ΥΠΕΝ: Κανένα «παράθυρο» µαταίωσης
της περαιτέρω αποκρατικοποίησης
των ΕΛΠΕ
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Η πώληση µέρους της συµµετοχής του ∆ηµοσίου εντάσσεται στο πλαίσιο δέσµευσης της χώρας για
ολοκλήρωση του προγράµµατος του ΤΑΙΠΕ∆, όπως σηµειώνουν υψηλόβαθµα στελέχη του
υπουργείου
«Φρένο» σε δηµοσιεύµατα για πιθανή ανατροπή της πώλησης ενός ποσοστού της
συµµετοχής του ∆ηµοσίου στα ΕΛΠΕ, βάζουν υψηλόβαθµα στελέχη του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Όπως σηµειώνουν χαρακτηριστικά, το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕ∆, στο οποίο
περιλαµβάνεται η διάθεση µετοχών του ∆ηµοσίου, επεκτείνεται χρονικά πέρα από τη λήξη των
προγραµµάτων διάσωσης, κάτι που σηµαίνει ότι εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο.
Αφορµή για το σχόλιο των κύκλων του ΥΠΕΝ αποτέλεσαν πρόσφατα δηµοσιεύµατα, σύµφωνα µε τα
οποία υπάρχει ανοικτό «παράθυρο» επαναδιαπραγµάτευσης µε τους θεσµούς για τη µη πώληση
ποσοστού, καθώς η περαιτέρω αποκρατικοποίηση έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα και όχι
διαρθρωτικό.
Με βάση ωστόσο τις πηγές του υπουργείου, το γεγονός ότι η πώληση συµµετοχής του
∆ηµοσίου δεν έχει διαρθρωτικό χαρακτήρα, δεν αναιρεί το ότι περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα
του Ταµείου, το οποίο η χώρα µας έχει δεσµευθεί να ολοκληρώσει κατά τη µεταµνηµονιακή
περίοδο.
Εποµένως, αυτό που παραµένει ανοικτό είναι το πότε, και το πώς, θα εκχωρηθεί ένα µέρος των
µετοχών του ∆ηµοσίου στον Όµιλο, και όχι το αν θα δροµολογηθεί ή όχι η πώληση.
Ασαφής ο χρόνος διάθεσης
«Τροφή» στις εκτιµήσεις για πιθανή µαταίωση της πώλησης βρίσκεται το γεγονός ότι σε όλες τις
υπόλοιπες ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις υπάρχει ένας σαφής χρονικός ορίζοντας για την
πραγµατοποίησή τους, καθώς για παράδειγµα εντός του Ιανουαρίου αναµένεται να δηµοσιευθεί από
το ΤΑΙΠΕ∆ η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη ∆ΕΠΑ Εµπορίας, ενώ ήδη «τρέχει» ο διαγωνισµός για
τη ∆ΕΠΑ Υποδοµών.
Αντίθετα, στην περίπτωση της περαιτέρω αποκρατικοποίησης των ΕΛΠΕ, δεν είναι ξεκάθαρο
ποια στιγµή εντός του 2020 µπορεί να ξεκινήσει.

Ενδεικτικά, κύκλοι του ΤΑΙΠΕ∆ σε πρόσφατη συνάντηση µε δηµοσιογράφους, άφηναν να εννοηθεί
πως θα καθυστερήσει η διαδικασία.
Ωστόσο, το σχόλιο των στελεχών του ΥΠΕΝ δείχνει πως η ασάφεια ως προς τη στιγµή της
πώλησης δεν έχει να κάνει µε «δεύτερες σκέψεις» µαταίωσής της, αλλά από τη φύση της
διαδικασίας
που
θα
ακολουθηθεί.
Κι αυτό γιατί, µε δεδοµένο ότι η διάθεση των µετοχών θα γίνει µέσω του Χρηµατιστηρίου, «κλειδί» για
την έναρξη της διαδικασίας θα είναι η ευνοϊκή συγκυρία στη χρηµατιστηριακή αγορά.
Πιθανή πώληση σε 2-3 διαδοχικές φάσεις
Προς το παρόν, το µόνο βέβαιο είναι πως θα εκχωρηθεί ένα µέρος των µετοχών που διαθέτει καθώς,
όπως έχει δηλώσει δηµόσια ο υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, το ∆ηµόσιο δεν πρόκειται
να αποχωρήσει πλήρως από τα Ελληνικά Πετρέλαια.
∆εδοµένο θα πρέπει να θεωρείται επίσης ότι ο έτερος µεγαλοµέτοχος του Οµίλου, η
Paneuropean συµφερόντων Λάτση, δεν πρόκειται να συµµετάσχει αυτή τη φορά στην
πώληση.
Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε τις πρόσφατες δηλώσεις κύκλων του ΤΑΙΠΕ∆, δεν είναι απίθανο οι
µετοχές που θα πωληθούν, να διατεθούν σε διαδοχικές φάσεις – πουλώντας δύο ή και τρία ανεξάρτητα
«πακέτα», και όχι όλο το ποσοστό µέσω µίας διαδικασίας.
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