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Έτος αποκρατικοποιήσεων το 2021. Εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου
έτους, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής
Χατζηδάκης αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και οι πέντε
αποκρατικοποιήσεις στον ενεργειακό τομέα, δηλαδή του ΔΕΔΔΗΕ, των ΔΕΠΑ
Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών, της υπόγειας αποθήκης αερίου Νότιας
Καβάλας, ακόμη και της ΛΑΡΚΟ. Τα πρώτα επεισόδια του σήριαλ για την
πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ (με «μπόνους» ισχυρά δικαιώματα και στο
μάνατζμεντ) όπως διαφαίνεται αφήνουν υψηλές προσδοκίες και για τον επόμενο
…κύκλο. Κατά την αρχική διερεύνηση της αγοράς από τον σύμβουλο
ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ
την Goldman Sachs, η ανταπόκριση των πιθανών επενδυτών ήταν μεγάλη και
αντικατοπτρίζει τη δυναμική του εγχειρήματος.
Από τους 70 πιθανούς επενδυτές τους οποίους προσέγγισε ο σύμβουλος, πληροφορίες
αναφέρουν ότι οι 19 έχουν απαντήσει έως σήμερα θετικά, ενώ έχουν ήδη καθοριστεί
συναντήσεις για περαιτέρω πληροφορίες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται διεθνείς

επενδυτικοί οίκοι, μεγάλες ευρωπαϊκές και διεθνείς εταιρείες ηλεκτρισμού αλλά και
διαχειριστές δικτύων. Όπως υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές, τόσο μεγάλος αριθμός
υποψηφίων ενδιαφερομένων δεν έχει ποτέ παρουσιαστεί σε market test για άλλη
ελληνική εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση, η πραγματική εικόνα θα αποκαλυφθεί στις 29 Ιανουαρίου οπότε
οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα καταθέσουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Στη
συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ θα κληθεί να αποφασίσει για τους
«επιλέξιμους συμμετέχοντες» οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της
πρόσκλησης, για την εξέλιξη της διαδικασίας καθώς και για την έναρξη της Β’ φάσης,
η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, με στόχο η υποβολή δεσμευτικών
προσφορών να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2020.
Δέλεαρ για τους επενδυτές αποτελεί το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (η ελάχιστη
απόδοση που θα καταβάλει η επιχείρηση κατά μέσο όρο στους μετόχους της) που έχει
οριστεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στο 6,7% για την επόμενη
τετραετία και είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Ελκυστικό είναι επίσης το
μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, που φτάνει στα
850 εκατ. ευρώ και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά
και το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο έως το 2025 που περιλαμβάνει επενδύσεις 2,3 δισ.
ευρώ. Επίσης, στο ραντάρ των επενδυτών έχει μπει και το δίκτυο μήκους 240.000
χιλιομέτρων το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών με την
τοποθέτηση οπτικών ινών. Αλλά είναι και γενικότερα, οι συγκυρίες που δείχνουν
ευνοϊκές καθώς, αυτήν την περίοδο, δεν πωλείται αντίστοιχη υποδομή στην Ευρώπη.
Σε εξέλιξη οι αποκρατικοποιήσεις των ΔΕΠΑ
Στα μέσα της άνοιξης του 2021 αναμένεται ότι θα πέσει η αυλαία και για τις δύο
ΔΕΠΑ (Εμπορίας και Υποδομών). Το ισχυρότερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πώληση
του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον όλοι οι
μεγάλοι παίκτες της εγχώριας ενεργειακής αγοράς: τα Ελληνικά Πετρέλαια μαζί με τον
εταίρο τους, την ιταλική Edison, η Motor Oil σε κοινοπραξία με τη ΔΕΗ, ο
«Μυτιληναίος», η ΓΕΚ Τέρνα και ο όμιλος Κοπελούζου. Επίσης, στο ρινγκ έχουν
κατέβει η ολλανδική Shell και η MET Group, με έδρα την Ελβετία.
Η υποβολή δεσμευτικών προσφορών, εάν δεν υπάρξουν νέες καθυστερήσεις,
αναμένεται τον ερχόμενο Μάρτιο. Στο μεταξύ, παραμένει ανοιχτή η πόρτα για τη
δημιουργία νέων κοινοπραξιών ενώ σταδιακά κλείνουν και οι διάφορες εκκρεμότητες.

Σήμερα αναμένεται να εξεταστεί στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού η
αίτηση της ΔΕΠΑ για απαλλαγή της από τις υποχρεωτικές ηλεκτρονικές δημοπρασίες
ποσοτήτων φυσικού αερίου, με τη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού να
είναι θετική.
Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον και για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, με τη δεύτερη φάση του
διαγωνισμού να αναμένεται επίσης να κλείσει τον Μάρτιο. Ήδη έχουν προκριθεί η
ιταλική Italgas, η τσεχική ΕΡΗ, η αυστραλιανή First State Investments, και τα fund
KKR, Macquarie και SinoCEEF.
Όσο για τον διαγωνισμό που αφορά στην παραχώρηση για 50 χρόνια του
υποθαλασσίου φυσικού χώρου του εξαντλημένου κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια
Καβάλα» στο «παιχνίδι» έχουν μπει το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΣΦΑ, η
Energean Oil & Gas που διαχειρίζεται και τα κοιτάσματα του Πρίνου, καθώς και η
κινεζική κοινοπραξία CMEC – MAISON GROUP. Η μετατροπή του σε υποδομή
αποθήκευσης αερίου θα πραγματοποιηθεί από τον παραχωρησιούχο εντός δεσμευτικής
προθεσμίας, η οποία θα προσδιοριστεί στη σύμβαση παραχώρησης.
Σχετικά με τον διπλό διαγωνισμό της βιομηχανίας εξόρυξης και παραγωγής
σιδηρονικελίου «ΛΑΡΚΟ» αν και το ενεργειακό επιτελείο της κυβέρνησης διατείνεται
ότι σε προκαταρκτικές επαφές που έχουν γίνει υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό,
στελέχη της εγχώριας αγοράς κρατούν μικρό καλάθι. Ο κ. Χατζηδάκης πάντως σε
δηλώσεις του είχε προσφάτως επισημάνει ότι το νικέλιο αποτελεί στρατηγικής
σημασίας μετάλλευμα καθώς χρησιμοποιείται στις μπαταρίες για την αποθήκευση
ενέργειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πώληση θα έχει ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Ιούνιο.
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