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Ντύσσελντορφ, 30 Ιουνίου 2010
Διεθνείς δραστηριότητες γερμανικών εταιρειών φυσικού αερίου E-ON και RWE

Η Ε-ΟΝ Ruhrgas είναι η ηγέτιδα επιχείρηση στην αγορά φυσικού αερίου της Γερμανίας, 
ακολουθούμενη από τις Wingas, VNG και RWE. Τόσο η Ε-ΟΝ όσο και η RWE
δραστηριοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας – upstream, midstream και 
downstream. 

Η στρατηγική των δύο εταιρειών στον τομέα του φυσικού αερίου βασίζεται στην παραδοχή ότι η 
ζήτηση για φυσικό αέριο θα αυξηθεί, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε 
παγκόσμιο επίπεδο προβλέπεται ότι η αύξηση της ζήτησης θα κυμανθεί μεταξύ 17% και 41% 
μέχρι το 2030 (World Energy Outlook 2009). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση τις προβλέψεις της 
Ε-ΟΝ, η ζήτηση φυσικού αερίου θα αυξηθεί μέχρι το 2030 κατά 12% έως 53% έναντι του 2008. 

Οι παράγοντες που συντελούν στην αβεβαιότητα στην πλευρά της ζήτησης είναι κατά κύριο λόγο, 
το κατά πόσον θα υπάρξει μεγαλύτερη χρήση του φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας - εξέλιξη που συναρτάται με την πορεία των ΑΠΕ και της πυρηνικής ενέργειας - και 
κατά δεύτερο λόγο, σε ποιο βαθμό η οικιακή ζήτηση θα αυξηθεί (δεδομένων των μέτρων 
ενεργειακής αποδοτικότητας που λαμβάνονται, καθώς και των δημογραφικών εξελίξεων). 

Από την πλευρά της προσφοράς, αβεβαιότητα υπάρχει σε ότι αφορά την αξιοποίηση των μη 
συμβατικών κοιτασμάτων της Γερμανίας, όπως έχει συμβεί στις ΗΠΑ. 

Αβεβαιότητα σε ότι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών δημιουργείται επίσης από την εφαρμογή (ή 
μη) της δέσμευσης (binding) της τιμής του φυσικού αερίου από την τιμή του πετρελαίου και την 
προμήθεια βάσει μακροχρόνιων συμβολαίων (LTC) ή σε spot-markets. Μέχρι το τέλος του 2009, 
η προμήθεια φυσικού αερίου σε spot-markets ανερχόταν για την Ε-ΟΝ σε ποσοστό κάτω του 5% 
και στόχος της εταιρείας είναι το ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 10%. Για την RWE αντιθέτως, το 
ποσοστό των προμηθειών σε  spot-markets ανέρχεται σε 50%.  

Δεδομένων των παραγόντων αβεβαιότητας, και οι δύο εταιρείες E-ON και RWE έχουν 
διαμορφώσει μια ευέλικτη στρατηγική, με βασικούς άξονες την ενίσχυση της παραγωγής τους και 
τη διαφοροποίηση των προμηθειών τους. 
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Ι. Ε-ΟΝ 

Η στρατηγική της E-ON επικεντρώνεται στους ακόλουθους δύο στόχους: 
 Ενίσχυση της upstream-position, με μακροπρόθεσμο στόχο η παραγωγή να φθάσει τα 10 

δις κυβικά μέτρα ετησίως (7,5 δις m3 το 2009) και να καλύπτει 20% της παροχής του 
δικτύου της E-ON. 

 Υπεράσπιση της ηγετικής της θέσης στη διανομή φυσικού αερίου (midstream-position), 
διαφοροποίηση των προμηθειών της 

Σχετικά με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συμπληρωματικά προς την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ για την εξισορρόπηση φορτίου, ο μεσοπρόθεσμος στόχος της εταιρείας 
(2015) είναι, το ποσοστό των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό της μείγμα να παραμείνει 
σταθερό (30% το 2009). 

