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ΘΔΜΑ:  Συνεχίηονται οι διαπραγματεφςεισ μεταξφ Γερμανικισ Κυβζρνθςθσ, Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ και UNIPER, για το ςχζδιο κρατικοποίθςθσ του γερμανικοφ ενεργειακοφ 
κολοςςοφ 

 

τισ 19.12 αναμζνεται θ οριςτικοποίθςθ των επιμζρουσ πτυχϊν τθσ απόφαςθσ τθσ 
Γερμανικισ Κυβζρνθςθσ για τθν κρατικοποίθςθ του ενεργειακοφ κολοςςοφ UNIPER, ϊςτε 
αμζςωσ μετά να ςυνεδριάςει θ Γ των μετόχων τθσ εταιρείασ για να τθν εγκρίνει. 
Υπενκυμίηεται ότι ςτα μζςα επτεμβρίου τ.ζ. ο πλειοψθφικόσ μζτοχοσ τθσ επιχείρθςθσ, o 

φινλανδικόσ όμιλοσ Fortum δθμοςιοποίθςε το ςχζδιο εξαγοράσ του 98,5% του μετοχικοφ τθσ 
κεφαλαίου από το Γερμανικό Δθμόςιο. Ωςτόςο, ζκτοτε ελάχιςτα ζχουν γίνει γνωςτά για τουσ 
όρουσ, τισ λεπτομζρειεσ και τισ διαδικαςίεσ εκνικοποίθςθσ του μεγαλφτερου ειςαγωγζα φ/α 
ςτθ Γερμανία. 
 
φμφωνα με το γερμανικό τφπο, ςτθν υπόκεςθ τθσ UNIPER ζχει εμπλακεί και θ Ευρωπαϊκι  
Επιτροπι, με τθν οποία το γερμαικό Υπουργείο Οικονομίασ / Προςταςίασ του Κλίματοσ 
διεξάγει εντατικζσ διαπραγματεφςεισ ϊςτε να υπάρξει ςυμφωνία το αργότερο ζωσ τθν 
ερχόμενθ Κυριακι 18/12. Η εξζλιξθ αυτι ζχει αυξιςει τθν αβεβαιότθτα για το μζλλον τθσ 
εταιρείασ, κακϊσ θ Επιτροπι φζρεται να ζχει κζςει ωσ προχπόκεςθ τθν αναδιάρκρωςθ του 
ομίλου UNIPER, προκειμζνου να δϊςει τθν ζγκριςθ τθσ ςτθ ςχεδιαηόμενθ κρατικοποίθςθ. 
 
υγκεκριμζνα, θ ΕΕπιτροπι φζρεται να ζχει ηθτιςει τθν απόςυρςθ τθσ UNIPER από τθν αγορά 
τθσ Ολλανδίασ και τθν πϊλθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων που διακζτει εκεί, με 
ςθμαντικότερα τα δφο εργοςτάςια θλεκτροπαραγωγισ, ζνα με λιγνίτθ και ζνα με φ/α. 
θμαντικότερο κεωρείται το λιγνιτικό εργοςτάςιο ςτο Maasvlakte, του οποίου θ αξία ςτθν 
αγορά εκτιμάται ςε € 1 δισ. Ζνασ δεφτεροσ όροσ που φζρεται να κζτει θ ΕΕπιτροπι είναι θ 
ςυμμετοχι τθσ UNIPER ςτθ ςχεδιαηόμενθ Ευρωπαϊκι Πλατφόρμα για κοινζσ αγορζσ φ/α. 
 
