
Η Γερμανία ανακάλυψε τον ένοχο για την κρίση του φυσικού αερίου

Ο γερμανικός ενεργειακός κολοσσός Uniper κατέθεσε αγωγή κατά της Gazprom export στη 
Στοκχόλμη, ζητώντας αποζημίωση ύψους 11,6 δισ. ευρώ για την άρνηση της ρωσικής εταιρείας να 
προμηθεύσει φυσικό αέριο από τον Ιούνιο του 2022, τη στιγμή που έπεσε η πίεση στον αγωγό 
φυσικού αερίου Nord Stream 1. Ως αποτέλεσμα, η Uniper αναγκάστηκε να αγοράζει μόνη της 
καύσιμα για τους τελικούς καταναλωτές, γεγονός που οδήγησε την εταιρεία σε σημαντικές ζημίες, 
οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται καθημερινά.

Είναι γεγονός ότι υφίσταται μακροπρόθεσμη σύμβαση μεταξύ της Gazprom και της Uniper 
βάσει της οποίας ο Nord Stream 1 προμηθεύει φυσικό αέριο. Ωστόσο ο αγωγός είναι θαμμένος
στο βυθό της Βαλτικής Θάλασσας λόγω του πρόσφατου σαμποτάζ. Το ίδιο και ένας κλάδος 
του Nord Stream 2. Ο «επιζών» κλάδος του Nord Stream 2 δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τη 
Γερμανία με φυσικό αέριο για νομικούς λόγους, επειδή: ο αγωγός δεν έχει πιστοποιηθεί από 
τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Οργανισμό Δικτύων.

Η μείωση των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου προς την Uniper είχε εξαιρετικά υψηλό 
κόστος για τον ίδιο τον κολοσσό και για τους Γερμανούς φορολογούμενους. Κατά τα τρία τρίμηνα 
του τρέχοντος έτους, η εταιρεία ανακοίνωσε ζημίες ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτές 
σχετίζονται κυρίως με την επιχείρηση φυσικού αερίου , η οποία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει 
υψηλό κόστος για την αντικατάσταση των προμηθειών από τη Ρωσία. «Ο αρνητικός αντίκτυπος 
επιδεινώθηκε περαιτέρω το τρίτο τρίμηνο του 2022, λόγω της πλήρους διακοπής της παροχής 
φυσικού αερίου», αναφέρει στην έκθεσή της η γερμανική εταιρεία.

Η Uniper διαχειρίζεται σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής εντός και εκτός Γερμανίας και είναι ο 
μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου στη Γερμανία. Για τους Γερμανούς, πρόκειται για μια 
σημαντική εταιρεία του συστήματος των ενεργειακών υποδομών. Η αδιάλειπτη λειτουργία της 
Uniper αποτελεί προϋπόθεση για τον εθνικό ενεργειακό τομέα και ολόκληρη τη γερμανική 
οικονομία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση έπρεπε να προστρέξει στη διάσωση 
αυτού του κολοσσού. Στις αρχές Ιουλίου η Uniper απευθύνθηκε στις αρχές για βοήθεια. Ως 
αποτέλεσμα, η εταιρεία έλαβε πιστώσεις ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Αναπτυξιακή 
Τράπεζα KfW και επιπλέον 2 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να μετριάσει τις συνέπειες που 
προκλήθηκαν από τις διαταραχές στις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου. Επιπλέον, η γερμανική 
κυβέρνηση αποφάσισε να αγοράσει τις μετοχές της Uniper από τον μέτοχό της, τη φινλανδική 
Fortum, ανεβάζοντας το ποσοστό της συμμετοχής της στο 99%. Η Uniper εκτιμά ότι το συνολικό 
πακέτο οικονομικής βοήθειας από την κυβέρνηση για τη σταθεροποίηση της εταιρείας, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους κρατικοποίησης, θα ανέλθει σε τουλάχιστον 29 
δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι προφανές ότι οι εταιρείες ενέργειας θα χρειαστούν 
περισσότερα χρήματα αυτό το χειμώνα. Πολλά περισσότερα χρήματα.

Η διάσωση της Uniper αποτελεί τη μεγαλύτερη πράξη διάσωσης της Γερμανίας μετά τη 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όταν το Βερολίνο χορήγησε στον τραπεζικό τομέα 480 δισ. 
ευρώ. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο νέος ιδιοκτήτης θέλει να μετακυλήσει 
τουλάχιστον μέρος του κόστους του πακέτου Uniper στη ρωσική Gazprom.

