
Η Γερμανία ανακοίνωσε τη διακοπή της προμήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία σε πρώην 
θυγατρικές της Gazprom.
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Ορισμένες πρώην θυγατρικές της Gazprom στη Γερμανία δεν προμηθεύονται πλέον φυσικό αέριο 
λόγω των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ρωσία στις δυτικές εταιρείες (σ. μ. των αντίμετρων 
απέναντι στα μέτρα που τις έχουν επιβληθεί). Αυτό δήλωσε ο αντικαγκελάριος της Γερμανικής 
Κυβέρνησης, Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Προστασίας του Κλίματος Ρόμπερτ Χάμπεκ, 
μιλώντας στη Bundestag (Γερμανικό κοινοβούλιο), όπως αναφέρθηκε από το TASS.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις κυρώσεις που 
ανακοίνωσε η Ρωσία στον τομέα της ενέργειας. «Έχουμε προετοιμαστεί για την κατάσταση», 
δήλωσε ο Χάμπεκ, επισημαίνοντας ότι η αγορά θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις ελλείψεις 
καυσίμων από τη Ρωσία. Ο επικεφαλής του Γερμανικού υπουργείου Οικονομίας τόνισε ότι η 
Γερμανία έχει βρει εναλλακτικούς προμηθευτές, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung την 1η Απριλίου, ο Μάρτιν 
Μπρούντερμυλλερ (Martin Brudermüller), διευθύνων σύμβουλος της BASF, της μεγαλύτερης 
Γερμανικής εταιρείας χημικών στον κόσμο, τάχθηκε κατηγορηματικά κατά του εμπάργκο στις 
ενεργειακές προμήθειες από τη Ρωσία. «Θέλουμε να καταστρέψουμε ολόκληρη την οικονομία μας 
με τα μάτια ανοιχτά; Ό,τι έχουμε δημιουργήσει επί δεκαετίες;
Νομίζω ότι ένα τέτοιο πείραμα θα ήταν ανεύθυνο», είχε δηλώσει ο Μπρούντερμυλλερ. Πρόσθεσε 
επίσης ότι η επιβολή απαγόρευσης των εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία θα προκαλούσε 
πρωτοφανή οικονομική ζημία στη Γερμανία. «Αυτό μπορεί να οδηγήσει τη γερμανική οικονομία στη 
χειρότερη κρίση από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», είχε δήλωσε ο επικεφαλής της BASF. 
Μια τέτοια κίνηση θα απειλούσε την ύπαρξη πολλών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δύο ημέρες αργότερα, ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Ρομπερτ Χάμπεκ, υπουργός Οικονομικών
Υποθέσεων και Προστασίας του Κλίματος, προειδοποίησε για διάσπαση της Γερμανικής 
κοινωνίας και οικονομίας σε περίπτωση αποκλεισμού των ενεργειακών προμηθειών από τη 
Ρωσία. Αυτό δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Rheinische Post. «Δεν πρόκειται για ένα 
παιχνίδι, αλλά για ένα σενάριο που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη, [ένα σενάριο] πιθανών 
βαθιών διαιρέσεων στην οικονομία και την κοινωνία. Από την άποψή μου, θα ήταν σωστό να μην 
ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία τερματισμού των σχέσεων όσον αφορά το θέμα των προμηθειών» 
είχε δηλώσει, δήλωσε ο Χάμπεκ.

Με αυτή την ευκαιρία ας θυμηθούμε τι είχε πει στη συνέντευξή του στις 31.03.22, ο επικεφαλής 
της BASF.



Ο χημικός όμιλος BASF είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη Γερμανία. 
Ο διευθύνων σύμβουλος Μάρτιν Μπρούντερμυλλερ (Martin Brudermüller) θεωρεί ανεύθυνη 
την απόφαση περί αποκλεισμού της εισαγωγής Ρωσικού φυσικού αερίου. Πολλοί Γερμανοί 
υποτίμησαν τους κινδύνους.

Μάγια Μπράνκοβιτς (Maya Brankovic):  κ. Μπρούντερμυλλερ, η BASF είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους αγοραστές και καταναλωτές ενέργειας στη Γερμανία.

Μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου του Πούτιν με τις 
εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία;



Μάρτιν Μπρούντερμυλλερ: Τα τρομερά νέα και οι εικόνες από την Ουκρανία με ενοχλούν και 
εμένα. Ελπίζω ότι οι κυρώσεις θα αποδώσουν και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει το συντομότερο 
δυνατό.
Παρ' όλα αυτά, είναι γεγονός ότι οι προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου αποτελούσαν μέχρι 
σήμερα τη βάση για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας.
Σήμερα όμως θα πρέπει να αντικαταστήσουμε το Ρωσικό φυσικό αέριο υπό καθεστώς υψηλών 
πιέσεων.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, για παράδειγμα, οι προμήθειες υγρού αερίου από τις ΗΠΑ θα 
οδηγήσουν σε σημαντικά υψηλότερες τιμές ενέργειας και δεν μπορούν να εφαρμοστούν με το 
πάτημα ενός κουμπιού. Η διαδικασία αυτή συνιστά πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα της
Γερμανικής και της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Μάγια Μπράνκοβιτς: Είναι εφικτή η άμεση παραίτηση από το Ρωσικό φυσικό αέριο; 