Πηγή: ΕΟΝ 

Upstream

Οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Ε-ΟΝ στην έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
είναι 

 οι χώρες της Βορείου Αφρικής (Αίγυπτος, Αλγερία)
 οι χώρες της Βόρειας Θάλασσας (ΗΒ, Νορβηγία, Γερμανία) 
 Ρωσία

Χώρες στις οποίες η Ε-ΟΝ σκοπεύει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, είναι οι χώρες του 
Κόλπου και οι χώρες της Δυτικής Αφρικής (Νιγηρία, Ισημερινή Γουινέα), ενώ οι χώρες της 
Κασπίας θάλασσας δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια που έχει ανακοινώσει. 

Τον Ιούνιο 2009 η Ε-ΟΝ εξαγόρασε το 25% του πεδίου Yushno Russkoje από την Gazprom, 
κίνηση που αποτέλεσε σημαντικό βήμα στα σχέδια για αύξηση της παραγωγής της. 
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Πηγή: ΕΟΝ 

Midstream
Βασικοί άξονες της στρατηγικής της Ε-ΟΝ είναι:
 Διαφοροποίηση των εισαγωγών φυσικού αερίου, με κατασκευή νέων αγωγών (Nord Stream, 

Trans-Adriatic Pipeline) και εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG από τις χώρες 
του Κόλπου και της Δυτικής Αφρικής. Η Ε-ΟΝ συμμετέχει στην κατασκευή του Terminal
Gate στο Rotterdam, στο Terminal Grain στη Βρετανία, καθώς και σε projects στην Ιταλία και 
την Κροατία. Στόχος της είναι να εισάγει 10 δις κυβικά μέτρα LNG ετησίως μέχρι το 2015.   

 Διασύνδεση των ευρωπαϊκών δικτύων: η Ε-ΟΝ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο φυσικού 
αερίου στη Γερμανία, συνολικού μήκους 11.600 χιλιομέτρων και στόχος είναι η καλύτερη 
διασύνδεσή του με τα δίκτυα των γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών 

 Αποθήκευση φυσικού αερίου: η Ε-ΟΝ διαθέτει ήδη 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού 
αερίου σε 13 τοποθεσίες σε Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία και ΗΒ, συνολικής χωρητικότητας 
10 δις κυβικών μέτρων, και αποσκοπεί στην επέκταση και διεύρυνσή τους 

Κύριο έργο της Ε-ΟΝ σε ότι αφορά τους αγωγούς φυσικού αερίου, είναι η κατασκευή του North
Stream στη Βαλτική θάλασσα. Ο North Stream αποτελεί την απευθείας υποθαλάσσια διασύνδεση 
Ρωσίας-Γερμανίας, θα έχει μήκος 1.220 χιλιόμετρα και θα παρέχει 27 δις κυβικά μέτρα φυσικό 
αέριο ετησίως (με σχέδια επέκτασης σε δεύτερη φάση στα 55 δις). Στην κοινοπραξία για την 
κατασκευή του έργου συμμετέχουν η Gazprom (51%), BASF-Wintershall (15,5%), EON –
Ruhrgas (15,5%), N.V. Nederlandsche Gasunie (9%) και από τον Ιούνιο 2010 και η GdF Suez
(9%). Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2010 και η ολοκλήρωσή του 
προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2011. 
Τον Μάιο 2010 η Ε-ΟΝ έγινε ο τρίτος εταίρος της κοινοπραξίας για την κατασκευή του αγωγού 
Trans Adriatic Pipeline με ποσοστό 15%, και εταίρους τη νορβηγική Statoil (42,5%) και την 
ελβετική EGL (42,5%). Το κόστος της κατασκευής του μήκους 520 km αγωγού υπολογίζεται ότι 
θα ανέλθει σε 1,5 δις εκ. €. Το έργο θεωρείται εν μέρει ανταγωνιστικό ως προς άλλες οδεύσεις 
του Νοτίου Διαδρόμου, καθώς το φυσικό αέριο θα προέλθει από τις ίδιες πηγές. Για την Ε-ΟΝ η 
συμμετοχή στον TAP παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι αποτελεί ένα έργο μικρής κλίμακας 
(συγκριτικά με τον Nabucco), με το οποίο θα μπορέσει να εξυπηρετήσει μια βασική της αγορά, 
την Ιταλία. Η E-ON δε διαθέτει δικαιώματα εκμετάλλευσης σε πεδία φυσικού αερίου στην 
Κασπία θάλασσα,  κάτι που ισχύει όμως για την Statoil. 

