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 Προκήρυξη έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μυανμάρ 
 

Με ανάρτηση στο λογαριασμό του στο facebook το Υπουργείο Ηλεκτρισμού και Ενέργειας της 
Μυανμάρ δημοσίευσε πρόσκληση προς ενδιαφερόμενες εταιρίες να υποβάλλουν προτάσεις για 
κατασκευή τριάντα μεγάλων έργων ηλιακής ενέργειας με 20ετή παραχώρηση και δέσμευση αγοράς της 
παραγόμενης από αυτά ενέργειας. Ο διαγωνισμός αφορά σε 30 εργοστάσια ηλιακής ενέργειας που 
παράγουν μεταξύ 30 και 50 μεγαβάτ (MW), με συνολικό δυναμικό ενέργειας 1.060 MW, το οποίο 
αντιστοιχεί στο ένα τρίτο περίπου του συνολικού δυναμικού ενέργειας της χώρας, ανερχόμενο σήμερα σε 
3.100 MW. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορούν να αναζητηθούν από τυχόν ενδιαφερόμενους στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ηλεκτρισμού και Ενέργειας της Μυανμάρ, στον εξής σύνδεσμο: 
https://www.moee.gov.mm/en/ignite/contentView/1755.  

 
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει μόλις στις 18 Ιουνίου, παρέχοντας έτσι σε 

ενδιαφερόμενους επενδυτές πολύ μικρό χρονικό περιθώριο συγκέντρωσης και υποβολής των προσφορών 
τους, γεγονός το οποίο προκαλεί ανησυχίες για μη ανταγωνιστικές προσφορές, φαινόμενα υφαρπαγής 
γης και αμφιβολίες ως προς τον αξιοκρατικό χαρακτήρα της όλης διαδικασίας.  

Οι εταιρίες που θα επιτύχουν στον εν λόγω διαγωνισμό θα πρέπει μάλιστα να είναι σε θέση να 
θέσουν τις εν λόγω εγκαταστάσεις σε λειτουργία εντός 180 ημερών από την έκδοση της επίσημης 
επιστολής αποδοχής, με αυστηρές οικονομικές ρήτρες για τυχόν καθυστέρηση πέρα της εν λόγω 
προθεσμίας. Επίσης, προβληματίζει το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν 
αποδεικτικά στοιχεία για την προηγούμενη κτήση της απαιτούμενης γης για τις ηλιακές εγκαταστάσεις στις 
προτάσεις τους. 

Οι όροι του διαγωνισμού εγείρουν πολλά ερωτήματα. Το πολύ μικρό χρονικό περιθώριο, ιδίως σε 
μια περίοδο κατά την οποία ενδιαφερόμενοι ξένοι επενδυτές που βρίσκονται εκτός χώρας δεν μπορούν να 
εισέλθουν στη Μυανμάρ εξαιτίας των περιορισμών πτήσεων και ενώ οι περισσότερες εταιρείες 
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του Covid-19, δημιουργεί κινδύνους αποτυχίας της εν 
λόγω προκήρυξης ενδιαφέροντος.  

Τις ανησυχίες αυτές εξέφρασαν, τόσο ενδιαφερόμενες εταιρίες, όσο και διμερή εμπορικά 
επιμελητήρια κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικής εκδήλωσης με τίτλο “Government Leadership in Covid-19 
times”, η οποία διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο της Μυανμάρ και την οποία 
παρακολούθησε σήμερα η υπογράφουσα. Ζητήθηκε αν όχι η τροποποίηση της προκήρυξης, τουλάχιστον 
η επιμήκυνση της προθεσμίας και δόθηκαν υποσχέσεις ότι οι εν λόγω ενδοιασμοί θα ληφθούν σοβαρά 
υπόψη.  