Οι προχποκζςεισ που κζτει θ ΕΕπιτροπι δεν κεωροφνται υπερβολικά επαχκείσ για τον 
ενεργειακό όμιλο κακϊσ οι δφο ςτακμοί ςτθν Ολλανδία αντιπροςωπεφουν μόλισ το 7% τθσ 
ςυνολικισ δυναμικότθτασ των ςτακμϊν παραγωγισ ενζργειασ τθσ UNIPER. Ωςτόςο το βαςικό 
πρόβλθμα για τον όμιλο, για το οποίο ςε λίγεσ θμζρεσ κα κλθκεί θ Γερμανικι Κυβζρνθςθ να 
βρει λφςθ, είναι θ ζλλειψθ ςαφοφσ προςανατολιςμοφ και προοπτικισ εφεξισ τθσ 
ενεργειακισ εταιρείασ, μετά τθν απότομθ παφςθ τθσ ςθμαντικότερθσ δραςτθριότθτάσ τθσ 
που αφοροφςε τθν ειςαγωγι φ/α από τθ Ρωςία.  
 
Παράλλθλα θ Γερμανικι Κυβζρνθςθ επωμίηεται ζνα δυςβάςταχτο οικονομικό βάροσ, κακϊσ 
το εκτιμϊμενο κόςτοσ διάςωςθσ τθσ εταιρείασ ζχει ιδθ εκτοξευκεί ςε τουλάχιςτον € 35 δισ 
ζναντι αρχικϊν υπεραιςιόδοξων υπολογιςμϊν του Υπουργείου Οικονομίασ ςτα μζςα 
επτεμβρίου για κρατικι δαπάνθ τθσ τάξθσ των €8 δισ. το κόςτοσ του τελευταίου πακζτου 



διάςωςθσ τθσ εταιρείασ κα πρζπει να προςτεκεί και θ κρατικι οικονομικι βοικεια που 
ζλαβε θ UNIPER κατά τθ διάρκεια του κζρουσ, φψουσ €  15 δισ.   
 
Ανοιχτά ερωτιματα για τον ενεργειακό όμιλο παραμζνουν: 1) κατά πόςο υπό τθ νζα κρατικι 
διοίκθςθ κα ςτραφεί περιςςότερο προσ τισ ΑΠΕ και το πράςινο υδρογόνο, και 2) τι κα γίνει 
με τισ μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ που κα διατθριςει, μετά τθν ζγκριςθ του ςχεδίου 
διάςωςθσ από τθν ΕΕπιτροπι. Αν και θ βαςικι δραςτθριότθτα τθσ UNIPER είναι θ εμπορία 
φ/α, οι ςτακμοί θλεκτροπαραγωγισ που διαχειρίηεται ςε 5 χϊρεσ (Γερμανία, Ην. Βαςίλειο, 
ουθδία, Ολλανδία και Ουγγαρία) ςυνολικισ δυναμικότθτασ 22,5 GW αποτελοφν τον μόνο 
τομζα κερδοφόρασ επιχειρθματικισ δράςθσ του ομίλου, λόγω των υψθλϊν τιμϊν ενζργειασ. 
Ωςτόςο, οι μονάδεσ αυτζσ λειτουργοφν με φ/α ι λικάνκρακα, κάτι που δεν ςυμβαδίηει με 
τουσ ςτόχουσ τθσ κλιματικισ ουδετερότθτασ, που πλζον ζχει κζςει ωσ προτεραιότθτα θ 
Γερμανικι Κυβζρνθςθ. 
 
αφζςτερθ εικόνα για τθ μελλοντικι κατεφκυνςθ και το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ UNIPER 
κα υπάρξει μόλισ γίνουν γνωςτά τα άτομα που θ Γερμανικι Κυβζρνθςθ κα τοποκετιςει ςτο 
νζο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ, που εφεξισ κα λειτουργεί υπό τον ζλεγχό τθσ. ε 
κάκε περίπτωςθ, θ χρεοκοπία τθσ UNIPER δεν αποτελεί επιλογι για τθ Γερμανικι Κυβζρνθςθ, 
κακϊσ θ εταιρεία κεωρείται ςυςτθμικι και τροφοδοτεί με φυςικό αζριο περιςςότερεσ από 
100 δθμοτικζσ επιχειριςεισ, αλλά και μεγάλεσ βιομθχανίεσ. 
 