Downstream
Η Ε-ΟΝ έχει στην κατοχή της δίκτυο μήκους 11.600 χιλιομέτρων για τη διανομή του φυσικού 
αερίου στη Γερμανία. Το δίκτυο διαχειρίζεται η E-ON Gastransportnetz, η οποία αν και ανήκει 
κατά 100% στην Ε-ΟΝ Ruhrgas, είναι λειτουργικά διαχωρισμένη από αυτήν. 
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ΙΙ. RWE

Η στρατηγική της RWE επικεντρώνεται στους ακόλουθους τρεις στόχους: 
 Ενίσχυση της upstream-position, με στόχο τον τριπλασιασμό της παραγωγής μέχρι το 

2015, έναντι του 2009 (2,9 δις κυβικά μέτρα). 
 Ενίσχυση της midstream-position, με στόχο την αύξηση της παροχής φυσικού αερίου στα 

60 δις κυβικά μέτρα μέχρι το 2012, έναντι 40 το 2009. Με την εξαγορά της ολλανδικής 
Essent έγινε ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, και ο όγκος αυξήθηκε σε 50 δις 
κυβικά μέτρα ετησίως. 

 Αξιοποίηση του φυσικού αερίου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συμπληρωματικά προς την 
ανάπτυξη εργοστασίων ΑΠΕ για την εξισορρόπηση φορτίου. Το ποσοστό του φυσικού 
αερίου στο ενεργειακό μείγμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της RWE ανήλθε το 
2009 σε 18%, και η εταιρεία αναπτύσσει εργοστάσια με πρώτη ύλη το φυσικό αέριο τόσο 
στη Γερμανία, όσο και στο ΗΒ και την Τουρκία. Το ποσοστό της συμμετοχής του φυσικού 
αερίου στο ενεργειακό μείγμα της Γερμανίας έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία 
20 χρόνια, από το 6,5% το 1990 στο 12,9% το 2009. 

Πηγή: RWE Supply & Trading GmbH  

Upstream 
Οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η RWE Dea στην έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
είναι 

 οι χώρες της Βορείου Αφρικής (Αίγυπτος, Λιβύη, Αλγερία, Μαρόκκο, Μαυριτανία)
 οι χώρες της Βόρειας Θάλασσας (ΗΒ, Ιρλανδία, Νορβηγία, Δανία, Γερμανία) και της 

Βαλτικής θάλασσας (Πολωνία) 
 χώρες Κασπίας: Τουρκμενιστάν 
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Το 2009 η RWE Dea απέκτησε δικαιώματα έρευνας στην Κασπία θάλασσα (Lizenz Block 23), 
ενώ τον Μάιο 2010 ανακοινώθηκε η πρόθεση της εταιρείας να επενδύσει 2,8 δις € στο πεδίο 
Raven στη Μεσόγειο θάλασσα, βορείως της Αλεξάνδρειας, επένδυση στην οποία η RWE
συμμετέχει κατά 40% και η BP κατά 60%. 

Midstream
Βασικοί άξονες της στρατηγικής της RWE είναι 

 Επέκταση και διαφοροποίηση των αγωγών φυσικού αερίου, καθώς αποτελούν τον πλέον 
συμφέροντα τρόπο διοχέτευσης του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, δεδομένης της 
εγγύτητας των περιοχών εξόρυξης με τις περιοχές κατανάλωσης. 

