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ΘΕΜΑ: A. Εφαρμογή οροφής τιμής φυσικού αερίου και σε μονάδες Συμπαραγωγής 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας. B. Η Repsol πώλησε το 25% της θυγατρικής της Upstream 

 

A. Όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας κ. Pedro Sanchez στη Γερουσία, η 

«ιβηρική εξαίρεση» που ορίζει οροφή στην τιμή φυσικού αερίου σε Ισπανία και Πορτογαλία και 

εφαρμόζεται από τον περασμένο Ιούνιο, θα εφαρμοστεί και στις βιομηχανίες με υψηλή κατανάλωση 

αερίου και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ). Η απόφαση λήφθηκε έπειτα από 

χθεσινή συνάντηση της Κυβέρνησης με τις μεγάλες βιομηχανίες της χώρας, οι οποίες 

αντιμετωπίζουν δυσκολία συνέχειας παραγωγής λόγω αυξημένων τιμών αερίου. Σημειώνεται ότι η 

Πορτογαλία είχε εξ αρχής εφαρμόσει το όριο ανώτατης τιμής αερίου στις βιομηχανίες ΣΗΘ.  

Το μέτρο ωφελεί βιομηχανικούς τομείς με υψηλή κατανάλωση φυσικού αερίου όπως η 

κλωστοϋφαντουργία, η χαρτοβιομηχανία, οι βιομηχανίες δομικών υλικών, λιπασμάτων, αλλά και 

άλλες μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνολικά συνεισφέρουν περίπου κατά 20% στο ΑΕΠ 

της χώρας. Η μείωση του κόστους του φυσικού αερίου ήταν αναγκαία για τη συνέχιση της  

λειτουργίας μονάδων ΣΗΘ, αφού δύο στις τρεις, που αντιπροσωπεύουν το 7% της εγχώριας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, επειδή σήμερα είναι 

ελλειμματικές λόγω των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου. Η επαναλειτουργία αυτών των μονάδων 

εκτιμάται ότι θα μειώσει τις ανάγκες της χώρας σε φυσικό αέριο κατά έως και 1,2%. Επιπλέον, η 

συνέχιση της παραγωγής των εν λόγω μονάδων απομακρύνει τον κίνδυνο απόλυσης εργαζομένων, 

σε μία αγορά εργασίας που μαστίζεται από την ανεργία.  

Β. Ο μεγάλος ισπανικός πετρελαϊκός / πετροχημικός / ενεργειακός Όμιλος Repsol, πώλησε το 25% 

της θυγατρικής του (Upstream) που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη και παραγωγή 

υδρογονανθράκων, στο αμερικανικό, διεθνούς εμβέλειας επενδυτικό Ταμείο EIG Global Energy 

Partners, οποίο ειδικεύεται σε επενδυτικές τοποθετήσεις σε ενεργειακά projects και ενεργειακές 

υποδομές. Το ύψος της εν λόγω συναλλαγής συμφωνήθηκε, σύμφωνα με τα εδώ μέσα ενημέρωσης, 

στα 4,85 δισ. ευρώ και η μεταβίβαση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου. Το 

αμερικανικό Ταμείο θα καταβάλει 3,43 δισ. ευρώ για το ένα τέταρτο των μετοχών της Repsol 

Upstream και θα αναλάβει χρέος 1,4 δισ. ευρώ. Η πράξη δεν θα συνεπάγεται κέρδη κεφαλαίου για 

τον Όμιλο Repsol, η οποία θα συνεχίσει να περιλαμβάνει την εν λόγω θυγατρική στους 

λογαριασμούς του, αλλά θα του επιτρέψει να μειώσει το χρέος του και να αναλάβει νέες επενδύσεις. 

Η πώληση έγινε με σκοπό την άντληση χρηματοδότησης για υλοποίηση νέων επενδύσεων, στο 

πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της Repsol που επικεντρώνεται στην πράσινη ενέργεια και την 

πολιτική μηδενικών ρύπων έως το 2050. Σύμφωνα με αυτό, η εταιρεία έχει θέσει τέσσερεις κύριους 

πυλώνες επιχειρηματικού μοντέλου που στηρίζονται στην εξορυκτική δραστηριότητα (Upstream), 

στη βιομηχανία, στους πελάτες και την παραγωγή πράσινης ενέργειας.  
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Παρά την εξαγορά, η Repsol συνεχίζει να έχει πλειοψηφικό μερίδιο της Upstream, τα αποτελέσματα 

της οποίας θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στα αποτελέσματα της μητρικής. Η τελευταία, θα ορίσει 

και τέσσερα εκ των οκτώ μελών του Δ.Σ., μεταξύ άλλων και τον νέο Πρόεδρο. Το αμερικανικό 

επενδυτικό Ταμείο EIG θα επιλέξει δύο μέλη και τα υπόλοιπα δύο θα είναι ανεξάρτητα. Παράλληλα, 

θα διατηρηθεί ως έχει το εργατικό δυναμικό του Ομίλου. Τέλος, οι Repsol και EIG αναφέρθηκαν σε 

ενδεχόμενη εισαγωγή της εξαγορασμένης Upstream σε αμερικανικό χρηματιστήριο μετά το 2026, 

εφ’ όσον οι συνθήκες το αγοράς το επιτρέψουν.   

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

