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Η κρατικοποίθςθ του ενεργειακοφ κολοςςοφ UNIPER οριςτικοποιικθκε κατά τθν ζκτακτθ 
γενικι ςυνζλευςθ των ζωσ τότε μετόχων τθσ εταιρείασ ςτισ 19.12. Παρόμοια τφχθ είχε ιδθ θ 
πρϊθν Gazprom Germania, θ οποία ζκτοτε μετονομάςτθκε ςε «Sefe» (Securing Energy for 
Europe). Με αυτό τον τρόπο το Γερμανικό Κράτοσ ελζγχει ιδθ ζνα μεγάλο μζροσ τθσ αγοράσ 
φ/α - περαιτζρω ακοφςιεσ εξαγορζσ επίςθσ δεν αποκλείονται. Αναφερόμενοσ ςτισ αποφάςεισ 
κρατικοποιιςεων, ο Υπουργόσ Ενζργειασ και Προςταςίασ του Κλίματοσ, Robert Habeck 
(Πράςινοι), ανζφερε ότι «δεν καταδικάηω επουδενί το ενδεχόμενο κρατικισ ςυμμετοχισ και 
κεωρώ πολιτικά ςυνετό και αναγκαίο να ςυμμετζχει το κράτοσ ςτθ δθμιουργία και τθν 
επζκταςθ των δθμοςίων υποδομών, γιατί ειδικά ςτο τομζα των υποδομών είναι λογικό να 
ανακτιςουμε μεγαλφτερθ κρατικι επιρροι. Ο δθμόςιοσ τομζασ είναι ςε κζςθ ευκφνθσ ςε 
τομείσ όπου υπάρχουν φυςικά μονοπώλια οφτωσ ι άλλωσ. Δεν επεκτείνουμε το δίκτυο δφο 
φορζσ, όπωσ δεν επεκτείνουμε τουσ αγωγοφσ φδρευςθσ ι τουσ αυτοκινθτόδρομουσ. Δεν 
μπορεί κανείσ να ιδιωτικοποιιςει τα πάντα». 
 
Το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίασ / Προςταςίασ του Κλίματοσ διεξιγαγε για αρκετζσ 
εβδομάδεσ εντατικζσ διαπραγματεφςεισ με τθν ΕΕπιτροπι, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ 
απαραίτθτθ ζγκριςθ τθσ τελευταίασ ςτα ςχζδια τθσ Κυβζρνθςθσ. Τελικά, όμωσ, δεν απετράπθ 
θ αναδιάρκρωςθ του γερμανικοφ ενεργειακοφ ομίλου, κακϊσ θ ΕΕπιτροπι επζβαλε τθν 
υποχρζωςθ εκχϊρθςθσ ζωσ το 2026 των παραγωγικϊν μονάδων τθσ UNIPER, με 
ςθμαντικότερθ αυτι του λιγνιτικοφ εργοςταςίου θλεκτροπαραγωγισ Datteln 4, ςτθν περιοχι 
του Ruhr. Θεωρείται ζνασ ςφγχρονοσ (πλθν προβλθματικόσ) ςτακμόσ παραγωγισ θλ. 
ενζργειασ, που εντάχκθκε ςτο δίκτυο μόλισ το 2020. Η εταιρεία κα πρζπει επίςθσ να πωλιςει 
τθ κυγατρικι τθσ Uniper Wärme ςτον τομζα τθσ τθλεκζρμανςθσ, κακϊσ και μονάδα 
θλεκτροπαραγωγισ, που λειτουργεί με φ/α ςτο Gönyu τθσ Ουγγαρίασ. 
 
Αν και θ βαςικι δραςτθριότθτα τθσ UNIPER είναι θ εμπορία φ/α, οι ςτακμοί 
θλεκτροπαραγωγισ που διαχειρίηεται ζωσ τϊρα ςε 5 χϊρεσ (Γερμανία, Ην. Βαςίλειο, 
Σουθδία, Ολλανδία και Ουγγαρία) ςυνολικισ δυναμικότθτασ 22,5 GW αποτελοφν τον μόνο 
τομζα  κερδοφόρασ επιχειρθματικισ δράςθσ του ομίλου, λόγω των υψθλϊν τιμϊν ενζργειασ. 
Συνεπϊσ, με τθν εκχϊρθςθ των εν λόγω ςτακμϊν αναμζνεται να περιοριςτοφν ακόμθ 
περιςςότερο οι κερδοφόρεσ δραςτθριότθτασ τθσ UNIPER. Από τθν άλλθ, και με δεδομζνο ότι 
οι εν λόγω μονάδεσ λειτουργοφν είτε με φ/α είτε με λικάνκρακα, θ εκχϊρθςι τουσ 
ευκυγραμμίηει τον ενεργειακό όμιλο με τουσ ςτόχουσ τθσ κλιματικισ ουδετερότθτασ, που 
πλζον ζχει κζςει ωσ προτεραιότθτα θ Γερμανικι Κυβζρνθςθ. 
 
