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Το αµέσως επόµενο διάστηµα είναι ιδιαίτερα κρίσιµο για την αγορά ενέργειας
στη χώρα µας.
Η έκβαση του διαγωνισµού για την πώληση των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ
και η δοµική αναδιάρθρωση που έχει ξεκινήσει µε τη χρήση και νέων µέσων
χρηµατοδότησης θα κρίνει την επόµενη µέρα της µεγαλύτερης ελληνικής
επιχείρησης.
Οι εξελίξεις στη ΔΕΗ σε συνδυασµό µε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, τη
διασύνδεση Αττικής-Κρήτης και την πρόοδο αδειοδότησης και κατασκευής των
αγωγών TAP και IGB θα καθορίσουν σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας το

τοπίο στον ίσως πιο ενδιαφέροντα για τους ξένους επενδυτές τοµέα της
ελληνικής οικονοµίας – µαζί µε αυτούς του τουρισµού και των τραπεζών.
Η επιτυχής έκβαση του διαγωνισµού για την πώληση των
ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων Μελίτη και Μεγαλόπολης, για την οποία έχει
καταβληθεί ιδιαίτερα σηµαντική προσπάθεια από την Επιχείρηση θα
εξασφαλίσει δύο σηµαντικά οφέλη:
1. Θα την απαλλάξει από τις χρόνιες εσωστρέφειες και δυσανεξίες που
προκαλούσε η ανάγκη συµµόρφωσης προς το ευρωπαϊκό ρυθµιστικό
πλαίσιο ενέργειας και ανταγωνισµού, βελτιώνοντας την εικόνα της στους
µετόχους της και σε µελλοντικούς πιθανούς επενδυτές.
2. Θα δώσει την ευκαιρία στη διοίκηση να επικεντρωθεί στην εφαρµογή ενός
αποτελεσµατικού επιχειρηµατικού σχεδίου για την επόµενη µέρα, του οποίου
αναπόσπαστο κοµµάτι θα αποτελούν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας («ΑΠΕ»)
ενόψει και του ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας που προβλέπει την επίτευξη
του στόχου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε ποσοστό 50% της
συνολικής παραγωγής έως τα τέλη του 2030.
Ήδη εξάλλου έχουν γίνει βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση µε τη
σχεδιαζόµενη απορρόφηση της ΔΕΗ Ανανεώσιµες από τη µητρική και µε τη
δηµιουργία αντίστοιχων κεντρικών διευθύνσεων που θα συντονίζουν τη δράση
της Επιχείρησης στον τοµέα αυτό.
Εξάλλου, η επιδιωκόµενη µείωση του µεριδίου λιανικής της ΔΕΗ δια της
πώλησης των λιγνιτικών µονάδων, εάν υποθέσουµε ότι µείωση όντως θα
επιτευχθεί κατά την ανάλυση αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- πράγµα
ακόµα αµφίβολο- µπορεί να αντισταθµιστεί µε επενδύσεις σε νέες αγορές της
ευρύτερης γεωγραφικής µας περιοχής και µε νέες στοχευµένες
τιµολογιακές πολιτικές που θα µπορούν πλέον να εφαρµοστούν -σχετικάανέλεγκτα- ελλείψει του µονοπωλιακού χαρακτήρα (sic) λειτουργίας της
Επιχείρησης που θα επιφέρει η αποεπένδυση.
Στον υπολογισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων της αποεπένδυσης θα
πρέπει να ληφθούν υπόψιν πέραν του τιµήµατος και τα οφέλη από τη
λογιστική αποµείωση των παγίων της ΔΕΗ και την ελάφρυνση του
µισθολογικού και κοινωνικοασφαλιστικού κόστους του προσωπικού των
µονάδων µετά την επιδιωκόµενη πώληση.
Προϋπόθεση φυσικά όλων αυτών είναι η παράλληλη βελτίωση των
οικονοµικών δεδοµένων της Επιχείρησης, στην οποία θα βοηθήσει σηµαντικά
η επιτυχία του προγράµµατος διαχείρισης οφειλών και η σχεδιαζόµενη
τιτλοποίηση εξυπηρετούµενων και µη εξυπηρετούµενων απαιτήσεων ύψους
συνολικά άνω των δύο δισ.
Η τιτλοποίηση απαιτήσεων αποτελεί καινοτόµο – στην Ελλάδα - µέθοδο
χρηµατοδότησης και η επιτυχής έκβαση της συναλλαγής για τη ΔΕΗ
αναµένεται να ανοίξει το δρόµο για αντίστοιχες τιτλοποιήσεις και σε άλλες
µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.
Η συµµετοχή στο πρόγραµµα οµολόγων που θα παράξει η τιτλοποίηση και
θεσµικών επενδυτών θα αποτελέσει εξάλλου ένδειξη εµπιστοσύνης στην όλη
προσπάθεια που καταβάλλεται, συµβάλλοντας επίσης στη δραστηριοποίηση
ιδιωτών επενδυτών.

Το στοίχηµα που καλείται να κερδίσει εν γένει η ΔΕΗ το επόµενο διάστηµα είναι
ο πλήρης µετασχηµατισµός της σε µια σύγχρονη ανταγωνιστική εταιρεία, µε
ευέλικτα µοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης, πρόσβαση σε πηγές
χρηµατοδότησης, εξωστρεφή δραστηριότητα περιλαµβανοµένων και
διασυνοριακών επενδύσεων προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
επόµενης ηµέρας.
Και όλα αυτά εντός µιας αγοράς µη πλήρως απελευθερωµένης και ενός
ρυθµιστικού πλαισίου, το οποίο ενίοτε δεν δύναται να αντιµετωπίσει τις
πραγµατικές ιδιαιτερότητες αυτής.
Η λογική «too big to fail» δοκιµάσθηκε ανεπιτυχώς σε διεθνές επίπεδο και σε
πολύ µεγαλύτερα µεγέθη, συνεπώς απαιτείται επαγρύπνηση, υποστήριξη σε
κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο, στοχευµένο επιχειρηµατικό πλάνο και γιατί όχι και
λίγη τύχη, η οποία, δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.
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