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ΘΔΜΑ:  Συμφωνία 15ετοφσ διάρκειασ για την τροφοδοςία με LNG τησ Γερμανίασ από το 
Κατάρ 

 

Σε ςυμφωνία κατζλθξαν οι μακρζσ διαπραγματεφςεισ για τθν ενεργειακι τροφοδοςία τθσ 
Γερμανίασ από το Κατάρ. Όπωσ μεταδίδει ο γερμανικόσ τφποσ, ο Καταρινόσ Υπουργόσ 
Ενζργειασ, κ. Saad Sherida al-Kaabi, ανακοίνωςε χκεσ ςτθν Ντόχα ότι ο ενεργειακόσ κολοςςόσ 
Qatar Energy ςυνιψε ςυμφωνία με τθ γερμανικι πλευρά για παραδόςεισ υγροποιθμζνου 
φ/α (LNG) ςτθ Γερμανία. Η ελάχιςτθ διάρκεια τθσ ςυμφωνίασ είναι 15ετισ και ετθςίωσ κα 
παραδίδονται ζωσ 2 εκατ. τόνοι LNG, αρχισ γενομζνθσ από το 2026.  
 
Τα φορτία LNG κα παραδίδονται ςτθ Γερμανία από τθν αμερικανικι εταιρεία ConocoPhillips, 
θ οποία ςυνεργάηεται με τθν Καταρινι Κυβζρνθςθ ιδθ από το 2003 ςτθν αξιοποίθςθ 
κοιταςμάτων φ/α ςτθ χϊρα. Το φ/α που κα προμθκεφεται θ Γερμανία προζρχεται από τα 
κοιτάςματα North Field East και North Field South, ανοιχτά των ακτϊν του Κατάρ, και οι 
παραδόςεισ κα λαμβάνουν χϊρα ςτον ςτακμό FSRU του Brunsbüttel, που αναμζνεται να 
ολοκλθρωκεί ζωσ το τζλοσ τ.ζ. 
 
Ο κ. al-Kaabi χαρακτιριςε τθ ςυμφωνία «ιςτορική», κακϊσ ςθματοδοτεί «την πρώτη 
μακροχρόνια προμήθεια τησ Γερμανίασ με LNG». Συμπλιρωςε δε ότι «πρόκειται για μια απτή 
εκδήλωςη τησ αποφαςιςτικότητασ του Κατάρ να παρζχει αξιόπιςτεσ ενεργειακζσ προμήθειεσ 
ςε όλεσ τισ μεγάλεσ αγορζσ του κόςμου, καθώσ και τησ δζςμευςήσ μασ απζναντι ςτο γ/λαό». 
Ο κ. al-Kaabi ανζφερε, επίςθσ, ότι θ χϊρα του βρίςκεται ςε ςυνομιλίεσ με γερμανικζσ 
εταιρείεσ και για περαιτζρω προμικειεσ – υπενκυμίηεται ότι θ Qatar Energy 
διαπραγματεφεται με τουσ γ/ενεργειακοφσ κολοςςοφσ  RWE και UNIPER για μακροχρόνιεσ 
ςυμβάςεισ προμικειασ LNG. 
 
Φειδωλόσ ιταν ςτισ πρϊτεσ του δθλϊςεισ ο Γερμανόσ Αντικαγκελάριοσ και Υπουργόσ 
Οικονομίασ / Προςταςίασ του Κλίματοσ, R. Habeck (Πράςινοι), ο οποίοσ, αναφερόμενοσ ςτθ 
15ετι διάρκεια τθσ ςυμφωνίασ, τθ χαρακτιριςε «εξαιρετική», ςυμπλθρϊνοντασ ότι κα 
μποροφςαν να ςυναφκοφν και πιο μακροχρόνιεσ προμικειεσ. Δεν κζλθςε, πάντωσ, να 
ςχολιάςει περαιτζρω λεπτομζρειεσ τθσ ςυμφωνίασ, λζγοντασ χαρακτθριςτικά ότι αυτό είναι 
κζμα των εταιρειϊν. Ο κ. Habeck υποςτιριξε ότι ςτόχοσ τθσ Γερμανίασ είναι θ εξαςφάλιςθ 
των χαμθλότερων τιμϊν προμικειασ φ/α ςτισ διεκνείσ αγορζσ, «ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται 
το Κατάρ, χωρίσ όμωσ να είναι ο μοναδικόσ προμηθευτήσ». Σε κάκε περίπτωςθ, λόγω του 
ςτόχου τθσ κλιματικισ ουδετερότθτασ που ζχει τεκεί από τθ Γερμανία, οι προμικειεσ φ/α 
ςτθ χϊρα κα πρζπει ςταδιακά να μειϊνονται από το 2040 και να αντικακίςταται από 
πράςινεσ πθγζσ ενζργειασ. 
 
Τα κεμζλια τθσ ωσ άνω ςυμφωνίασ είχαν τεκεί κατά τισ επιςκζψεισ του Habeck τον 
περαςμζνο Μάρτιο ςτο Κατάρ, κακϊσ και κατά τθν επακολουκιςαςα επίςκεψθ ςτο Βερολίνο 



του Εμίρθ του Κατάρ, Σεΐχθ Tamim bin Hamad Al Thani, επικεφαλισ μεγάλθσ 
αντιπροςωπείασ, τον περαςμζνο Μάιο. Κατά τθν τελευταία επίςκεψθ, Habeck και al-Kaabi 
υπζγραψαν Letter of Intent για ςτενότερθ ενεργειακι ςυνεργαςία ςτουσ τομείσ LNG, 
υδρογόνου, προςταςίασ του κλίματοσ και υψθλισ τεχνολογίασ. Σε ςυνζντευξι του ςτο 
περιοδικό FOCUS τθν περαςμζνθ εβδομάδα ο Γερμανόσ Καγκελάριοσ Scholz είχε προϊδεάςει 
για αίςιο τζλοσ ςτισ ςυνομιλίεσ με το Κατάρ, αναφζροντασ ςχετικά ότι «οι γ/εταιρείεσ 
βρίςκονται ςε πολφ προχωρημζνεσ ςυγκεκριμζνεσ ςυνομιλίεσ, για τισ οποίεσ ςφντομα θα 
είμαι ςε θζςη να ςασ πω περιςςότερα». 

 


