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Οι νέες ενεργειακές επιταγές και η επίδρασή τους στον ισπανικό κλάδο ενέργειας 

 

Ο τομέας της ενέργειας συγκαταλέγεται στους κλάδους που μονοπωλούν το ενδιαφέρον 

διαχρονικά και σε παγκόσμια εμβέλεια. Ειδικότερα, ο εν λόγω κλάδος στην Ισπανία, που σε 

γενικές γραμμές εναρμονίζεται και/ή καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες συμμόρφωσης με τις 

αποφάσεις και τα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσαρμόζεται και μάλιστα άμεσα, με ό,τι 

αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις ισπανικές εταιρείες ενέργειας. 

Η προσαρμογή των ισπανικών εταιρειών καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη, αν προστεθεί σε αυτή η 

πολιτική αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών, με επιστροφή στις κάλπες στις 10 Νοεμβρίου 

τρέχοντος έτους, συνθήκες που καθυστερούν την οριστικοποίηση των νομοθετικών αποφάσεων 

και ενισχύουν το φόβο για την ύπαρξη νέας ύφεσης που θα επιβραδύνει επιπλέον τις αναγκαίες 

επενδύσεις. Ωστόσο, αν και η πίεση είναι αρκετή, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα των εταιρειών 

φυσικού αερίου στις οποίες γνωστοποιήθηκε το καλοκαίρι από την Εθνική Επιτροπή Αγοράς και 

Ανταγωνισμού (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) η περικοπή σε 

ποσοστό 40% της αποζημίωσης των στοιχείων του ενεργητικού τους, οι εταιρείες παραμένουν 

αισιόδοξες και διαβεβαιώνουν ότι έως το 2030 θα έχουν αφομοιωθεί στο Εθνικό Πλάνο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), το οποίο παρουσιάστηκε 

τον περασμένο Φεβρουάριο από την τότε κυβέρνηση. 

Πλέον, κάθε διακριτός ενεργειακός κλάδος, ήτοι εταιρείες ηλεκτρισμού, πετρελαϊκές εταιρείες, 

εταιρείες δικτύων και εταιρείες διακίνησης πετρελαϊκών προϊόντων, εργάζεται προς την 

κατεύθυνση των αλλαγών που επιβάλλονται, καθώς επίσης και αυτών που έχουν θεσπιστεί από 

το εσωτερικό των ίδιων των εταιρειών. Εταιρείες όπως οι Endesa, Naturgy, Iberdrola, EDP, 

Repsol, Cepsa και REE (Red Eléctrica de España), κορυφαίες του κλάδου, έχουν προχωρήσει 

στη λήψη μίας σειράς αποφάσεων και δεσμεύσεων σχετικά με τον περιορισμό του βλαβερού, για 

το περιβάλλον, μέρους των δραστηριοτήτων τους. Πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η 

απόφαση της Endesa να κλείσει δύο θερμικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, αυτόν στην As 

Pontes της Λα Κορούνια και του Litora στην Αλμερία.  

Το ενεργειακό αποτελεί ζήτημα που απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί την ισπανική 

αγορά και οικονομία. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο είναι πραγματικά έτοιμος ο κλάδος να 

προσαρμοστεί στις τελευταίες επιταγές και το κυριότερο πόσο γρήγορα και με τις επικείμενες 

συνέπειες. 
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