθό ηεο ζύζηεκα γηα λα αληηκεησπίζεη ηε θξίζε, ηελ νπνία ν θ. 

Müller ραξαθηεξίδεη σο «κνλαδηθό επίηεπγκα». Η Γεξκαληθή Κπβέξλεζε αλαδήηεζε λέεο 

πεγέο πξνκήζεηαο LNG ζηελ Μ. Αλαηνιή θαη ηηο ΗΠΑ, αύμεζε εηζαγσγέο θ/α κέζσ αγσγώλ 

από ηελ Ννξβεγία, Οιιαλδία, Βέιγην θαη Γαιιία, ελώ παξάιιεια πξνρώξεζε ζηε θαηαζθεπή 

ησλ πξώησλ ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ εηζαγσγήο LNG ζηηο βόξεηεο αθηέο ηεο ρώξαο.  

Οη δεμακελέο θ/α ηεο Γεξκαλίαο είλαη ηώξα γεκάηεο ζε πνζνζηό 64%, πνιύ πεξηζζόηεξν από 

όηη ήηαλ πξηλ από έλα ρξόλν. Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά έθαλαλ δξακαηηθή 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, κε ηελ βηνκεραλία λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθεηηλή ρξνληά 20% 

ιηγόηεξν θ/α. «Τν θαηάθεξαλ κέζσ ηεο αιιαγήο θαπζίκνπ, κέζσ ησλ ηερληθώλ θαηλνηνκηώλ γηα 

ηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα είλαη πξαγκαηηθά ππεξήθαλνη, θαη κε κείσζε ηεο παξαγσγήο, θάηη πνπ 

είλαη θπζηθά πνιύ νδπλεξό», ηνλίδεη ν Claus Müller.  

Ωζηόζν, πξόζζεζε όηη είλαη ζίγνπξνο πσο ζα κπνξνύζαλ λα εμνηθνλνκήζνπλ αθόκε 

πεξηζζόηεξε ελέξγεηα. «Ννκίδσ όηη κπνξνύκε θαη πξέπεη λα θάλνπκε πεξηζζόηεξα γηα λα 

εμνηθνλνκήζνπκε θ/α». Η ελεξγεηαθή θξίζε νδήγεζε ζε κεγάιε αλαδηάξζξσζε ηνπ εηαηξηθνύ 

ηνπίνπ ζηε Γεξκαλία: ε Κπβέξλεζε πξνρώξεζε ζε θξαηηθνπνίεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ εηζαγσγέα 

θ/α, ηεο Uniper, ε νπνία αηκνξξαγνύζε νηθνλνκηθά όηαλ ζηακάηεζαλ νινθιεξσηηθά νη 

ξσζηθέο πξνκήζεηεο, ελώ ζπγρξόλσο άιιαμε ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηεο Gazprom 

Germania, ηεο γεξκαληθήο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο θ/α, πνπ πξηλ ειεγρόηαλ από ηε Ρσζία θαη 

πιένλ αλήθεη ζην Γεξκαληθό Γεκόζην θαη έρεη κεηνλνκαζηεί ζε Securing Energy for Europe – 

SEFE.  



Δπίζεο, βξίζθεηαη ζε ζπλνκηιίεο γηα ηελ εμαγνξά ηεο γεξκαληθήο ζπγαηξηθήο ηεο Σennet, ηνπ 

θξαηηθνύ Οιιαλδηθνύ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ειεθηξηθνύ δηθηύνπ. ύκθσλα κε ηνλ Γεξκαλό 

Αμησκαηνύρν νη ζπλνκηιίεο ζπλερίδνληαη θαη πξόζεζε ησλ δύν θπβεξλήζεσλ είλαη λα 

θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία. «Απηό ζα καο βνεζήζεη λα ζπλερίζνπκε ηε δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ 

δηθηύνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο», αλαθέξεη ν  Claus Müller. 

 


