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To ζήτημα της χρηματοδότησης της οικολογικής μετάβασης στην Ισπανία 

 

Η οικολογική μετάβαση και η απολιγνητοποίηση, ως στόχοι πλέον των περισσότερων κρατών, 

ιδίως των ευρωπαϊκών, απαιτούν μεγάλες επενδύσεις και διάθεση πολλών οικονομικών πόρων 

από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για να επιτευχθούν. Η υπηρεσιακή Υπουργός Οικονομίας 

και Επιχειρηματικότητας της Ισπανίας, κα Nadia Calviño, δήλωσε στη Διάσκεψη των ΗΕ για το 

Κλίμα (COP25), ότι το εν λόγω Υπουργείο σχεδιάζει την έκδοση «πράσινων» ομολόγων από το 

νέο έτος, κινούμενο στην κατεύθυνση πραγματοποίησης μίας βιώσιμης χρηματοδότησης. 

Τα «πράσινα» ομόλογα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα παραδοσιακά ομόλογα, αποτελώντας 

ένα δάνειο, το οποίο ο αγοραστής χορηγεί στον εκδότη. Η διαφορά έγκειται στο ότι οι πόροι που 

αντλούνται από την κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο, χορηγούνται σε έργα σχετικά με το 

περιβάλλον και όχι στη χρηματοδότηση κρατικών χρεών. Το επίσημο πιστωτικό ίδρυμα θα 

εκδώσει «πράσινα» ομόλογα ύψους 500 εκ. ευρώ το 2020, ενώ κατά την επόμενη δεκαετία, η 

Ισπανία υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί αρκετά δις για την συνολική αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής, γεγονός που απαιτεί επενδύσεις τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, 

καθώς ο μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου θα πραγματοποιηθεί μόνο αν 

κινητοποιηθούν αρκετά ιδιωτικά κεφάλαια. 

Παράλληλα, η πρόεδρος του τραπεζικού ομίλου Santander, τόνισε τη σημασία της έλλειψης 

κανονιστικού πλαισίου και νόμων για τις «πράσινες» επενδύσεις και τη δυσχέρεια που το 

συγκεκριμένο γεγονός προκαλεί στο τραπεζικό σύστημα, σχετικά με την χρηματοδότηση 

πράσινων έργων. Στο ζήτημα αυτό, η κα Calviño ανέφερε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για τον 

σχεδιασμό του πλαισίου των κανονιστικών ρυθμίσεων, ωστόσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει 

να καθιερώσει κάποιους πυλώνες. 

Στο ίδιο κλίμα, η Τράπεζα της Ισπανίας προειδοποιεί για τον κίνδυνο της χρηματοδότησης της 

ενεργειακής μετάβασης για τους διάφορους κλάδους. Σύμφωνα με έρευνά της, πέραν του 

ζητήματος έλλειψης επαρκούς πληροφόρησης, μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι τράπεζες 

αναλόγως των δανείων που χορηγούν, οι εταιρίες που σχετίζονται με τις κατοικίες και οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες. Ταυτόχρονα, προτείνονται δύο εναλλακτικές λύσεις σε προληπτικό 

επίπεδο, οι οποίες είναι η μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων στις εταιρίες με λιγότερο 

ρυπογόνες δραστηριότητες ή η αύξηση στις περισσότερο ρυπογόνες. 
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