 Υγροποιημένο φυσικό αέριο: ο ρόλος του είναι σημαντικός, αλλά κατά την RWE δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει τους αγωγούς φυσικού αερίου για λόγους τιμής. Το 2008, η 
RWE εξαγόρασε το 50% της αμερικανικής Excelerate Energy, εταιρείας που εξειδικεύεται 
σε υπηρεσίες επαναεριοποίησης (regasification) και μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού 
αερίου με LNG-Tanker. Οι εταιρείες σχεδιάζουν την κατασκευή του λιμένος GasPort στο 
Wilhelmshaven, το οποίο θα είναι το πρώτο GasPort της Excelerate στην Ευρώπη (πλην 
ΗΒ) και το πρώτο λιμάνι της Γερμανίας για φυσικό αέριο.  

 Διασύνδεση ευρωπαϊκών δικτύων/αγορών είναι απαραίτητη, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ασφαλής παροχή φυσικού αερίου 

 Αποθήκευση φυσικού αερίου: η αύξηση της χωρητικότητας είναι απαραίτητη και γι’ αυτό 
στα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνονται επενδύσεις σε έξι εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
φυσικού αερίου.   

Η RWE Supply and Trading GmbH έγινε το Φεβρουάριο 2008 ο έκτος εταίρος της κοινοπραξίας 
Nabucco Gas Pipeline International GmbH, στην οποία διαθέτει μερίδιο 16,67 %, όπως και οι 
υπόλοποι πέντε εταίροι (ΒΕΗ, Bulgarian, Botas, MOL, Transgaz, OMV Gas & Power GmbH). 

Για την RWE, ο συνολικού μήκους 3.300 χιλιομέτρων αγωγός Nabucco θεωρείται ότι αποτελεί
την καλύτερη επιλογή για τη διασύνδεση των πεδίων εξόρυξης φυσικού αερίου και των βασικών 
αγορών της (Γερμανία, Τσεχία, Ουγγαρία και ΗΒ).  

Με βάση μελέτηi που παρουσίασε η RWE τον Νοέμβριο του 2009, ο Nabucco αποτελεί την πλέον 
συμφέρουσα από άποψη κόστους επιλογή για τη διοχέτευση του φυσικού αερίου της Κασπίας 
στην Κεντρική Ευρώπη (Νότιος Διάδρομος). 
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Πηγή: RWE Supply & Trading GmbH, 16.11.2009 

Ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Stefan Judisch, διευθύνοντος της RWE Supply and
Trading, στις 30 Ιουνίου 2010, προϋποθέσεις προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή του 
αγωγού είναι αφ’ενός η συμμετοχή νέων εταίρων στην κοινοπραξία Nabucco και αφ’ετέρου η 
δέσμευση των προμηθευτριών χωρών ως προς τις ποσότητες που θα διοχετεύσουν στον αγωγό. 

Downstream
Το 2009 η RWE προχώρησε σε συμφωνία με την Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την πώληση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Γερμανία, μήκους 4.100 
km (RWE Transportnetz Gas GmbH, τώρα Thyssengas GmbH), προκειμένου να τερματιστεί η 
διαδικασία που είχε κινηθεί εναντίον της.

Αντιγόνη Μαριόλη
Γραμματέας ΟΕΥ Β΄

                                                          
i Το δελτίο τύπου και η παρουσίαση της μελέτης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της RWE
http://www.rwe.com/web/cms/mediablob/en/354906/data/354894/57669/rwe/press-news/archive/special-
nabucco/nabucco-an-economic-comparison/Nabucco-is-the-most-economic-link-for-Caspian-gas-to-Europe-PDF-.pdf
και
http://www.rwe.com/web/cms/mediablob/en/354908/data/354894/57372/rwe/press-news/archive/special-
nabucco/nabucco-an-economic-comparison/Nabucco-The-most-commercial-Southern-Corridor-gas-pipeline-project-
PDF-.pdf


