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ΘΔΜΑ:  Περιορισμός ζημιών UNIPER – Πιθανότητα σσγκράτησης των ενεργειακών τιμών 

 

Η εηαηξεία UNIPER, ν κεγαιύηεξνο πξνκεζεπηήο θ/α ζηε Γεξκαλία, ζηελ νηθνλνκηθή δηάζωζε 

ηεο νπνίαο έζπεπζε πέξπζη ε γ/Κπβέξλεζε, αλακέλεη πνιύ κηθξόηεξε εηήζηα δεκία από ό,ηη 

θνβόηαλ ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην, αθνύ νη ρακειόηεξεο ηηκέο ηνπ θ/α κείωζαλ ην θόζηνο 

αληηθαηάζηαζεο ηωλ ξωζηθώλ πξνκεζεηώλ. Η εηαηξεία, ε νπνία βξέζεθε ζηα πξόζπξα ηεο 

θαηάξξεπζεο κεηά ηε δηαθνπή παξνρήο ξωζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ πξνβιέπεη γηα ην 2022 

θαζαξή δεκία €19,1 δηο, ζύκθωλα κε ρζεζηλέο δειώζεηο ηνπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηεο 

επηρείξεζεο, Klaus Dieter Maubach. Παξάιιεια, ε UNIPER αλαθνίλωζε ηνλ πεξαζκέλν 

Ννέκβξην θαζαξή δεκία € 40 δηο γηα ην 9κελν Ιαλνπαξίνπ – Σεπηεκβξίνπ 2022, θαζώο «ηόηε 

έλα κέξνο ηεο δεκίαο βαζίζηεθε ζε πξνβιέςεηο γηα ηηο πξνζεζκηαθέο ηηκέο ησλ αγνξώλ θ/α πνπ 

δελ ιακβάλεη πιένλ από ηε ξ/GAZPROΜ». 

 Σην ίδην ζέκα αλαθέξζεθε θαη ε Chief Financial Officer ηεο εηαηξείαο, Tiina Tuomela, 

δειώλνληαο όηη «ε εμέιημε ηεο ηηκήο ηνπ θ/α έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ζηηο απώιεηεο ηεο 

UNIPER γηα πξαγκαηνπνηεζείζεο θαη κειινληηθέο πξνκήζεηεο αληηθαηάζηαζεο θ/α. Όπσο είλαη 

γλσζηό, ε UNIPER πξέπεη λα πξνκεζεπηεί από αιινύ ηνπο όγθνπο πξνκεζεηώλ πνπ ιείπνπλ από 

ηε Ρσζία. Η ζεκαληηθή κείσζε ζηηο ηηκέο θ/α ζην ηέινο ηνπ 2022 ζήκαηλε όηη νη αλακελόκελεο 

απώιεηεο γηα ην κειινληηθό θόζηνο αληηθαηάζηαζεο θ/α κεηώζεθαλ ζε € 5,9 δηο από €30 δηο». 

Άκεζε ζπλέπεηα ηωλ αλαθνηλώζεωλ απηώλ ήηαλ νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο λα παξνπζηάζνπλ 

θέξδε ηεο ηάμεωο άλω ηνπ 5%. 

Σην ακπδξά απηό ζεηηθό θιίκα ζπλέβαιαλ θαη νη δειώζεηο ηνπ γ/Υπνπξγνύ 

Οηθνλνκίαο/Πξνζηαζίαο ηνπ Κιίκαηνο, Robert Habeck (Πξάζηλνη), κεηά ηε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, όηη ππάξρνπλ βάζηκεο πηζαλόηεηεο ζπγθξάηεζεο ηωλ 

ελεξγεηαθώλ ηηκώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξε όηη «ε πηώζε ησλ ηηκώλ ηεο ελέξγεηαο ζηηο 

παγθόζκηεο αγνξέο δελ ήηαλ αλακελόκελε. Υπάξρεη πηζαλόηεηα ε Γεξκαλία λα κελ αληηκεησπίζεη 

ηηο πεξπζηλέο εθηνμεύζεηο ησλ ηηκώλ, αλ βγάιεη ην ρεηκώλα κε αξθεηά γεκάηεο ηηο απνζήθεο θ/α», 

ελώ πξόζζεζε, «θαλείο δελ κπνξεί πξαγκαηηθά λα πξνβιέςεη αλ πξόθεηηαη γηα κόληκε αιιαγή 

πξνο ην θαιύηεξν. Αιιά ππάξρεη κηα πηζαλόηεηα». 

Επίζεο ν Habeck δήιωζε όηη «ν ελεξγεηαθόο εθνδηαζκόο ηεο Γεξκαλίαο ηα επόκελα ρξόληα ζα 

είλαη αζθαιήο αθόκε θαη αλ ε ρώξα θαηαξγήζεη ζηαδηαθά ηνπο ζηαζκνύο ειεθηξνπαξαγσγήο κε 

θαύζε άλζξαθα ζηα αλαηνιηθά (λσξίηεξα από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε έμνδν ην 2038)».  

 


