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Η Iberdola προσαρμόζεται στο νέο οικολογικό της πλάνο
Στις 28 Νοεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε τη μακροχρόνια στρατηγική της
για μια οικονομία ακμάζουσα, καινοτόμα, ανταγωνιστική και κυρίως πιο οικολογική. Στόχος
της Ε.Ε. είναι το 85% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, κάτι το οποίο αποτελεί σημαντική αλλαγή, δεδομένου ότι το 2015 μόλις το 30%
προερχόταν από αυτές.
Η ηλεκτρική ενέργεια ευθύνεται για το 25% των ρύπων ενώ παράλληλα 25% της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης προέρχεται από τις μεταφορές. Προκειμένου να μειωθούν τα
επίπεδα της ρύπανσης, η Ε.Ε. βασίζεται στη μεγαλύτερη μελλοντική χρήση ηλεκτροκίνητων
αυτοκινήτων και τρένων για τις μετακινήσεις των πολιτών.
Η ισπανική ενεργειακή εταιρεία Iberdola, μία από τις μεγαλύτερες του συγκεκριμένου κλάδου
παγκοσμίως, έχει ήδη προσανατολιστεί προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα
συνεχίσει να επενδύει προς αυτές καθώς, όπως υποστηρίζει ο κ. Fernández Albendea,
Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Iberdola, η μετάβαση σε μορφές ενέργειας
φιλικότερες προς το περιβάλλον οφείλει να είναι παγκόσμια και όχι μόνο στο κλάδο της
ενέργειας αλλά και εν γένει στην οικονομία. Επομένως, το σχέδιο της εταιρείας είναι η συνεχής
ανάπτυξη και συνεργασία για ένα πρόγραμμα βιώσιμο και οικολογικό με τη χρήση του
ηλεκτρισμού, ο οποίος θα είναι εύκολα προσβάσιμος στον καθένα.
Τονίζεται ότι η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε αγορές και επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά
υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Βαλτική θάλασσα παραγωγής μεγαλύτερης των 800 MW.
Η εταιρεία στο πρόγραμμά της για το 2018-2020, σκοπεύει να επενδύσει συνολικά 34 δις ευρώ
σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, το 2018 είχε ήδη προβεί σε επενδύσεις αξίας 5,3 δις
ευρώ. Μεταξύ των χωρών που θα επενδύσουν είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά την έξοδό
του από την Ε.Ε., όπου και θα εγκατασταθούν υπεράκτια αιολικά πάρκα. Επίσης, οι Η.Π.Α.
και ιδιαίτερα οι ανατολικές Πολιτείες, βρίσκονται στα σχέδια επενδύσεων της ισπανικής
εταιρείας, όπου αναμένεται να δημιουργήσει υπεράκτια αιολικά πάρκα καθώς και να βελτιώσει
τις υπάρχουσες υποδομές διανομής.
Τέλος, η ζήτηση για ενέργεια στο Μεξικό συνεχίζει να αυξάνεται και για το λόγο αυτό η
Iberdrola μελετάει τη δημιουργία νέων έργων και στη συγκεκριμένη περιοχή.
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