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ΘΕΜΑ: Συμφωνία μεταξύ Naturgy και Sonatrach για την νέα τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου 

H ισπανική πολυεθνική ενεργειακή εταιρεία Naturgy κατέληξε στις 6/10 σε συμφωνία προκειμένου 

να παραταθεί η ισχύς των συμβάσεών της προμήθειας φυσικού αερίου με την κρατική εταιρεία 

υδρογονανθράκων της Αλγερίας Sonatrach, αποδεχόμενη την προς τα άνω αναθεώρηση της τιμής 

του αερίου που προμηθεύεται μέσω του αγωγού Medgas. Η οριστικοποίηση μίας τέτοιας συμφωνίας 

παρά την επιδείνωση από νωρίτερα φέτος των πολιτικών και κατ’ επέκταση των οικονομικών 

σχέσεων Ισπανίας και Αλγερίας αναφορικά με το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας και την 

συνακόλουθη αβεβαιότητα για τη συνέχιση παροχής φυσικού αερίου από την αλγερινή πλευρά, θα 

αποτελέσει γεγονός ύψιστης σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ισπανίας. H κατ’ αρχήν 

συμφωνία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Naturgy το απόγευμα της 6/10 και έχει ήδη 

μονογραφεί από τον κ. Toufik Hakkar, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Sonatrach. Ωστόσο, η επικύρωσή 

της από τις αλγερινές κυβερνητικές Αρχές εξακολουθεί να εκκρεμεί, καθώς κάποιες λεπτομέρειες 

αναφορικά με τους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της νέας τιμής βρίσκονται 

υπό διαπραγμάτευση. Επισημαίνεται ότι παρ’ όλο που με την διαφαινόμενη επικύρωση της 

συμφωνίας εξασφαλίζεται η συνέχιση εισαγωγής αλγερινού αερίου στην ισπανική περιφέρεια, η τιμή 

που θα συμφωνηθεί εκτιμάται πως θα είναι σχετικά υψηλή, εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης της 

αγοράς και της διπλωματικής κρίσης των δύο χωρών.  

Ο Πρόεδρος της Naturgy, κ. Francisco Reynés, δήλωσε την αποδοχή από πλευράς ισπανικού 

Ομίλου της αύξησης των τιμών, εξηγώντας την ιδιαιτερότητα της τρέχουσας σύμβασης μεταξύ των 

εταιρειών, με διάρκεια 10 ακόμη έτη, κατά την οποία προβλέπεται αναθεώρηση των τιμών κάθε τρία 

χρόνια, δηλαδή ανά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είθισται. Οι τρέχουσες 

διαπραγματεύσεις πρόκειται να διαρκέσουν έως το 2024. Σύμφωνα με εγχώριους οικονομικούς 

αναλυτές, την χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 η Ισπανία κατέβαλε αντίτιμο 38 ευρώ ανά 

μεγαβατώρα, ενώ η τελική τιμή που θα καθοριστεί στην παρούσα φάση πρόκειται να είναι  περίπου 

10 ευρώ ανά μεγαβατώρα υψηλότερη. Σημειώνεται ότι οι επίσημες συμβάσεις υπόκεινται σε ρήτρες 

εμπιστευτικότητας και δεν είναι γνωστές. Η νέα τιμή θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2023, 

με αναδρομική ισχύ από την αρχή του τρέχοντος έτους.  

Παρεμπιπτόντως, όσον αφορά το σχέδιο Géminis, που αφορά το διαχωρισμό της Naturgy σε δύο 

ανεξάρτητες εταιρείες που αναμενόταν να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους, εξαιτίας 

των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά της ενέργειας, η υλοποίησή του έχει προς το παρόν 

διακοπεί. Μία εκ των αιτιών της απόφασης της διοίκησης για διάσπαση του Ομίλου ήταν η έξοδος 

από την εταιρεία μετόχων που επιθυμούσαν να πωλήσουν το μερίδιό τους, ενώ αναζητούνται πλέον 

νέες εναλλακτικές λύσεις επενδυτών. Στις δημοσιεύσεις του εδώ οικονομικού Τύπου αναφέρεται η 

είσοδος του γαλλικού κολοσσού Total στο κεφάλαιο της Naturgy, ο οποίος φαίνεται να ενδιαφέρεται 

κυρίως για το τμήμα διανομής και πώλησης του ρεύματος στην Ισπανία. Δεδομένων ωστόσο των 

τρεχουσών συνθηκών στην αγορά και της πραγματοποίησης εκλογών εντός του επόμενου έτους 

στην Ισπανία, τέτοιου τύπου εξαγορές ενδεχομένως να μετατεθούν χρονικά, με παράλληλη 

μεταβολή στα ενδιαφερόμενα επενδυτικά σχήματα.                 

Παντελής Γκάσιος 
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