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Μεγάλη αύξηση κερδών της ισπανικής εταιρείας ενέργειας ENDESA 
 
Η Endesa, S.A. που ιδρύθηκε το 1944 ως Εθνική Εταιρεία Ηλεκτρισμού ΑΕ, είναι η 
μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία. Η εταιρεία, θυγατρική της 
ιταλικής εταιρείας κοινής ωφέλειας Enel, κατέχει μερίδιο αγοράς 10 εκ. πελατών στην 
Ισπανία, με εγχώρια ετήσια παραγωγή άνω των 97.600 GWh από σταθμούς πυρηνικής 
ενέργειας, ορυκτών καυσίμων, υδροηλεκτρικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε 
διεθνές επίπεδο, εξυπηρετεί άλλα 10 εκ. πελάτες και παρέχει πάνω από 80.100 GWh 
ετησίως. Διαθέτει επίσης ενέργεια στην Ευρώπη. Η εταιρεία έχει ακόμη συμφέροντα σε 
ισπανικές εταιρείες φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών. Τέλος, είναι η εταιρεία που 
εκπέμπει τους περισσότερους τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην Ισπανία. 
 
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του ισπανικού οικονομικού τύπου, η Endesa 
έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2018 με αύξηση 47% σε καθαρά κέρδη, τα οποία ανήλθαν 
σε 372 εκ. ευρώ σε σύγκριση με τα 253 εκ. ευρώ του προηγουμένου έτους. Το ποσό 
αυτό ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι είχαν εκτιμήσει ότι τα καθαρά 
κέρδη της εταιρείας θα ανέρχονταν μόλις στα 343 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι αυτή η 
εξέλιξη οφείλεται στην πτώση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρική αγορά, 
καθώς η Endesa αγοράζει περισσότερη ενέργεια από αυτήν που πωλεί. Συνεπώς, το 
περιθώριο εισφοράς, η διαφορά μεταξύ εσόδων και αγορών αγαθών και υπηρεσιών, 
βελτιώθηκε κατά 179 εκ. ευρώ. Τα έξοδα μειώθηκαν κατά πολύ, λόγω της πτώσης της 
χονδρικής τιμής της μεγαβατώρας (MWh) στα 48,1 ευρώ δηλαδή 13,5% λιγότερο από 
πέρυσι και αυτό το γεγονός αποτέλεσε τον κύριο δίαυλο για το θετικό αποτέλεσμα των 
καθαρών κερδών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία, το τρέχον τρίμηνο, ξόδεψε για αγορά 
ενέργειας 16% λιγότερο συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η  
πτώση της χονδρικής τιμής πώλησης ενέργειας δικαιολογείται από την υψηλότερη 
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας σε σχέση με άλλα χρόνια, λόγω της αλλαγής του 
κλίματος, επιτρέποντας έτσι στην Endesa να μειώσει το κόστος προμήθειας των 
θερμοηλεκτρικών σταθμών της. 
 
Παρά την πτώση των τιμών, η Endesa έχει διατηρήσει σχεδόν σταθερά τα αναμενόμενα 
κέρδη, κυρίως χάρη στο γεγονός ότι οι πωλήσεις ενέργειας σε πελάτες στην ελεύθερη 
αγορά έχουν μειωθεί μόνο κατά 0,5%. Στη ρυθμιζόμενη αγορά, ωστόσο, τα έσοδα 
μειώνονται κατά 9%. Η εταιρεία αντισταθμίζει την πτώση αυτή με τη σημαντική βελτίωση 
των πωλήσεων φυσικού αερίου, η οποία αυξήθηκε κατά 7,1%. 
 
Ο ακαθάριστος κύκλος εργασιών ανέρχεται στα 880 εκ. ευρώ, σε αντίθεση με τα 
προβλεπόμενα 842 εκ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές. Η  κύρια συμβολή στα θετικά 
αποτελέσματα της Endesa προέρχεται και από το τμήμα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
με 241 εκ. ευρώ, όπως συνέβη και το 2017, ενώ οι δραστηριότητες παραγωγής και 
εμπορευματοποίησης της ενέργειας συνεισέφεραν 122 εκ. ενώ πέρυσι είχαν ανέλθει σε 
μόλις 32 εκ. ευρώ.  


