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Συµµετοχή της BASF- Wintershall στον αγωγό φυσικού αερίου South Stream 
 
 
Η γερµανική εταιρεία BASF Wintershall υπέγραψε χθες, 21.3, δήλωση προθέσεων σχετικά µε τη 
συµµετοχή της στην κοινοπραξία κατασκευής και εκµετάλλευσης του υπεράκτιου αγωγού 
φυσικού αερίου South Stream AG µε ποσοστό 15%. Η ρωσική Gazprom συµµετέχει µε ποσοστό 
50% στον South Stream, ενώ εταίρος είναι ήδη η ιταλική ΕΝΙ, και σχεδιάζεται η συµµετοχή της 
γαλλικής EdF.   
Με την υπογραφή της δήλωσης προθέσεων µεταξύ BASF Wintershall και Gazprom, η ρωσική 
εταιρεία επιτυγχάνει το στόχο της εξεύρεσης νέων εταίρων για την κατασκευή του South Stream: 
το καλοκαίρι του 2010 είχαν υπάρξει συζητήσεις για ενδεχόµενη συµµετοχή της RWE στον South 
Stream -  αντί του Nabucco – ενώ από τον Σεπτέµβριο 2010 εξεταζόταν ενδεχόµενη συµµετοχή 
της BASF Wintershall. Η εξασφάλιση τελικώς της συµµετοχής της BASF Wintershall στην 
κατασκευή του South Stream αποτελεί σηµαντική επιτυχία για την Gazprom, αυξάνοντας 
σηµαντικά τις πιθανότητες υλοποίησης του έργου και δηµιουργώντας αµφιβολίες για τη 
σκοπιµότητα του αγωγού Nabucco.  
Με βάση την ανακοίνωση των εταιρειών, συµφωνήθηκε επίσης η σύναψη µακροχρόνιιων 
συµβολαίων της κοινής θυγατρικής WIEE για τη διανοµή του φυσικού αερίου στις χώρες της ΝΑ 
Ευρώπης.  
Η ανακοίνωση δεν αναφέρεται σε οικονοµικά µεγέθη, εκτιµάται ωστόσο ότι το συνολικό κόστος 
του South Stream θα ανέλθει σε 21,5 δις $, ενώ το κόστος του υπεράκτιου τµήµατος σε 6 δις $.  
 
Χαρακτηριστικό είναι ότι στη σηµαντικότερη γερµανική οικονοµική εφηµερίδα Handelsblatt 
φιλοξενείται σήµερα σχόλιο του κου Alexander Medwedjew, αναπλ. ∆ιευθυντού της Gazprom, µε 
βασικά επιχειρήµατα ότι:  

• Ο South Stream δεν είναι ανταγωνιστικός του Nabucco, ούτε άλλων φυσικών αγωγών που 
θα διοχετεύσουν στην Ευρώπη φυσικό αέριο από άλλες πηγές 

• Ο South Stream δεν αποσκοπεί στην παράκαµψη της Ουκρανίας, αλλά στην εξασφάλιση 
πρόσθετων οδεύσεων  

• Ο South Stream «δεν θα πληµµυρίσει την Ευρώπη µε ρωσικό φυσικό αέριο», δεδοµένου 
ότι υπάρχει πολύ περισσότερο εξάρτηση της Gazprom από την Ευρώπη (70% των εσόδων 
της Gazprom), παρά το αντίστροφο, εξάρτηση της Ευρώπης από την Gazprom (70% των 
εισαγωγών της Ευρώπης από άλλες πηγές)  
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Η ανακοίνωση της συµµετοχής της BASF Wintershall στον South Stream αποτελεί συνέχιση και 
επέκταση της συνεργασίας της γερµανικής εταιρείας µε τη Gazprom (αγωγός North Stream, 
εξόρυξη φ/α στη Σιβηρία, Wingas) και έρχεται σε µια χρονική στιγµή, κατά την οποία γίνεται 
πολύς λόγος στη Γερµανία σχετικά µε τις δυνατότητες του φυσικού αερίου στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Πολλοί ειδικοί εκτιµούν ότι το φυσικό αέριο αποτελεί την καταλληλότερη 
µεταβατική τεχνολογία προκειµένου να επιτευχθεί ο διπλός στόχος της εξόδου από τα πυρηνικά 
και από τα θερµοηλεκτρικά εργοστάσια (µείωση εκποµπών CO2), καθώς επίσης και την 
κατάλληλότερη συµπληρωµατική τεχνολογία για ένα ενεργειακό µείγµα βασιζόµενο σε ΑΠΕ.  
 
Ο υπάρχων ενεργειακός σχεδιασµός της Γερµανίας (από το Σεπτέµβριο του 2010) δεν δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο και κάνει ελάχιστη αναφορά στο 
σχέδιο κατασκευής του Nabucco. Το κατά πόσον θα υπάρξει µεγάλη αύξηση της ζήτησης 
φυσικού αερίου στη Γερµανία εξαρτάται µεταξύ άλλων από το εάν η γερµανική κυβέρνηση 
επιδιώξει την ταχύτερη έξοδο από τα πυρηνικά και την αύξηση του ποσοστού του φυσικού αερίου 
στην ηλεκτροπαραγωγή, παρουσιάζοντας νέο ενεργειακό σχεδιασµό.  
 
 
 
Συντάκτις: Αντιγόνη Μαριόλη, Γραµµατέας ΟΕΥ B΄  

 
Πηγή: http://south-stream.info/  

http://south-stream.info/

