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∆ιαφορετική στρατηγική ακολουθούν οι E-ON και RWE στο ζήτηµα της ατοµικής ενέργειας 
 
Οι δύο µεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Γερµανίας, E-ON και RWE 
αντιµετωπίζουν κατά διαφορετικό τρόπο τις εξελίξεις στο θέµα της ατοµικής ενέργειας:  

• Η RWE προσέφυγε στη δικαιοσύνη την 1η Απριλίου 2011 κατά της απόφασης της 
γερµανικής κυβέρνησης για τρίµηνη παύση λειτουργίας των παλαιότερων εργοστασίων 
ατοµικής ενέργειας. Βάσει της απόφασης αυτής, το εργοστάσιο της εταιρείας Biblis A 
αποσύρθηκε στις 18 Μαρτίου από το δίκτυο.  

• Η Ε-ΟΝ αντιθέτως, η οποία απέσυρε από το δίκτυο δύο εργοστάσια ατοµικής ενέργειας - 
Isar 1 και Unterweser - δε σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη.  

 
Η εταιρεία Ε-ΟΝ είναι η µεγαλύτερη παραγωγός ατοµικής ενέργειας στη Γερµανία έχοντας στην 
κατοχή της 6 εργοστάσια και συµµετοχές σε άλλα 5. Συνολικά, η ισχύς των εργοστασίων αυτών 
ανέρχεται σε 8.555 MW και αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 40% του συνόλου της ισχύος των 
γερµανικών πυρηνικών εργοστασίων. Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια έφθασε το 2010 τα  63 
δις kWh.  Το ενεργειακό µείγµα της εταιρείας βασίζεται σε σηµαντικό βαθµό, όχι όµως 
αποκλειστικά, στην ατοµική ενέργεια: επί συνόλου 23.148 MW εγκατεστηµένης ισχύος στη 
Γερµανία, τα 8.555 προέρχονται από πυρηνικά (37%).  
 
H RWE είναι, µετά την E-ON, η δεύτερη µεγαλύτερη παραγωγός ατοµικής ενέργειας στη 
Γερµανία έχοντας συµµετοχές σε 5 εργοστάσια, συνολικής ισχύος 6.295 MW (σχεδόν 30% επί 
του συνόλου των γερµανικών ατοµικών εργοστασίων). Η παραγόµενη ενέργεια το 2010 ανήλθε 
σε 45,2 εκ. kWh. Το ενεργειακό µείγµα της RWE στη Γερµανία βασίζεται σε ποσοστό µόλις 18% 
στα πυρηνικά εργοστάσια.  
 

Ενεργειακό µείγµα Ε-ΟΝ στη Γερµανία - 
ποσοστό % της ισχύος 2010
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Ενεργειακό µείγµα RWE στη Γερµανία - 
ποσοστό % της ισχύος 2010
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Πηγές: Geschäftsbericht RWE 2010, Ε-ΟΝ 2010, www.eon-kernkraft.com, Deutsches Atomforum e.V.   
 
 
 

http://www.eon-kernkraft.com/
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Το κόστος της εφαρµογής του moratorium υπολογίζεται για την E-ON σε 150 εκ. € και για την 
RWE σε 80 εκ. €. Η διαφορετική τακτική των εταιρειών δεν οφείλεται εποµένως σε ουσιώδη 
διαφοροποίηση των συµφερόντων τους, αλλά σε διαφορετική αξιολόγηση της κατάστασης 
σχετικά µε τις προοπτικές της γερµανικής ενεργειακής πολιτικής.  
 
Έτσι, η στρατηγική της RWE βασίζεται στην αξιοποίηση των νοµικών µέσων που διαθέτει 
εναντίον της απόφασης της κυβέρνησης, ώστε να προστατευθούν τα συµφέροντα των µετόχων. 
Αντίθετα, η στρατηγική της Ε-ΟΝ διαµορφώνεται µε βασική ιδέα ότι η έξοδος της Γερµανίας από 
τα πυρηνικά είναι πλέον αναπότρεπτη. Ουσιαστικής σηµασίας για την εταιρεία είναι να 
εξασφαλίσει την πρόσβαση στη διαµόρφωση των αποφάσεων, πράγµα όχι αυτονόητο (είναι 
χαρακτηριστικό ότι έχει συµπεριληφθεί µόλις ένας εκπρόσωπος της βιοµηχανίας στην επιτροπή 
Ethik Kommission για την αξιολόγηση της χρήσης πυρηνικής ενέργειας). Με τη διαλλακτική της 
στάση, η Ε-ΟΝ προσδοκά τη βελτίωση της σχέσης µε την κυβέρνηση, ώστε να ληφθούν υπόψιν οι 
θέσεις της.  
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