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ΘΔΜΑ: πλέληεπμε CEO γεξκαληθήο BASF: Πξνεηδνπνίεζε γηα θαηάξξεπζε γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο ζηελ πεξίπηωζε πνπ επηβιεζεί κπνϊθνηάδ ζηηο ξωζηθέο εηζαγωγέο θπζηθνύ 

αεξίνπ 

 

 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ γεξκαληθνχ θνινζζνχ ρεκηθψλ πξντφλησλ BASF, θ. M. 

Brudermüller, πξνρσξψληαο ζε κία εθ’ φιεο ηεο χιεο ζπλέληεπμε γηα ηελ ηξέρνπζα ελεξγεηαθή 

θξίζε ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ πφιεκν ζηελ Οπθξαλία, ππνγξάκκηζε φηη ε πνξεία ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο αλακέλεηαη λα νδεγεζεί θαηά πξνδηαγεγξακκέλν ηξφπν ζε θαηάξξεπζε, εθφζνλ 

απνθαζηζζεί επηβνιή κπντθνηάδ ζηηο εηζαγσγέο ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ, ζηηο πξνκήζεηεο ηνπ 

νπνίνπ νθείιεηαη ελ πνιινίο ε δηαρξνληθά ηζρπξή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεξκαληθήο 

βηνκεραλίαο.  

 

ηνλ ηνκέα ησλ θπξψζεσλ θαηά ηεο Ρσζίαο, θ. M. Brudermüller ζεκείσζε φηη έρεη ήδε 

επηηεπρζεί κηα πνιχ ηζρπξή βάζε θαη δε ζεσξεί απαξαίηεην έλα επξσπατθφ ελεξγεηαθφ 

κπντθνηάδ θαηά ηεο Ρσζίαο, κε δεδνκέλν φηη ε ξσζηθή νηθνλνκία, ήδε, δέρεηαη έληνλεο πηέζεηο. 

Δθθξάδνληαο ηελ ειπίδα φηη νη ελ ηζρχη πνιπηνκεαθέο θπξψζεηο ζα δξάζνπλ άκεζα θαη 

απνζπκπηεζηηθά επί πθηζηακέλεο ζηελ Οπθξαλία θαηάζηαζεο, ζεκείσζε δε φηη θαηά ηηο 

ηξέρνπζεο εληαηηθέο πξνζπάζεηεο άκεζεο ππνθαηάζηαζεο ησλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ δελ πξέπεη λα 

παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη νη παξαδφζεηο ακεξηθαληθνχ LNG αθελφο δε ζα πινπνηεζνχλ 

άκεζα, αθεηέξνπ ζα νδεγήζνπλ, ιφγσ πςεινχ θφζηνπο δηακεηαθφκηζεο, ζε ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο ηηκέο ελέξγεηαο - κηα πξφθιεζε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηφζν ηεο γεξκαληθήο, 

φζν θαη ζπλνιηθά ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο. 

 

Δξσηψκελνο ζρεηηθά κε ην πφζν εθηθηή είλαη ε άκεζε ππνθαηάζηαζε ηνπ ξσζηθνχ θπζηθνχ 

αεξίνπ, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο BASF απάληεζε φηη αξθεί λα αλαινγηζζεί θαλείο φηη αλ ην 

θπζηθφ αέξην ηεο Ρσζίαο εμαθαληδφηαλ κέζα ζε κηα λχρηα απηφ ζα θαηεχζπλε ηε γεξκαληθή 

νηθνλνκία ζε κε αλαζηξέςηκε θαηαζηξνθή θαη ίζσο ζηε ρεηξφηεξε θξίζε ηεο απφ ην ηέινο ηνπ 

Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, δεδνκέλνπ φηη ζα νδεγνχληαλ άκεζα ζε ρξενθνπία πνιιέο 

γ/ΜκΔπηρεηξήζεηο θαη ε αλεξγία ζα ζεκείσλε ηζηνξηθά πςειφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, επεζήκαλε φηη 

ε απεμάξηεζε απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην (απφ ην νπνίν Γεξκαλία εμαξηάηαη έσο ζήκεξα ζε 

πνζνζηφ 55%), ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν εθηθηή ζε ρξνληθφ νξίδνληα 4-5 εηψλ, ιακβάλνληαο 

παξάιιεια ππφςε ηνπο θηιφδνμνπο θιηκαηηθνχο ζηφρνπο Γεξκαλίαο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ 

θαη δηεζλψλ ηεο δεζκεχζεσλ. 

