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               Μαδρίτη, 30 Ιουλίου 2018 

 

Η ισπανική ενεργειακή εταιρεία Naturgy θα επενδύσει 8.400 εκ. ευρώ έως το 

2022 για την ανάπτυξή της 

 

Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Naturgy Energy Group, που αποτελεί τη νέα επωνυμία της 

Gas Natural Fenosa, σχεδιάζει να πραγματοποιήσει επενδύσεις, της τάξεως των 8.400 εκ. 

ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια, από τα οποία το 63% προορίζεται για τον τομέα της 

ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 

και στις υποδομές στη Λατινική Αμερική.  

Tο νέο ενεργειακό στρατηγικό σχέδιο έως το 2022 προβλέπει ότι η εταιρεία θα 

δραστηριοποιηθεί σε χώρες που προάγουν τη νομική ασφάλεια, καθώς και την οικονομική 

ανάπτυξη σε σταθερά μακροοικονομικά περιβάλλοντα που επιτρέπουν συνεχή ανάπτυξη.  

Σε αυτό το πλαίσιο, εντοπίζονται λιγότερες από 10 γεωγραφικές περιοχές σε σύγκριση με 

περισσότερες από 30, στις οποίες έχει παρουσία σήμερα. Επίσης, σχεδιάζει να μειώσει 

την παρουσία της στην Ισπανία, αγορά η οποία, στο τέλος του σχεδίου, θα 

αντιπροσωπεύει κατά ανώτατο όριο το 40% των δραστηριοτήτων της, όταν, επί του 

παρόντος, αντιπροσωπεύει το 57%.  

Ακόμη, η Naturgy θα επικεντρωθεί στην αύξηση της συμβολής των ρυθμιζόμενων 

δραστηριοτήτων, με στόχο τουλάχιστον το 70% των δραστηριοτήτων της να συνδέονται με 

αυτές και το ήμισυ με τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Σχετικά με τη δραστηριότητα 

παροχής υπηρεσιών, αναμένει ότι θα ανέλθει περίπου στο 10% του συνόλου. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρό της, κ. Francisco Reynes, η εταιρεία θα ενισχύσει κυρίως την 

οργανική της ανάπτυξη, αν και δεν αποκλείει τη μελέτη των δυνατοτήτων της αγοράς, 

εφόσον πληρούν τα ελάχιστα επενδυτικά κριτήρια. Στο στρατηγικό της σχέδιο, η Naturgy 

προβλέπει, επίσης, μείωση των ετήσιων λειτουργικών εξόδων, ύψους 500 εκ. ευρώ έως το 

2022 και ορισμένων στόχων των κεφαλαιουχικών επενδύσεων, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αυτής, ύψους περίπου 8.300 εκ. ευρώ. Το ποσό των επενδύσεων που θα 

διατεθεί για την ανάπτυξη, θα ανέλθει σε 5.300 εκ. ευρώ. 

Μαζί με αυτή τη νέα στρατηγική, η εταιρεία έχει αναδιοργανώσει τις δραστηριότητές της σε 

τέσσερις μεγάλους τομείς: φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα, υποδομές στην Ισπανία, τη 

Μέση Ανατολή και την Αφρική, υποδομές στη ζώνη της νότιας Λατινικής Αμερικής και 

υποδομές στη βόρεια Λατινική Αμερική. 
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Ο πρώτος τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει επιχειρήσεις παραγωγής και ανανεώσιμων 

πηγών, προμήθεια φυσικού αερίου, εμπορία φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ευρώπη, θα απορροφήσει επενδύσεις για ανάπτυξη ύψους 1.937 εκ. ευρώ, τα επόμενα 

πέντε χρόνια.   

Από την άλλη πλευρά, οι δραστηριότητες στο χώρο των υποδομών στην Ισπανία, τη Μέση 

Ανατολή και την Αφρική θα έχουν συνολικά κεφαλαιουχικές επενδύσεις της τάξεως των  

1,202 εκ. ευρώ, κατά αυτή την περίοδο. Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει τα δίκτυα φυσικού 

αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας  στην Ισπανία, καθώς και τους αγωγούς φυσικού αερίου 

του Μάγκρεμπ της Αφρικής. Όσον αφορά τις υποδομές στη νότια Λατινική Αμερική, δίκτυα 

φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στη Χιλή, την Αργεντινή και τη Βραζιλία και στην 

Ευρώπη, το ύψος των επενδύσεων θα φτάσει τα 1.437 εκ. ευρώ. Σχετικά με τις 

επιχειρήσεις στον τομέα των υποδομών στη βόρεια Λατινική Αμερική, στο Μεξικό και τον 

Παναμά, το ύψος των επενδύσεων θα φτάσει τα 717 εκ. ευρώ.  

Τέλος, σημειώνεται ότι όπως, εξάλλου, ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση του 

στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας, στις 28 Ιουνίου τ.έ., η Νaturgy σημείωσε ζημίες 

αρκετών εκατομμυρίων, συγκεκριμένα 3,281 εκ. ευρώ ή 4.089 εκ. προ φόρων, κατά το 

πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, λόγω της υποτίμησης των περιουσιακών της 

στοιχείων, κυρίως εκείνων της παραγωγής στην Ισπανία, που αντιστοιχούν σε 3.900 εκ. 

από το συνολικό αριθμό των απωλειών. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, αυτές οι 

απώλειες καταγράφηκαν στο σύνολό τους κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, 

όπου τα κέρδη της εταιρείας έφθασαν τα 532 εκ. ευρώ, δηλαδή αύξηση της τάξεως του 

22%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.  

 