Αξίηει να επιςθμανκεί ότι από κφκλουσ τθσ Γερμανικισ Κυβζρνθςθσ προβάλλεται ωσ επιτυχία 
θ διατιρθςθ του ςυνόλου του χαρτοφυλακίου τθσ UNIPER ςτθν Ολλανδία, τθν εκχϊρθςθ του 



οποίου ηθτοφςε ζωσ τθν τελευταία ςτιγμι θ ΕΕπιτροπι. Τα περιουςιακά ςτοιχεία του ομίλου 
ςτθν Ολλανδία περιλαμβάνουν δφο εργοςτάςια θλεκτροπαραγωγισ, ζνα με λιγνίτθ και ζνα 
με φ/α, τα οποία αντιπροςωπεφουν το 7% τθσ ςυνολικισ δυναμικότθτασ των ςτακμϊν 
παραγωγισ ενζργειασ τθσ UNIPER. Σθμαντικότερο κεωρείται το λιγνιτικό εργοςτάςιο ςτο 
Maasvlakte, του οποίου θ αξία ςτθν αγορά εκτιμάται ςε € 1 δισ. Αντίκετα, το χαρτοφυλάκιο 
τθσ εταιρείασ ςτθν Ουγγαρία, το οποίο αναγκάηεται τελικά να εκχωριςει θ εταιρεία, 
αντιςτοιχεί μόλισ ςτο 2% τθσ ςυνολικισ δυναμικότθτασ των ςτακμϊν τθσ UNIPER. 
 
Σχολιάηοντασ τουσ όρουσ τθσ ΕΕπιτροπισ, ο επικεφαλισ του ςυμβουλίου εργαηομζνων και 
αντιπρόεδροσ του Εποπτικοφ Συμβουλίου τθσ UNIPER, H. Seegatz, ζκανε λόγο για «ςκλθρζσ 
περικοπζσ», κακϊσ «ειδικά οι πλθροφορίεσ για τθν πώλθςθ του Datteln 4 και τθσ Uniper 
Wärme είναι ιδιαίτερα οδυνθρζσ για τουσ πλθγζντεσ ςυναδζλφουσ ςτθ Γερμανία λίγεσ μζρεσ 
πριν από τα Χριςτοφγεννα». Συμπλιρωςε, όμωσ, ο κ. Seegatz ότι «είναι ςθμαντικό για τθν 
εταιρεία να υπάρξει ςτακεροποίθςθ και να ςυμφωνθκεί μια ςτρατθγικι με το βλζμμα προσ 
το μζλλον». 
 
Σε ό,τι αφορά τισ υπό εκχϊρθςθ μονάδεσ / κυγατρικζσ τθσ εταιρείασ, το πρόβλθμα εςτιάηεται 
κυρίωσ ςτο Datteln 4 αφοφ ο ςτακμόσ θλεκτροπαραγωγισ ςτθν Ουγγαρία κεωρείται ςίγουρο 
ότι κα προςελκφςει το ενδιαφζρον τθσ αγοράσ. Αντίκετα, θ ζνταξθ του Datteln 4, μιασ 
λιγνιτικισ μονάδασ, ςτο δίκτυο το 2020 είχε επικρικεί ωσ αναχρονιςτικι και βαςικοί πελάτεσ 
του, όπωσ οι Γερμανικοί Σιδθρόδρομοι (Deutsche Bahn) και ο όμιλοσ RWE, ζχουν 
προςπακιςει να αποδεςμευκοφν από τισ ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ με τθν UNIPER ςε ςχζςθ 
με τον εν λόγω ςτακμό θλεκτροπαραγωγισ. Το παράδοξο είναι ότι για το μζλλον του Datteln 
4 κα πρζπει τϊρα θ Γερμανικι Κυβζρνθςθ να προχωριςει ςε μια «διαπραγμάτευςθ με τον 
εαυτό τθσ», κακϊσ πλζον τόςο θ UNIPER όςο και οι Γερμανικοί Σιδθρόδρομοι, που 
απορροφοφν τα 2/3 τθσ παραγωγισ του Datteln 4 αλλά κζλουν να ςτραφοφν πλιρωσ προσ 
τθν πράςινθ ενζργεια, είναι εταιρείεσ υπό κρατικό ζλεγχο. 

 