 

Πξαθηηθά, αλέθεξε φηη αλ νη ξ/αηηηάζεηο γηα απνπιεξσκή ζε ξνχβιη νδεγήζεη ζε άκεζε έζησ θαη 

κεξηθή δηαθνπή ησλ πξνκεζεηψλ ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ, ε BASF ζα νδεγεζεί πηζαλφηαηα 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ή θαη πξνζσξηλή αλαζηνιή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζην κεγαιχηεξν 

εξγνζηάζηφ ηεο ζην Ludwigshafen, ζην νπνίν παξάγεηαη θχξηνο φγθνο πξντφλησλ γηα ηε 

γ/θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ελψ ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο γεξκαληθήο εηαηξείαο ‘Wintershall 

Dea’, ζπγαηξηθήο ηεο BASF ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Ρσζία, απνκέλεη λα θαλεί ηη ζα 



 

                                               
 

ζπκβεί κε ηα εθεί πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. Ωο πξνο απηφ κάιηζηα αλέθεξε φηη θαηάζηαζε επί 

ηνπ παξφληνο θαίλεηαη λα εμνκαιχλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο Γεξκαληθήο 

Κπβέξλεζεο ε νπνία επηηαρχλεη ηηο πξνεηνηκαζίεο ηεο γηα ην απεπθηαίν ζελάξην δηαθνπήο 

αλεθνδηαζκνχ κε ξσζηθφ θπζηθφ αέξην, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο, σο κέξνπο ηνπ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ην θπζηθφ αέξην. 

 

Δμαηηίαο ησλ δηακνξθσκέλσλ πςειψλ ηηκψλ θπζηθνχ αεξίνπ, ν θ. M. Brudermüller ζεκείσζε 

φηη ε BASF κείσζε ήδε ηελ παξαγσγή ακκσλίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο επί ην πιείζηνλ 

ζηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ, δεδνκέλν ην νπνίν ζα νδεγήζεη αλαπφθεπθηα ζηελ αχμεζε ηεο 

ηηκήο ηξνθίκσλ, ε νπνία ζα γίλεη ηδηαίηεξα αηζζεηή απφ ην 2023, νπφηε ζα εμαληιεζνχλ 

απνζέκαηα αγξνηηθψλ ιηπαζκάησλ θαη ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ ειιείςεηο, ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηζζφηεξν θησρέο ρψξεο. 

 

Ωο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ακθηιεγφκελνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ Nord Stream 2 απφ ηνλ 

‘Wintershall Dea’, θ. M. Brudermüller ραξαθηήξηζε φηη θηινδνμνχζε λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

έξγν ππνδνκήο, ελψ ππνγξάκκηζε φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ζηφρεπε ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αδηάιεηπηεο παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γεξκαλία. 

 

Αλαθνξηθά κε ην επκεηάβιεην πνπ δείρλνπλ λα παξνπζηάδνπλ νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο Γχζεο 

κε ρψξεο φπσο ε Ρσζία, θιεζείο λα απαληήζεη ζρεηηθά κε ην εάλ παξνπζηάδεη επηθηλδπλφηεηα ε 

ζρέζε κε ηελ Κίλα, φπνπ ε BASF επελδχεη επί ηνπ παξφληνο 10 δηο δνιάξηα, ν θ. M. 

Brudermüller ζρνιίαζε φηη Κίλα θαη Ρσζία απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αθνχ κε ηελ 

πξψηε δελ ζηνρεχεηαη λα δνκεζεί κηα ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία, σζηφζν απνηειεί κία ζεκαληηθή 

αγνξά γηα πνιιέο γεξκαληθέο βηνκεραλίεο. Γηα ηνλ θιάδν κάιηζηα ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο, ε 

Κίλα αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν αθνχ ζα αληηπξνζσπεχεη ην 50% ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο έσο ην 2030, ελψ εθεί ζα ζεκεησζεί έσο ηφηε ην 75% ηεο παγθφζκηαο 

αλάπηπμεο. 

 

Αλαθεξφκελνο ζηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ ζηηο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο, 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο BASF, αλέθεξε φηη αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθέο θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε γεξκαληθή ελεξγεηαθή κεηάβαζε, παξφηη είλαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ επείγνπζα, ζα 

ζπλαληήζεη εκπφδηα, αθνχ δε ζα ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα ειηγκψλ γηα ηελ πινπνίεζε 

επελδχζεσλ ζε ‘πξάζηλεο’ ηερλνινγίεο. εκείσζε δε, ραξαθηεξηζηηθά φηη νη θαιχηεξεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε είλαη ηα πγηή νηθνλνκηθά ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

πκπεξαζκαηηθά ζπγθξαηνχληαη επηζεκάλζεηο ηνπ σο πξνο ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην 

ξσζηθφ θπζηθφ αέξην, αλέθεξε φηη κπνξεί απηή λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ νηθνλνκηθήο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο, ζηνηρείν πνπ πξνζαπμάλεη ζηελ αλάγθε επηηάρπλζεο επέθηαζεο ησλ ΑΠΔ. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή αλέθεξε φηη θηλείηαη ν ελ εμειίμεη ζρεδηαζκφο ηεο BASF γηα παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο, κέζσ ηνπ ππεξάθηηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ζηε 

Βφξεηα Θάιαζζα ‘Hollandse Kust Zuid’ (νινθιεξψζεθε ην 2021 εμαγνξά κεξηδίνπ 49,5% ηεο 

γεξκαληθήο Vattenfall). 

 

 

 

                                                                                                   

 
 


