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ΘΔΜΑ:  Υπογραφή Κοινήσ Δήλωςησ Προθέςεων Γερμανίασ – Πολωνίασ για αμοιβαία 
προμήθεια αργοφ πετρελαίου 

 
 

φμφωνα με τθν ιςτοςελίδα «Tagesschau» του Κρατικοφ Σθλεοπτικοφ Δικτφου ARD, Γερμανία 
και Πολωνία προχϊρθςαν ςτθν υπογραφι Κοινισ Διλωςθσ Προκζςεων (Letter of Intent) για 
αμοιβαία παροχι αργοφ πετρελαίου ενόψει τθσ επικείμενθσ διακοπισ ειςαγωγϊν αργοφ 
πετρελαίου από τθ Ρωςία από τισ αρχζσ του 2023. ε ζνα τζτοιο ενδεχόμενο, υπάρχει ο 
φόβοσ ότι θ παραγωγικι ικανότθτα του διυλιςτθρίου PCK ςτο Schwedt κα ελαχιςτοποιθκοφν. 
 
Μζςω τθσ Κοινισ Διλωςθσ, θ οποία υπεγράφθ από το Γερμανό Τπουργό Οικονομίασ και 
Προςταςίασ του Κλίματοσ, Robert Habeck (Πράςινοι), και τθν Πολωνι Ομολόγο του, Τπουργό 
Περιβάλλοντοσ, Anna Moskwa, το διυλιςτιριο του Schwedt κα ζχει τθν δυνατότθτα να 
προμθκεφεται αργό πετρζλαιο μζςω των διχλιςτθρίων του Gdansk. Οι ακριβείσ ποςότθτεσ 
δεν ζχουν ακόμθ αποςαφθνιςκεί και αναμζνεται να αποτελζςουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευςθσ μεταξφ των εταιρειϊν που εμπλζκονται ςτθν Κοινι Διλωςθ.  
 
Και οι δφο πλευρζσ τόνιςαν ότι είναι προσ το ςυμφζρον τόςο τθσ Γερμανίασ όςο και τθσ 
Πολωνίασ να εφοδιαςτοφν τα διυλιςτιρια ςτισ περιοχζσ Gdansk, Plock, Schwedt και Leuna με 
όςο το δυνατόν μεγαλφτερα αποκζματα. Επίςθσ και οι δφο πλευρζσ δεςμεφονται να 
ενιςχφςουν τθν χωρθτικότθτα των ςτακμϊν αποκικευςθσ και των αγωγϊν, όςον το δυνατόν 
ςυντομότερα. Όςον αφορά τθ Γερμανία, θ δζςμευςθ αφορά το λιμάνι του Rostock και τον 
αγωγό Rostock-Schwedt, ενϊ για τθν πολωνικι πλευρά, θ δζςμευςθ αφορά το Gdansk και 
τον αγωγό μζςω τθσ Πομερανίασ. τόχοσ των ενεργειϊν αυτϊν, όπωσ διλωςε και ο κ.  
Habeck, είναι να προμθκευτοφν τα διυλιςτιρια και ςτισ δφο χϊρεσ με επαρκείσ ποςότθτεσ 
αργοφ πετρελαίου. 
 
Σθν ερχόμενθ Δευτζρα, 5/12, αναμζνεται ςτθν Βαρςοβία ο Γερμανόσ Τφυπουργόσ 
Οικονομίασ, Michael Kellner, για πιο αναλυτικζσ ςυηθτιςεισ. Από πολωνικισ πλευράσ, θ 
αρμόδια Τπουργόσ Περιβάλλοντοσ, τόνιςε ότι «η Κοινή Δήλωςη Προθζςεων επιβεβαιώνει την 
αμοιβαία πρόθεςη για ςυνεργαςία με ςκοπό την αξιοποίηςη με τον καλφτερο δυνατό τρόπο 
των ςυνθηκών που προκφπτουν μζςω τησ ςφνδεςησ γερμανικών και πολωνικών διυλιςτηρίων 
μζςω του πολωνικοφ δικτφου αγωγών. Η ςυνεργαςία γίνεται για να καθιερωθοφν, όςο το 
δυνατόν, καλφτερεσ ςυνθήκεσ για τουσ καταναλωτζσ και ςτα δφο κράτη». 
 
Σο δίκτυο μεταφοράσ μζςω Πολωνίασ είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ για τθν περιοχι του 
Schwedt, κακϊσ επίςθσ και για τθν προμικεια με αργό πετρζλαιο τθσ Ανατολικισ Γερμανίασ. 
Σο διυλιςτιριο του Schwedt ςτο γερμανικό κρατίδιο του Βρανδεμβοφργου καλφπτει το 90% 
των αναγκϊν του Βερολίνου, ενϊ από τθν καταςκευι του πριν από ζξι δεκαετίεσ μζχρι 
πρόςφατα ειςιγε από τθ Ρωςία το ςφνολο του πετρελαίου που διφλιηε μζςω του αγωγοφ 



Druzhba. τθ μετοχικι του ςφνκεςθ ςυμμετζχει θ Rosneft Deutschland (κυγατρικι του 
ρωςικοφ πετρελαϊκοφ ομίλου Rosneft), θ οποία κρατικοποιικθκε ςτα μζςα επτεμβρίου τ.ζ. 
με απόφαςθ τθσ Γερμανικισ Κυβζρνθςθσ. Η Rosneft είχε αρνθκεί να δεςμευκεί ότι κα 
τθριςει τισ αποφάςεισ ςε επίπεδο ΕΕ για κυρϊςεισ κατά τθσ Ρωςίασ, κακϊσ και ότι κα 
ςταματιςει να ειςάγει ρωςικό πετρζλαιο ςτθ Γερμανία. 
 

 


