
                
ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

 

ΘΔΜΑ:  Απόθαζη χπημαηοδοηικήρ κπαηικήρ ζηήπιξηρ ηηρ Gazprom Germania με ζηόχο 

να αποηπαπεί επαπειλούμενη χπεοκοπία ηηρ 
 

Η Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε αλαθνίλσζε ζηηο 14/06 η.έ. ηελ απόθαζή ηεο λα ζηεξίμεη 

ρξεκαηνδνηηθά ηελ Gazprom Germania (GPG), επεθηείλνληαο ηαπηόρξνλα κεηά ηα ηέιε 

επηεκβξίνπ η.έ. ην ρξνληθό πιαίζην ζέζεο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο ππό ηελ «θεδεκνλία» ηεο, κε 

ζηόρν λα απνηξέςεη ηελ επαπεηινύκελε ρξενθνπία ηεο.  

 

ην ζρεηηθό Δειηίν Σύπνπ, ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε ππνγξακκίδεη όηη ε αλάιεςε ηεο ελ ιόγσ 

πξσηνβνπιίαο από πιεπξάο Καγθειαξίαο θαη ζπλαξκόδησλ Οκνζπνλδηαθώλ Τπνπξγείσλ 

(Οηθνλνκηθώλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Πξνζηαζία ηνπ Κιίκαηνο) ζηνρεύεη ζην λα δηαζθαιηζηεί 

καθξνπξόζεζκα ε αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνύ ζηε Γεξκαλία θαη λα παξακείλεη απηό ην δσηηθήο 

ζεκαζίαο θνκκάηη ησλ ελεξγεηαθώλ ππνδνκώλ ππό θξαηηθό έιεγρν. Εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε 

πιεξνθνξίεο πνπ δηέξξεπζαλ από θπβεξλεηηθνύο θύθινπο, ην πνζό κε ην νπνίν ζα εληζρπζεί ε ελ 

ιόγσ εηαηξεία, κέζσ δαλεηζκνύ από ηελ θξαηηθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα KfW, θπκαίλεηαη κεηαμύ 

€9-10 δηο.  

 

εκεηώλεηαη όηη ε GPG δηαδξακαηίδεη θνκβηθό ξόιν ζηνλ ελεξγεηαθό εθνδηαζκό ηεο Γεξκαλίαο κε 

θ.α., αθνύ νη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο ηεο πεξηιακβάλνπλ έλα επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ: εκπόξην 

θαη κεηαθνξά θ.α. θαη ιεηηνπξγία ζρεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ζπλεξγαδόκελε κε ηηο θαηά ηόπνπο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο δηαηεξεί ζην ελεξγεηηθό ηεο ππνδνκέο 

απνζήθεπζεο θ.α. ζε νκνζπνλδηαθό επίπεδν, ελώ πξνκεζεύεη κεγάινπο βηνκεραληθνύο 

θαηαλαισηέο θ.α. ζηε Γεξκαλία, κέζσ ζπγαηξηθώλ ηεο όπσο π.ρ. ε Wingas GmbH.  

 

Η GPG, ε νπνία αλήθε ζηνλ ξσζηθό όκηιν Gazprom ηεινύζε, από ηηο αξρέο Απξηιίνπ η.έ., ππό ηνλ 

πξνζσξηλό έιεγρν (έσο 30/09 η.έ.) ηεο Γεξκαληθήο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Δηθηύσλ 

(Bundesnetzagentur), ελώ έθηνηε αληηκεησπίδεη ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, εμαηηίαο ησλ 

επηβιεζεηζώλ θπξώζεσλ από ηε Ρσζία. Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θνινζζνύ 

επηδεηλώζεθε ζε ηέηνην βαζκό πνπ ε εηαηξεία θιήζεθε θαηά ηνλ παξειζόληα κήλα λα 

αληηκεησπίζεη ηαπηόρξνλα ηηο ζεκεηνύκελεο ειιείςεηο (από ηε δηαθνπή ηεο πξνκήζεηαο θ.α. από ηε 

Ρσζία) κε ηελ αλάγθε άκεζεο εύξεζεο λέσλ πξνκεζεπηώλ θαη ππνθαηάζηαζεο ησλ πνζνηήησλ πνπ 

ιάκβαλε, κε πςειόηεξν όκσο αληίηηκν.  

 

Γηα ηνλ ιόγν απηό θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ξεπζηόηεηα ηεο GPG, ε Γεξκαληθή 

Κπβέξλεζε θαηέθπγε ζηε ιύζε ηνπ δαλεηζκνύ. Με ην δάλεην πνπ ζα ιάβεη ε εηαηξεία ζα 

δηαηεξήζεη ηε θεξεγγπόηεηά ηεο απέλαληη ζηνπο πηζησηέο ηεο, ελώ ζα απνηξαπνύλ νη 



πηζαλνινγνύκελεο αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο πνπ ζα είρε ε θαηάξξεπζή ηεο ζε νιόθιεξν ην δίθηπν 

εθνδηαζκνύ ηεο Γεξκαλίαο. Επηπιένλ ζα δεκηνπξγεζνύλ νη απαξαίηεηεο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο όηη 

ην δάλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο GPG θαη έηζη δε ζα 

κπνξεί λα δηνρεηεύεηαη θαζνηνλδήπνηε ηξόπν πξνο ηε Ρσζία (ην ιεγόκελν ring- fencing). 

 

Επηπξνζζέησο, ζύκθσλα κε επίζεκεο αλαθνηλώζεηο ζρεδηάδεηαη από ην θζηλόπσξν η.έ. λα ηεζεί 

ππό λέα λνκηθή βάζε ε δηαρείξηζε ηεο Gazprom Germania, κε αλαζρεδηαζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο θαη λα κεηνλνκαζζεί ζε «Securing Energy for Europe GmbH (SEFE)», ελώ παξάιιεια 

εμεηάδνληαη επηινγέο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ δαλείνπ ζε ίδηα θεθάιαηα. 

 

Η ελ ιόγσ θίλεζε ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο δελ αληίθεηηαη ζην γεξκαληθό λνκνζεηηθό πιαίζην 

γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα (EnSiG), ζύκθσλα κε ην νπνίν θξίζηκεο ελεξγεηαθέο ππνδνκέο 

κπνξνύλ λα ηεζνύλ ππό θξαηηθό έιεγρν, εθόζνλ απηό ππαγνξεύεηαη από ιόγνπο αζθάιεηαο. Ο 

ηξνπνπνηεκέλνο λόκνο γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηέζεθε ζε ηζρύ ζηηο 22/05 η.έ. θαη δεκηνπξγεί 

κηα λέα λνκηθή βάζε γηα ηε ιήςε εηδηθώλ κέηξσλ κε ζηόρν ηελ πξόιεςε θξίζεσλ, ηα νπνία 

κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ππό ζπγθεθξηκέλεο, ζαθώο θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο, αθόκε θαη πξηλ 

δηαηαξαρζεί ν ελεξγεηαθόο εθνδηαζκόο. 

 

Η Γεξκαληθή Κπβέξλεζε επηρεηξεί λα εμαληιήζεη όια ηα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα εγγπεζεί ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο ρώξαο θαη λα ζηείιεη έλα ηζρπξό κήλπκα 

πξνο ηηο αγνξέο όηη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε, κε ζηόρν λα 

δηαζθαιηζηεί ν ελεξγεηαθόο εθνδηαζκόο, όρη κόλν ζηε Γεξκαλία, αιιά ζπλνιηθά ζηελ Επξώπε. 


