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Τα επόμενα βήματα της Ισπανίας για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 

της τομέα 

 

Ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Τουρισμού και Ψηφιακού Θεματολογίου της Ισπανίας, κ.  

Alvaro Nadal, είχε παρουσιάσει, πριν από λίγες εβδομάδες, μία έκθεση για την 

ενεργειακή μετάβαση στην Ισπανία, καθώς και μερικές προτάσεις για την προώθηση 

αυτού του τομέα τα επόμενα χρόνια, θέτοντας ως κύριο στόχο αλλαγές στην οικονομική 

και κοινωνική δραστηριότητα, με τη χαμηλότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον.   

Η έκθεση θέτει ως βασική επιδίωξη για το ενεργειακό μοντέλο της Ισπανίας έως το 2050, 

τη μείωση της παραγωγής άνθρακα που θα είναι συμβατή με έναν οικονομικά αποδοτικό 

και ασφαλή τομέα. Η εν λόγω έκθεση, αν και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, θεωρείται 

από τους εδικούς αναλυτές, ως θετική αφετηρία για τις συζητήσεις που πρέπει να γίνουν 

για το μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα της χώρας και των συνεπειών που θα 

έχει.  

Το ενεργειακό σύστημα που υπάρχει στις μέρες μας, παγκοσμίως, είναι αποτέλεσμα 

περισσότερων από εκατό επιλογών για τους καταναλωτές, τους προμηθευτές και τις 

κυβερνήσεις. Οι κοινωνίες του 21ου αιώνα επιθυμούν ο ενεργειακός τους εφοδιασμός να 

είναι προσιτός, ασφαλής και με μεγάλη διαθεσιμότητα προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, επί 

του παρόντος, οι υδρογονάνθρακες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του 

ενεργειακού μείγματος και, ειδικότερα στην Ισπανία, σχεδόν το 75% του πρωτογενούς 

ενεργειακού εφοδιασμού. Επίσης, το πετρέλαιο αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 

50% της τελικής κατανάλωσης. 

Σχετικά με τη συζήτηση για το ισπανικό μοντέλο χρήσης του ενεργειακού εφοδιασμού, 

αυτή θα επικεντρωθεί στον καθορισμό του κατάλληλου ενεργειακού μείγματος τις 

επόμενες δεκαετίες, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως το  οικονομικό και 

κοινωνικό κόστος, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις αξιόπιστες τεχνολογικές 

τάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναλυθούν και οι μεταβολές που θα πραγματοποιηθούν 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθώς και οι συνέπειες που θα έχει για την 

οικονομία, την απασχόληση, την κατανάλωση και τη ζήτηση.  
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Στόχος μπορεί να είναι η διαμόρφωση ενός προγράμματος βελτίωσης της παροχής 

ενέργειας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν το κόστος, οι εκπομπές ρύπων και η μείωση της 

ενεργειακής εξάρτησης, όπως επίσης και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των -

ισπανικών- εταιρειών και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.   

Η νέα κυβέρνηση της Ισπανίας σχεδιάζει να συμβαδίσει στρατηγικά με τους στόχους του 

ενεργειακού μετασχηματισμού που σχετίζονται τόσο με άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, 

όπως η ποιότητα του αέρα και του νερού και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα όσο και με την επαναβιομηχάνιση, την απασχόληση και την εξάλειψη της 

ενεργειακής πενίας. Η θέσπιση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου είναι απαραίτητη, 

προκειμένου να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν αυτοί οι στόχοι.  

 


