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ΘΔΜΑ:  Έντονη φημολογία ςτα γερμανικά ΜΜΕ για νέα αιτήματα Γερμανίασ και Πολωνίασ 
για ειςαγωγέσ ρωςικοφ αργοφ πετρελαίου το 2023 

 
φμφωνα με δθλϊςεισ ςτο ρ/κανάλι Rossiya-24 του Nikolai Tokaref, επικεφαλισ του 
ρ/κρατικοφ πετρελαϊκοφ κολοςςοφ Transneft, τμιμα των οποίων αναδθμοςιεφεται ςτον 
γ/τφπο, φζρεται ότι Γερμανία και Πολωνία ζχουν υποβάλει αιτιματα προσ ρ/εταιρεία 
Transneft για νζεσ ειςαγωγζσ πετρελαίου το 2023: οι δθλϊςεισ του ρ/αξιωματοφχου 
ανάγκαςαν τθ γ/Κυβζρνθςθ να προχωριςει άμεςα ςε επίςθμθ διάψευςθ μζςω του 
εκπροςϊπου του γ/Τπουργείου Οικονομίασ/Προςταςίασ του Κλίματοσ: «Τα δθμοςιεφματα ότι 
θ Γερμανία παριγγειλε ρ/αργό πετρζλαιο είναι ψευδι. Οι εταιρείεσ που διαχειρίηονται τα 
γ/διχλιςτιρια ςτισ περιοχζσ Schwedt και Loina δεν πρόκειται να παραγγείλουν άλλο ρ/αργό 
πετρζλαιο με τθ νζα χρονιά». 
 
 Από πλευράσ του, ο ρ/Αξιωματοφχοσ ανζφερε ότι «παρ’όλεσ τισ βαρφγδουπεσ δθμόςιεσ 
διακθρφξεισ και διαψεφςεισ τθσ γ/Κυβζρνθςθσ, εμείσ ζχουμε λάβει γ/παραγγελίεσ για ρ/αργό 
πετρζλαιο, για το πρϊτο τρίμθνο 2023. Το ίδιο ζχει γίνει και εκ μζρουσ τθσ Πολωνίασ και των 
πολωνικϊν διυλιςτθρίων. Θα είναι εξαιρετικά δφςκολο για τα ρ/διχλιςτιρια να 
αντικαταςτιςουν τεχνικά το ρ/πετρζλαιο με αργό πετρζλαιο από το Καηακςτάν. Οι δφο χϊρεσ 
ανακοίνωςαν ότι δεν κα πάρουν πετρζλαιο από τθ Ρωςία από τθν 1θ Ιανουαρίου 2023, αλλά 
τϊρα λάβαμε αιτιματα από Γερμανοφσ και Πολωνοφσ καταναλωτζσ: δϊςτε μασ 3 εκατ. τόνουσ 
για τον επόμενο χρόνο και 360.000 τόνουσ για τον Δεκζμβριο, με τθ Γερμανία να ζχει ιδθ 
υποβάλει αντίςτοιχο αίτθμα για το πρϊτο τρίμθνο 2023». Επίςθσ ανζφερε ότι «το ρ/λιμάνι 
του Novorossiisk ςτθν Μαφρθ Θάλαςςα ζχει επεκτείνει τθν εξαγωγικι ικανότθτα του για 
πετρζλαιο χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε κείο ςε 40 εκατ. τόνουσ ετθςίωσ». Μόλισ προ θμερϊν 
ο Καηάχοσ Τπουργόσ Εξωτερικϊν διλωςε για το ίδιο κζμα «το Καηακςτάν κα μποροφςε να 
ςτείλει δφο ζωσ πζντε εκατ. τόνουσ επιπλζον πετρζλαιο το χρόνο, μζςω αγωγϊν προσ τθν 
Γερμανία και τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ».  
 
Οι ςυγκεκριμζνεσ δθλϊςεισ ζρχονται επίςθσ ςε πλιρθ αντίκεςθ με τα όςα διεμινυε και θ 
Πολωνία τον περαςμζνο μινα, δθλαδι ότι ζχει ςτόχο να εγκαταλείψει τθ ςυμφωνία για 
αγορά ρ/πετρελαίου. Πθγζσ που γνωρίηουν καλλίτερα το κζμα υποςτθρίηουν ότι θ Πολωνικι 
Κυβζρνθςθ επιδιϊκει τθν γ/υποςτιριξθ για κυρϊςεισ τθσ ΕΕ ςτο πολωνο-γερμανικό τμιμα 
του αγωγοφ Druzhba, ϊςτε θ Βαρςοβία να μπορζςει να εγκαταλείψει τθ ςυμφωνία αγοράσ 
ρ/πετρελαίου το επόμενο ζτοσ χωρίσ να πλθρϊςει πρόςτιμο για ακζτθςθ τθσ ςυμφωνίασ.  
  
Σζλοσ για το ίδιο κζμα, θ ΕΕ ζχει ιδθ δεςμευτεί ότι οι προμικειεσ ρ/πετρελαίου μζςω 
καλαςςίων οδϊν κα ςταματιςουν από τισ 5 Δεκεμβρίου τ.ζ., με τθν επιβολι ανϊτατων ορίων 
τιμϊν ςτο ρ/αργό πετρζλαιο. Σα γ/διχλιςτιρια τροφοδοτοφνται με ρ/αργό πετρζλαιο μζςω 
του αγωγοφ Druzhba και οι ροζσ μζςω αγωγϊν ζχουν εξαιρεκεί από τισ Ευρωπαϊκζσ 
κυρϊςεισ. Ωςτόςο, θ γ/Κυβζρνθςθ ζχει ιδθ ανακοινϊςει ότι κα ςταματιςει τισ αγορζσ 



ρ/αργοφ πετρελαίου, μζχρι τα τζλθ του ζτουσ, προκειμζνου να ςτθρίξει τθν ςκλιρυνςθ τθσ 
πολιτικισ τθσ ΕΕ με τισ αυξθμζνεσ κυρϊςεισ ζναντι τθσ Ρωςίασ. 

 