Η Gazprom επιβεβαίωσε το γεγονός ότι παρέλαβε την αγωγή. Η θέση της είναι απλή: η πίεση 
μειώθηκε για τεχνικούς λόγους - κατέστη αδύνατη η επισκευή των μονάδων συμπιεστών 
αερίου λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην προμήθεια στροβίλων. Πρόκειται για 
περιστατικό ανωτέρας βίας. Επιπλέον, στις 26 Σεπτεμβρίου, και τα δύο σκέλη του NSP1 και 
ένα σκέλος του NSP2 που ουδέποτε λειτούργησε, υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα 
δολιοφθοράς στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες της Δανίας και της Σουηδίας. Η Uniper, 



από την πλευρά της, απέρριψε τη θέση της Gazprom, θεωρώντας ότι για την εκπλήρωση της 
σύμβασης πρέπει να αγοράσει η ίδια φυσικό αέριο στην αγορά spot και να το παραδώσει στη 
γερμανική εταιρεία !!!!!!!!

Αυτή δεν είναι η πρώτη δικαστική διαμάχη της Gazprom με δυτικούς εταίρους, αλλά οι δικαστές 
διαιτησίας συχνά έχουν αποφύγει να ταχθούν υπέρ της πλευράς του ρωσικού μονοπωλίου φυσικού 
αερίου, ακόμη και σε υποθέσεις που είναι προφανές, ότι θα έπρεπε να είχαν τελεσιδικήσει, 
υπέρ της ρωσικής πλευράς,. Πριν από τρία χρόνια, για παράδειγμα, η Gazprom έχασε μια 
μακροχρόνια διαμάχη με την ουκρανική Naftogaz σχετικά με την τιμή του φυσικού αερίου και τη 
διαμετακόμιση. Η Gazprom αναγκάστηκε να καταβάλει 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια στην 
ουκρανική εταιρεία από την ίδια διαιτησία της Στοκχόλμης. Η πληρωμή αυτή περιλαμβανόταν σε 
μια πιο σύνθετη συμφωνία-πακέτο που είχε ενσωματωθεί στο διακυβερνητικό πρωτόκολλο 
Ουκρανίας-Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκτός από την αποζημίωση της Naftogaz, η συμφωνία 
περιελάμβανε παραίτηση από τις υφιστάμενες αγωγές των μερών, συμπεριλαμβανομένου του 
διακανονισμού προστίμου ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Επιτροπή 
Αντιμονοπωλίων της Ουκρανίας, και την υπογραφή συμφωνίας διαμετακόμισης για πέντε χρόνια, 
έως το 2024.

Η άλλη χαμένη δίκη της Gazprom στη διαιτησία της Στοκχόλμης έληξε πριν από ενάμιση χρόνο. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, το δικαστήριο αποφάσισε να επαναδιατυπώσει τη φόρμουλα 
τιμολόγησης της σύμβασης για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Πολωνία και το έκανε 
αναδρομικά από τον Νοέμβριο του 2014. Το δικαστήριο διέταξε την Gazprom να επιστρέψει στον 
πολωνικό φορέα εκμετάλλευσης υπερπληρωμή ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των προαναφερόμενων αντιδικιών, οι προοπτικές της 
Gazprom να κερδίσει μια νέα υπόθεση είναι σχεδόν μηδενικές, ανεξάρτητα από τα 
επιχειρήματα που επικαλείται η εταιρεία. Υπάρχει, ωστόσο, μια μικρή ελπίδα. Τον Νοέμβριο η 
διαιτησία της Στοκχόλμης εξέτασε μια διαφορά μεταξύ της Gazprom Export και της φινλανδικής 
Gasum και το σύστημα «ανταλλαγής «φυσικού αερίου με ρούβλια». Το δικαστήριο έκρινε ότι το 
διάταγμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν που εισήγαγε αυτό το σύστημα πληρωμής 
φυσικού αερίου αποτελούσε περιστατικό ανωτέρας βίας. Η απόφαση αυτή αυξάνει τις 
πιθανότητες να αναγνωριστούν ως ανωτέρα βία οι αλλαγές στη ρωσική νομοθεσία ή οι αποφάσεις 
των ρωσικών ρυθμιστικών αρχών, όπως οι εντολές της εταιρείας «Ροζκομναντζόρ» που 
απαγορεύουν τη λειτουργία του εξοπλισμού στο σταθμό συμπιεστών Πορτόβαγια.

Προφανώς, έχοντας χάσει τον οικονομικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, οι γερμανικές αρχές 
προσπαθούν να την εκδικηθούν δικαστικά. Ωστόσο, παρά τα όσα συμβαίνουν στη διαδικασία 
Uniper-Gazprom, η ρωσική εταιρεία θα πρέπει ήδη να σκέφτεται την πλήρη διακοπή της 
λειτουργίας της στην Ευρώπη και οι Ρώσοι δικηγόροι θα πρέπει να προετοιμάζουν αγωγές 
κατά της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία έχει εθνικοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της 
ίδιας της Gazprom και της Rosneft. Κατανοώντας τη σάπια φύση κάθε δικαστικής 
διαδικασίας στην Ευρώπη, το γεγονός θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Οι ίδιες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι επενδυτές άλλων χωρών, θα πρέπει 
να διαπιστώσουν από μόνοι τους, πώς εξελίσσεται σήμερα και στο εξής, το περιβάλλον 
διαιτησίας και επενδύσεων στην Ευρώπη.


