Reducerede gasleverancer fra
Rusland
Den 26. juli, 2022 (EIRNS) –
Betydelig nedgang i den tyske industriproduktion.
EU-Kommissionen har opfordret til at skære ned på gasforbruget
med 15 procent i den kommende vinter. Men Tyskland sparer
allerede næsten tilsvarende. Der blev brugt 14,3 procent
mindre gas mellem januar og maj i forhold til året før, ifølge
den tyske Sammenslutning af Energi- og Vand-Industrier (BDEW).
Dette skyldes på den ene side det forholdsvis milde vejr. En
analyse dokumenterer imidlertid også, at især industrien har
udnyttet besparelsespotentialet.
Ifølge BDEW var faldet i gasforbruget særlig markant i maj
måned. Her var det med 44,5 milliarder kilowatttimer “mere end
en tredjedel lavere end i maj 2021”. Hvis man medregner de
høje temperaturer i år, ligger forbruget stadig en tiendedel
lavere end i samme måned sidste år.
Virkeligheden bag disse besparelser er en reduktion af
produktionen: Ifølge tal fra en rundspørge foretaget af DIHK
(den nationale paraplyorganisation for industrien) blandt
3.500 virksomheder er produktionen (og den tilhørende
beskæftigelse) allerede blevet reduceret hos 16 procent af
virksomhederne, i de energiintensive brancher til og med i 32
procent af disse.
“Ifølge undersøgelsen mener i alt 16 procent af
industrivirksomhederne, at de er nødsaget til at reagere på
den nuværende energisituation ved at reducere produktionen
eller i det mindste, delvist indstille driften. Ifølge deres
egne oplysninger har lidt under en fjerdedel af disse
virksomheder allerede gjort det, og en anden fjerdedel er i
færd med at gøre det. Omkring halvdelen af disse virksomheder

beretter, at de stadig planlægger at træffe de fornødne
foranstaltninger”, hedder det i DIHK-rapporten.
Hvad angår de energiintensive industrier, “har lidt under en
fjerdedel af dem, dvs. i alt 8 procent af alle energiintensive
virksomheder,
allerede
gennemført
tilsvarende
foranstaltninger. Yderligere 10 procent af de energiintensive
virksomheder er ifølge egne udsagn i færd med at reducere
deres arbejdsstyrke, og yderligere 14 procent planlægger
sådanne foranstaltninger”.
“Det er alarmerende tal”, siger DIHK’s formand, Peter Adrian.
“De indikerer, hvor stærkt de permanent høje energipriser
belaster vores geografiske placering. Mange virksomheder har
intet andet valg end at lukke eller flytte produktionen til
andre lokaliteter.”
https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspoliti
k/energie/erdgas-als-druckmittel-wege-aus-der-krise/starkgestiegene-energiepreise-gefaehrden-produktion-indeutschland-76516
Mens Socialdemokraterne og De Grønne bifalder de angiveligt
“uundgåelige” nedskæringer, foreslår deres koalitionspartner i
regeringen, De Frie Demokrater, at man forlænger anvendelsen
af atomkraft ud over den planlagte endelige udfasning ved
udgangen af 2022, nemlig til foråret 2024.
Ballade som følge af reducerede gasleverancer fra Rusland
Fra og med denne onsdag vil 33 millioner kubikmeter gas om
dagen – 20 procent – stadig strømme gennem den vigtigste
forsyningsrørledning Nord Stream 1 til Tyskland, meddelte
Gazprom mandag. Det er omkring halvdelen af den gasmængde, som
Gazprom allerede tidligere har reduceret til 40 procent (ca.
67 mio. kubikmeter pr. dag). Årsagen var reparationen af en
anden turbine, ud over den turbine der for nylig blev
repareret i Canada.
Tidligere mandag havde Gazprom klaget over, at der var uløste

problemer med Siemens-turbinen til rørledningen, som blev
repareret i Canada: dokumenter, som Siemens Energy, der
leverer denne turbine, havde udleveret, havde ikke på
tilfredsstillende vis angivet, at alle risici og problemer var
blevet afklaret. Det drejede sig også om de sanktioner, som EU
og Storbritannien havde indført. Det er uvist, om den
pågældende turbine allerede er tilbage i Rusland, eller om den
stadig befinder sig undervejs.
Desuden har Gazprom også spørgsmål vedrørende vedligeholdelsen
af andre turbiner til Nord Stream 1-kompressorstationen.
Dette, sagde en repræsentant, var også årsagen til den
kommende reduktion, der indledes den 27. juli.
For den tyske økonomiminister Robert Habeck (De Grønne) er det
klart, hvem der har skylden: Putin fører en “økonomisk krig”
mod Tyskland, siger han.
EU’s 15 %-gasplan vil kollapse de nationale økonomier
EU’s medlemslande har indgået et kompromis om Kommissionens
forslag om at reducere gasforbruget med 15 % frem til foråret
2023. Målet ændres ikke, men flere undtagelser er blevet
indført. F.eks. kan lande, der er foran med at fylde
gaslagertanke, spare mindre (Italien vil f.eks. “kun” spare 8
%). Kommissionen vil heller ikke have beføjelse til at erklære
en nødsituation og indføre obligatoriske nedskæringer; denne
beføjelse overgår til Det Europæiske Råd, hvor der kræves et
kvalificeret flertal. Et kvalificeret flertal godkendte også
kompromiset, som Ungarn stemte imod.
Selv lavere målsætninger vil dog ikke blive nået, hvis Rusland
fortsætter med at skære ned på gasstrømmene til Europa. Et
forskerhold under økonom Michele Geraci har beregnet, at for
Italiens vedkommende vil den nedskæring, som EU har anmodet
om, alene for denne medlemsstat medføre et fald i BNP på
mellem 4 og 10 %, alt efter hvor hurtigt udbuddet (gas) og
efterspørgslen (opvarmning, madlavning osv.) erstattes/ændres.

EU’s energipolitik ville i visse henseender være vanvittig
morsom, hvis det ikke var en meget alvorlig sag. På et
regionalt topmøde (Landesweit) mellem administratorer,
industrien og andre grupper i Stuttgart den 25. juli, blev der
fremlagt planer om at reducere gasforbruget med en femtedel
(!) for at komme sikkert gennem den næste vinter. Planen, der
allerede er utopisk, var baseret på den antagelse, at Gazprom
fortsat ville levere 40 % gennem Nord Stream 1. Mandag aften
var planen allerede skrottet, da Gazprom bekendtgjorde en
yderligere nedskæring til 20 %.
Dette gav FDP’s gruppeformand, Hans-Ulrich Rülke, lejlighed
til at fastslå, at det med den nye reduktion fra Gazprom “nu
står klart, at man ikke kan forhindre en situation med
gasmangel med homøopatiske besparelser”, og han opfordrede, i
udtalelser til DPA, til at erstatte gas med atomkraft gennem
en forlængelse af de tre fungerende atomkraftværkers
tilladelser. AFD’s gruppeformand, Bernd Gögel, støttede også
ideen.
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