Μάρτιν Μπρούντερμυλλερ: Δεν αρκεί να μειώσουμε όλοι τη θέρμανση κατά 2 βαθμούς αυτή τη 
στιγμή. Η Ρωσία καλύπτει το 55% της κατανάλωσης φυσικού αερίου της Γερμανίας. Αν 
εξαφανιζόταν εν μία νυκτί, πολλά πράγματα θα κατέρρεαν εδώ, θα είχαμε υψηλά επίπεδα ανεργίας 
και πολλές εταιρείες θα χρεοκοπούσαν. Αυτό θα οδηγούσε σε μη αναστρέψιμες ζημιές. Για να το 
θέσω ωμά: Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τη Γερμανική οικονομία στη χειρότερη κρίση από 
το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και να καταστρέψει την ευημερία μας. Ειδικά για 
πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα μπορούσε να σημάνει το τέλος. Δεν μπορούμε να το
διακινδυνεύσουμε αυτό!

Μάγια Μπράνκοβιτς: Πόσο σύντομα μπορούμε να απεξαρτηθούμε από το Ρωσικό φυσικό αέριο;

Μάρτιν Μπρούντερμυλλερ: Αν βιαστούμε, μπορούμε να το κάνουμε σε τέσσερα με πέντε χρόνια.

Μάγια Μπράνκοβιτς: Και τι θα γίνει αν, για παράδειγμα, η απαίτηση του Πούτιν για πληρωμή σε 
ρούβλια οδηγήσει σε άμεση διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου;

Μάρτιν Μπρούντερμυλλερ: Μια διακοπή των παραδόσεων για σύντομο χρονικό διάστημα θα 
άνοιγε ίσως τα μάτια πολλών - και στις δύο πλευρές.
Θα καθιστούσε σαφές το μέγεθος των συνεπειών. Αλλά αν δεν εισάγουμε πλέον Ρωσικό φυσικό 
αέριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε θα έχουμε πραγματικά πρόβλημα εδώ στη Γερμανία.
Στη BASF, θα έπρεπε να μειώσουμε ή να διακόψουμε εντελώς την παραγωγή στη μεγαλύτερη 
μονάδα μας στο Λούντβιχσχάφεν (Ludwigshafen), εάν η προμήθεια μειωνόταν σημαντικά και 
μόνιμα κάτω από το 50% των μέγιστων αναγκών μας σε φυσικό αέριο. Ο υπουργός Χάμπεκ έχει 
ήδη ενεργοποιήσει το επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το 
φυσικό αέριο.

Μάγια Μπράνκοβιτς: Μια ομάδα γνωστών οικονομολόγων χαρακτήρισε ένα γρήγορο μποϊκοτάζ 
ως διαχειρίσιμο.

Μάρτιν Μπρούντερμυλλερ: Επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής: οι μεγαλύτεροι ρήτορες 
είναι εκείνοι που δεν φέρουν καμία ευθύνη σε αυτό το σημείο. Όταν είσαι υπεύθυνος για πολλούς 
ανθρώπους, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Παράγουμε επίσης προϊόντα για τη φαρμακευτική 
βιομηχανία και άλλους ζωτικούς τομείς εδώ στο Λούντβιχσχάφεν. Όλα είναι πολύ πιο πολύπλοκα 
από ό,τι τα σκιαγραφούν κάποια μοντέλα.



Μάγια Μπράνκοβιτς: Αν τώρα αφήσουμε τον Πούτιν να κάνει ό,τι θέλει και αποφύγουμε ένα 
ενεργειακό μποϊκοτάζ, δεν θα είναι τελικά ακόμη μεγαλύτερη η οικονομική ζημιά, επειδή θα 
συνεχίσει και θα επιτεθεί σε ακόμη περισσότερες χώρες;

Μάρτιν Μπρούντερμυλλερ: Δεν είναι τόσο άσπρο και μαύρο. Είναι εντελώς ασαφές αν ένα 
μποϊκοτάζ θα τερμάτιζε πραγματικά τον πόλεμο.
Θα σας ξαναρωτήσω: Θέλουμε να καταστρέψουμε ολόκληρη την οικονομία μας με τα μάτια 
μας ορθάνοιχτα; Αυτό που έχουμε χτίσει επί δεκαετίες;
Πιστεύω ότι ένα τέτοιο πείραμα θα ήταν ανεύθυνο.
Και αν οι πολίτες γνώριζαν τις πραγματικές συνέπειες ενός ενεργειακού μποϊκοτάζ, η 
πλειοψηφία θα ήταν αντίθετη.
Οι Γερμανοί έχουν υποτιμήσει τις συνέπειες.
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