 
Η προκήρυξη αυτή δεν θεωρείται από τους ειδικούς ικανή να βοηθήσει σημαντικά τις ελλείψεις 

ενέργειας της Μυανμάρ, χώρα στην οποία σήμερα μόλις το 40% του πληθυσμού έχει πρόσβαση στο εθνικό 
δίκτυο ενέργειας. Σήμερα, ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από 20 σταθμούς φυσικού αερίου, 62 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς και ένα σταθμό με καύση άνθρακα. Έργα στον τομέα της ενέργειας και των 
υποδομών από την κυβέρνηση της Μυανμάρ κρίνονται καίρια για την επιτάχυνση της οικονομικής 
ανάπτυξης, σύμφωνα και με έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δημοσιεύθηκε στα τέλη 
Μαρτίου. Μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2019 εκτιμά, μάλιστα, ότι η Μυανμάρ πρέπει να 

https://www.moee.gov.mm/en/ignite/contentView/1755


 

 

διπλασιάσει το ιστορικό επίπεδο των επενδυτικών δαπανών – τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών – για να 
καλύψει την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Όμως, η βιαστική αυτή προκήρυξη για τον τομέα της ηλιακής ενέργειας, αντικατοπτρίζει το πνεύμα 

προηγούμενων εξίσου αμφιλεγόμενων προκηρύξεων για σχεδιασμό μονάδων υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG), συνολικού ύψους περίπου 1.000 MW, κατά τον οποίο ενδιαφερόμενες εταιρίες είχαν ομοίως 
λάβει μόνο ένα μήνα την υποβολή προσφορών. Οι όροι της εν λόγω προκήρυξης, συμπεριλαμβανομένων 
των σύντομων προθεσμιών εφαρμογής των 210 ημερών, των αυστηρών κυρώσεων σε περίπτωση 
παρόδου της εν λόγω προθεσμίας και των σύντομων συμβατικών χρόνων των πέντε ετών, είχαν 
κατηγορηθεί, τόσο από τοπικές, όσο και από ξένες επιχειρήσεις ως μη ανταγωνιστικοί. Καμία μάλιστα 
από τις επιτυχούσες εταιρίες δεν έχει μέχρι σήμερα υπογράψει συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
ξεκινήσει εμπορική λειτουργία, παρότι η σχετική προθεσμία έχει παρέλθει εδώ και περισσότερο από 
ενάμιση μήνα. Οι αρχές και οι κατασκευαστικές εταιρίες αποδίδουν τις καθυστερήσεις στην πανδημία. 

Σε γενικές γραμμές, πάντως, ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Μυανμάρ βρίσκεται 
ακόμα σε εμβρυακό χαρακτήρα και προσελκύει έντονο ενδιαφέρον επενδυτών από το εξωτερικό, λόγω των 
τεράστιων δυνατοτήτων της αγοράς. Το ενδιαφέρον αυτό, όμως, δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής σε 
πραγματικές επενδύσεις, καθώς ενδιαφερόμενοι επενδυτές αναμένουν μεγαλύτερη ρυθμιστική και 
πολιτική σαφήνεια πριν προβούν σε μεγάλα ενεργειακά έργα.  

Στο ενδιάμεσο, ο ιδιωτικός τομέας αναπτύσσει γρήγορα μικρής κλίμακας έργα για να μειώσει το 
έλλειμα της αγροτικής ηλεκτροδότησης της Μυανμάρ. Κοινοπραξίες τοπικών και ξένων εταιριών έχουν 
στόχο να φτάσουν τα 750 έργα το 2020 και πάνω από 2.000 έργα μέχρι το 2022, συνολικού ύψους 
επένδυσης 200 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις στον τύπο. Τα μικροδίκτυα αυτά 
είναι ιδιαίτερα ελκυστικά στη Μυανμάρ, όπου το 60% του πληθυσμού δεν έχει ακόμα πρόσβαση στο 
εθνικό δίκτυο. Δηλώσεις σχετικών αναλυτών αναφέρουν, μάλιστα, ότι λόγω της ποικίλης τοπογραφίας της 
χώρας, οι απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές κοινότητες ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν μέχρι 
και μια δεκαετία προτού συνδεθούν με το εθνικό δίκτυο. Οι καθυστερήσεις αυτές καθιστούν μεν οικονομικά 
βιώσιμα διάφορα υβριδικά δίκτυα, όμως, ειδικοί υποστηρίζουν, ότι αυτά τα μικροδίκτυα δεν θα αποβούν 
ικανά για την πλήρη ηλεκτροδότηση της σε μεγάλο βαθμό ακόμα αγροτικής χώρας και, τελικά, η μόνη 
οριστική λύση των προβλημάτων ενέργειας της χώρας είναι η σωστή δημοπράτηση αντίστοιχων με τα 
προκηρυχθέντα έργων ενέργειας. 
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