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ΘΔΜΑ:  Η Γερμανική Ομοςπονδία Δικτύων (Bundesnetzagentur) καλεί πολίτεσ και 
επιχειρήςεισ για μείωςη κατανάλωςησ φ/α 

 

Μινυμα προσ τα νοικοκυριά και τισ επιχειριςεισ να μειϊςουν τθν κατανάλωςθ φ/α, 
ςτζλνουν οι γερμανικζσ Αρχζσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο επικεφαλισ τθσ Ομοςπονδιακισ Αρχισ 
Δικτφων (Bundesnetzagentur), Klaus Müller, ηιτθςε από τα νοικοκυριά και τισ επιχειριςεισ να 
περιορίςουν τθ κζρμανςθ κακϊσ θ χϊρα προςπακεί να διατθριςει επάρκεια ςτισ 
υπάρχουςεσ προμικειεσ μετά τθ μείωςθ των ροϊν από τθ Ρωςία. ε ςυνζντευξι του ςτο 
κρατικό δίκτυο ARD, ανζφερε χαρακτθριςτικά ότι «οι πολίτεσ κα πρζπει να ςκεφκοφν 
προςεκτικά ποια δωμάτια πρζπει να κερμανκοφν». 
Επίςθσ για το ίδιο κζμα τόνιςε ότι «θ βιομθχανικι κατανάλωςθ φ/α μειώκθκε τθν 
προθγοφμενθ εβδομάδα κατά 12% και θ οικιακι και εμπορικι κατανάλωςθ κατά 13%. Η 
Γερμανία πρζπει να μειώςει τθ κατανάλωςθ φ/α κατά τουλάχιςτον 20%, προκειμζνου 
αντιςτακμίςει απώλεια προμθκειών από τθ Ρωςία, που ςτο παρελκόν κάλυπτε περίπου 40% 
ενεργειακών αναγκών τθσ Ευρώπθσ και μείωςε τισ ροζσ φζτοσ ωσ αντίποινα για κυρώςεισ 
μετά ειςβολι τθσ ςτθν Ουκρανία». 
 
Επίςθσ ο κ. Müller ανζφερε ότι δεν ανθςυχεί ακόμθ για ενδεχόμενο ελλείψεων: 
«παρακολουκιςουμε τι κα ςυμβεί τισ επόμενεσ θμζρεσ. Γερμανία λαμβάνει αυτι τθ ςτιγμι 
φ/α από άλλεσ χώρεσ και ςυγκεκριμζνα από Νορβθγία, Βζλγιο και Ολλανδία, και μικρότερεσ 
ποςότθτεσ από τθ Γαλλία. Ακόμθ πρόςκεςε ότι «θ χώρα κα λάβει μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ 
μζςω των τερματικών ςτακμών ειςαγωγισ υγροποιθμζνου φ/α (LNG που τώρα 
καταςκευάηονται. Θζλουμε πάςθ κυςία να προςτατεφςουμε τθ βιομθχανία από το δελτίο 
φ/α και κα δώςουμε ζμφαςθ ςτθν ταχφτθτα ολοκλιρωςθσ των νζων τερματικών LNG». 
 
Παράλλθλα ο επικεφαλισ του Ινςτιτοφτου Οικονομικϊν Ερευνϊν (DIW – Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung) κ. Marcel Fratzscher κζτει το ερϊτθμα εάν πρζπει να επιβλθκεί 
αντίςτοιχο πλαφόν για τιμι φ/α, όπωσ ζγινε για τθ τιμι του πετρελαίου, κάτι για το οποίο θ 
Γερμανικι Κυβζρνθςθ δζχεται ζντονεσ πιζςεισ. Όςον αφορά επιβολι ανϊτατου ορίου για 
τιμι του ρωςικοφ πετρελαίου το περιγράφει ωσ «πείραμα με καλζσ πικανότθτεσ επιτυχίασ».  
 
ε πρόςφατθ ςυνζντευξι του ςτο πρακτορείο Reuters ανζφερε ότι «θ τιμι του πετρελαίου 
ζχει πζςει τουσ τελευταίουσ μινεσ και δεν ζχει αυξθκεί, παρά τθν απειλι τθσ Μόςχασ ότι δεν 
κα δεχκεί το πλαφόν των 60 ευρώ/βαρζλι. Το όριο κα αποδειχκεί επιτυχθμζνο εργαλείο για 
ςτακεροποίθςθ των διεκνών τιμών. Οι ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ τθσ ΕΕ επιτρζπεται να 
μεταφζρουν ρωςικό αργό πετρζλαιο, μόνο εφόςον πωλείται μζχρι τθν ανώτατθ τιμι». Επίςθσ 
εξθγεί ότι το ίδιο ιςχφει και για τουσ αςφαλιςτζσ των πλοίων. Οι μεγαλφτερεσ ναυτιλιακζσ 
εταιρείεσ εδρεφουν ςτισ μεγάλεσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, οπότε το ανϊτατο όριο τιμϊν κα 
μποροφςε ςτθν πραγματικότθτα να εμποδίςει τθ Ρωςία να πουλιςει το πετρζλαιό τθσ ςε 
υψθλότερθ τιμι. 



 


