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Η πετρελαϊκή εταιρεία Repsol μπαίνει στην ισπανική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας 

 

H πετρελαϊκή εταιρεία Repsol ανακοίνωσε στις 27 Ιουνίου τ.έ., την είσοδό της στην 

ισπανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας ενέργειας Viesgo, αξίας 750 εκ. ευρώ. Στη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου στις 

28 Ιουνίου, κατάφερε, μάλιστα, αρχικά να σημειώσει άνοδο της τάξεως του 1,5% και, 

εντέλει στο κλείσιμο, να βρίσκεται κατά 0,8% πάνω από το μέσο όρο της ισπανικής 

αγοράς και του ευρωπαϊκού πετρελαϊκού τομέα. 

Η ισπανική πετρελαϊκή εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία με την εταιρεία ενέργειας 

Viesgo, η οποία ιδρύθηκε το 1906 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και στη διανομή φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μέρος του νέου στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας για 

την εξάπλωση των δραστηριοτήτων της στον τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας και του 

φυσικού αερίου. Η Repsol, με μερίδιο της τάξεως του 2% στην αγορά φυσικού αερίου και 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία, καθίσταται πλέον η πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία 

στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.   

Στη συμφωνία, από την οποία εξαιρούνται τα εργοστάσια άνθρακα της Viesgo,  

προβλέπεται η απόκτηση εγκαταστάσεων παραγωγής 2.350 MW. Συγκεκριμένα, 

πρόκειται για τρεις υδροηλεκτρικές μονάδες στις οποία αντιστοιχεί η παραγωγή ισχύος 

700 MW, στη Βόρεια Ισπανία (Navia και Picos στην κοινότητα Αστούριας και Aguayo-

Aguilar στην Κανταβρία), όπου υπάρχουν και δυνατότητες για οργανική ανάπτυξη. 

Επίσης, τα υπόλοιπα 1.650 MW αντιστοιχούν σε δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου 

φυσικού αερίου στο  Algeciras (Cádiz), το οποίο κατασκευάστηκε το 2011 και στο 

Escatrón (Σαραγόσα), το οποίο κατασκευάστηκε το 2008. Σε αυτά, μπορεί να 

προσμετρηθεί επιπλέον η δυνατότητα παραγωγής 600 MW της Repsol στις 

εγκαταστάσεις που ήδη διαθέτει. Επομένως, η συνολική παραγωγή της εταιρείας θα 

ανέλθει σε  2.950 MW. 

Σημειώνεται ότι στην αγορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για τον εγχώριο τομέα στην 

Ισπανία, κυρίαρχες είναι οι εταιρείες ενέργειας Endesa και Iberdrola. Ωστόσο, σύμφωνα 

με την  τελευταία έκθεση της ισπανικής  Εθνικής Επιτροπής Αγορών και Ανταγωνισμού, 

για το έτος 2016, παρουσιάζεται μείωση της δύναμης αυτών των δύο εταιρειών. Η 
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Endesa μείωσε το ποσοστό του μεριδίου της από 44% σε 39% μεταξύ των ετών 2010 

και 2016 (5 μονάδες λιγότερο), ενώ η Iberdrola την ίδια περίοδο, μείωσε το ποσοστό της 

κατά 3 μονάδες, από 36% σε 33%. Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία ενέργειας Naturgy 

(πρώην Gas Natural Fenosa), αύξησε το ποσοστό του μεριδίου της στην αγορά από 

15% σε 17% 

 


